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SEKRETARIAT JENDERAL  
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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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REPUBLIK INDONESIA 

--------- 
 

Sambutan Pimpinan Badan Pengkajian MPR RI 
 

Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh,  

Konstitusi merupakan hukum yang dianggap paling tinggi tingkatan dan 

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

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

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

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memuat tujuan bernegara di dalam 

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

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

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

kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 

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

1945) adalah produk politik sebagai resultan dari berbagai kepentingan politik 

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

Perkembangan itu sesuai kebutuhan masyarakat sebagai konsekuensi dari karakteristik 

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

hidup (the living constitution). 

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

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

pun belumlah cukup menjamin bahwa implementasi dari mandat konstitusi tersebut 

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

untuk dapat dipahami bersama, pelaksanaan dari mandat konstitusi merupakan 

kebutuhan mendasar bagi bangsa Indonesia dalam menghadapi dinamika kehidupan 

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

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

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

lembaga negara pelaksana kedaulatan rakyat memiliki peran sangat strategis dalam 

membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis dan 

konstitusional.  

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

MPR memiliki peran penting untuk mendukung wewenang dan tugas konstitusional 

MPR sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 

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

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

tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah MPR dan tentang 

rekomendasi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Masa Jabatan 2014-

2019. 

Penyelenggaraan Academic Constitutional Drafting merupakan salah satu subjek 

kajian sistem ketatanegaraan yang memiliki peran penting dalam memberikan 

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

UUD NRI Tahun 1945 serta pelaksanaannya. Academic Constitutional Drafting 

merupakan salah satu upaya dan ikhtiar kita bersama dalam mengembangkan budaya 

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

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

karakter bangsa yang mandiri, bermartabat, berdikari, berintegritas serta 

berkepribadian Indonesia, utamanya di kalangan generasi muda Indonesia.  

Terimakasih kepada para peserta non-finalis Academic Constitutional Drafting 

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

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

namun tetap dengan penuh semangat. Semoga dengan penerbitan dokumentasi naskah 

Academic Constitutional Drafting tahun 2020 dapat memberikan semangat dan inspirasi 

kepada generasi muda lainya untuk terus memahami konstitusi dan menjadi rujukan 

bagi Anggota MPR dan pihak berkepentingan dalam rangka melakukan pengkajian 

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

 
 

Badan Pengkajian MPR RI 
Ketua,  

 

       Drs. Djarot Saiful Hidayat, M.S. 



x



xi

ABSTRAK

Indonesia merupakan salah satu negara yang sepanjang sejarahnya 
telah  berganti konstitusi terutama dalam bentuknya yang tertulis tertulis 
hingga beberapa kali. Beberapa konstitusi tertulis yang pernah digunakan 
di Indonesia selain Undang-Undang Dasar Negara Negara Republik 
Indonesia 1945 (UUD NRI tahun 1945) adalah Undang-Undang Dasar 
Republik Indonesia Serikat dan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. 
Penggunaan dua konstitusi selain UUD NRI tahun 1945 tersebut tidak 
lain adalah akibat dari perkembangan kondisi politik yang terjadi saat itu 
yang mengharuskan Indonesia untuk mengambil langkah kompromistis 
demi mempertahankan eksistensi dan kedaulatannya. Meskipun begitu, 
berdasarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Indonesia kembali menggunakan 
UUD NRI tahun 1945. Terhadap UUD NRI tahun 1945 tersebut juga 
terjadi empat kali amandemen sejak tahun 1999 hingga tahun 2004. 
Perubahan-perubahan tersebut dilakukan tanpa mengganti nilai-nilai dasar 
yang mendasari UUD NRI tahun 1945 melainkan hanya mengamandemen 
pasal-pasal yang dianggap tidak lagi sesuai dan menambah beberapa pasal 
baru yang dinilai perlu untuk dimasukkan. Amandemen yang dilakukan 
terhadap UUD NRI tahun 1945 tersebut menunjukan bahwa UUD NRI 
tahun 1945 sebagaimana konstitusi tertulis lainnya terbuka terhadap 
perubahan. Dalam perkembangannya UUD NRI tahun 1945 kini dianggap 
tidak lagi dalam kondisi idealnya sehingga diperlukan penyesuaian 
kembali. Beberapa hal yang menjadi sorotan antara lain terkait dengan 
kedudukan dan wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat, peran 
Dewan Perwakilan Daerah, persoalan lembaga negara independen, tata 
negara dalam keadaan bahaya, dan beberapa persoalan lain yang kerap 
memicu diskursus di zaman ini. Dengan mengingat bahwa persoalan-
persoalan tersebut termasuk ke dalam persoalan yang mendasar dan 
materinya adalah materi Undang-Undang Dasar, maka dengan ini dirasa 
perlu untuk melakukan pembahasan tersebut secara khusus dalam sebuah 
kajian terkait rencana perubahan Undang-Undang Dasar. 

Kata Kunci:  Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Daerah, Lembaga Negara Independen, Keadaan Bahaya, Perubahan 
UUD NRI tahun 1945.
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BAB I 
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 

Proses penyusunan konstitusi adalah salah satu proses krusial 
dalam kehidupan bernegara. Hal ini dikarenakan dalam proses penyusunan 
konstitusi, terjadi upaya untuk mempertemukan berbagai macam 
kepentingan dan ide terkait konstitusi ideal dari berbagai unsur dan 
kelompok di  dalam negara sehingga tercipta suatu konstitusi tertulis yang 
dapat mengakomodir dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan 
potensial dalam negara tersebut.  Pembuatan rancangan konstitusi yang  
berkaitan untuk menangani masalah-masalah tersebut dapat memberi kita 
informasi tentang hal-hal krusial terkait rezim hukum ketatanegaraan yang 
akan dilahirkannya.

K.C. Wheare mengartikan konstitusi dalam artian luas sebagai 
keseluruhan sistem ketatanegaraan dan himpunan norma yang mendasari 
dan mengatur suatu pemerintahan. Norma-norma tersebut adalah norma 
yuridis dan norma non-yuridis. Dalam arti sempit, konstitusi diartikan 
sebagai kumpulan peraturan hukum ketatanegaraan pada suatu negara 
yang terhimpun dalam dokumen atau beberapa dokumen yang saling 
terkait.1 K.C. Wheare juga membagi konstitusi menjadi dua bentuk secara 
umum, yaitu konstitusi tidak tertulis dan konstitusi tertulis. Konstitusi 
tidak tertulis dapat diartikan sebagai dasar ketatanegaraan yang tidak 
terkodifikasi dalam satu naskah tertentu yang dapat terbentuk dalam 
wujud peraturan kebiasaan, peraturan kesepahaman, dan peraturan adat 
istiadat.2 Sementara itu, konstitusi tertulis adalah konstitusi yang tertulis 
dalam suatu naskah tertentu seperti contohnya adalah peraturan konstitusi. 
Sebagian ahli menganggap bahwa konstitusi tertulis yang pertama adalah 
Konstitusi Amerika Serikat 1787 yang mana konstitusi tersebut menjadi 
model bagi konstitusi-konstitusi negara modern berikutnya.3 Terdapat 
pula ahli yang menyatakan bahwa konstitusi tertulis pertama dapat ditarik 
1  Wheare, K. C. (1951). Modern constitution (hlm. 1). Oxford University Press
2  Wheare, K. C. (1951). Modern constitution (hlm. 1). Oxford University Press
3  Riyanto, Astim. (2015). Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jurnal Hukum dan 

Pembangunan, (44), 2.
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hingga ke zaman awal perkembangan Islam yaitu Konstitusi Madinah atau 
Piagam Madinah.4

Dalam banyak kasus, oleh sebab sifat tertulisnya, konstitusi tertulis 
cenderung hanya menangkap realitas atau kondisi kenegaraan pada saat 
dibentuknya (moment opname). Dengan demikian, seiring berjalannya 
waktu, konstitusi tertulis kerap kali menjadi tidak sesuai dengan 
perkembangan zaman dan dinamika bernegara yang terjadi. Kebutuhan 
akan kehidupan yang dinamis menuntut negara sebagai komunitas 
masyarakat terbesar ikut berkembang seiring dengan perkembangan global. 
Tak terkecuali kebutuhan akan konstitusi yang dapat mengakomodasi 
kebutuhan untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Pada 
dasarnya, konstitusi secara materiil menyangkut kebutuhan mendasar atau 
pokok bagi warga negara. Konstitusi sendiri dapat dibedakan ke dalam dua 
kategori, yaitu konstitusi politik dan konstitusi sosial. Konstitusi politik 
adalah konstitusi yang semata-mata merupakan sebuah dokumen hukum 
yang berisikan pasal-pasal yang mengandung norma-norma dasar dalam 
penyelenggaraan negara, hubungan antara rakyat dengan negara, lembaga-
lembaga negara, dan sebagainya. Sedangkan konstitusi sosial mengandung 
pengertian yang lebih luas daripada sekadar dokumen hukum karena 
mengandung cita-cita sosial bangsa yang menciptakannya, rumusan-
rumusan filosofis tentang negara, rumusan sistem sosial dan ekonomi, dan 
rumusan sistem politik yang ingin dikembangkan di negara itu.5 Namun, 
betapapun sebuah konstitusi termasuk dalam kategori konstitusi konstitusi 
sosial, corak perumusan norma-norma konstitusi, terutama konstitusi 
tertulis, tetap terbuka bagi perubahan. 

Konstitusi, walaupun diyakini dirumuskan berdasarkan sumber-
sumber yang bersifat transenden, pada dasarnya merupakan hasil karya 
manusia yang terbatas oleh ruang dan waktu. Oleh karena itu, setiap 
konstitusi selalu membuka peluang perubahan.6 Hal ini sejalan dengan 
pendapat yang dikemukakan oleh oleh Robert A. Dahl. Menurut beliau, 

4  Azhary, Muhammad Tahir. (2003. Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-
prinsipnya dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara 
Madinah dan Masa Kini. Jakarta: Prenada Media. hlm. Hlm 18

5  Mahendra, Y.I. (1996). Dinamika Tata Negara Indonesia, Kompilasi Aktual Masalah 
Kontitusi, Dewan Perwakilan, dan Sistem Kepartaian (hlm. 19). Gema Insani Press.

6  Basuki, U.  (2015). Panggung Hukum. Jurnal Perhimpunan Mahasiswa Hukum 
Indonesia Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta, (1), 2. 
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seluruh peraturan konstitusional punya kelemahan. Tidak ada peraturan 
konstitusi yang bisa memuaskan semua kriteria yang masuk ke akal, pun 
dari sudut pandang demokrasi, tidak ada konstitusi yang sempurna.7 

Oleh karenanya, dalam merancang pembuatan konstitusi, terdapat 
empat aspek utama yang harus diperhatikan sebagai pakem-pakem utama 
perancangan  konstitusi. Salah satu yang harus diperhatikan adalah 
momentum perubahan konstitusi. Menurut John Elster, idealnya sebuah 
proses pembuatan konstitusi dilakukan dalam kondisi-kondisi paling 
tenang tanpa gangguan.8 Pun menurut Von Savigny, momentum pembuatan 
konstitusi adalah pada saat suatu negara sepenuhnya mencapai kematangan 
politik dan hukumnya.9 Namun nyatanya, momentum kematangan yang 
dimaksud oleh para ahli diatas cukup sulit diraih, karena dapat dilihat 
sebelumnya konstitusi di Indonesia justru mengalami perubahan pada 
masa sulit dan penuh gejolak.

Bahkan menurut Bogdanor, dibutuhkan gejolak politik untuk 
melakukan reformasi pada sebuah konstitusi, karena gejolak hadir sebagai 
tekanan yang menuntut perubahan konstitusi ketika konstitusi suatu negara 
tidak lagi sebangun-sejalan dengan nilai sosial dan kecenderungan politik 
yang tengah berubah. Dalam kondisi seperti ini, partai politik akan mampu 
dengan tingkat keberhasilan tertentu mengadopsi reformasi konstitusi 
ke dalam program mereka.  Hal ini didukung oleh Wheare, yang mana 
menurutnya, reformasi konstitusi tidak hanya bergantung pada pakem 
hukum yang mengatur metode perubahan melainkan juga pada konfigurasi 
kelompok politik dan sosial, yaitu apakah suatu kelompok puas atau tidak 
dengan kinerja konstitusi yang ada.10

Di Indonesia, konstitusi telah mengalami beberapa perubahan 
seiring perkembangan konfigurasi politik dan ketatanegaraan sejak 
kemerdekaan. Pada tahun 1999, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) 
telah melakukan perubahan pertama terhadap UUD NRI tahun 1945. 
7   Rawls, John. (1972). A Theory of Justice (hlm 197). Clarendon Press
8  Elster, Jon. (1995).Duke Law Journal.  Forces and Mechanisms in the Constitution-

Making Process. (69) ,45
9  McWHINNEY, E. (1981). Constitution-Making: Principles, Process, Practice. Toronto; 

Buffalo; London: University of Toronto Press. Retrieved August 26, 2020, from http://
www.jstor.org/stable/10.3138/j.ctvcj2ph4

10   Indrayana, D.  (2007). Amandemen UUD NRI tahun 1945 Antara Mitos dan 
Pembongkaran (hlm. 45). Penerbit Mizan. 
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Setelah itu, selama tiga tahun berturut-turut MPR meloloskan 3 perubahan 
selanjutnya di setiap tahun. Meski perubahan ini sangat diperlukan pada 
saat transisi Indonesia dari era Orde Baru, belum ada kajian komprehensif 
tentang keempat perubahan konstitusi tersebut.11 Karenanya kemudian 
muncul berbagai gagasan, seperti mengamandemen kembali UUD NRI 
tahun 1945. 

Konstitusi pasca amandemen keempat dinilai memiliki beberapa 
kekurangan, seperti kewenangan yang terlalu besar pada Dewan 
Perwakilan Rakyat (DPR) dan dibutuhkannya penataan ulang Lembaga 
seperti penguatan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang semestinya 
bertindak sebagai mitra tanding DPR bukan hanya sebagai Lembaga 
simbolik yang hanya dapat memberikan usulan tanpa diikutsertakan dalam 
pengambilan keputusan. Selain penataan ulang Lembaga, tulisan ini juga 
akan membawa topik mengenai rekonstruksi Majelis Permusyawaratan 
Rakyat (MPR). 

Semenjak amandemen keempat, kedudukan MPR tidak lagi sebagai 
lembaga tertinggi negara. Kedudukan baru MPR yang sejajar dengan 
lembaga tinggi negara lainnya membuat MPR kehilangan kewenangan 
yang utamanya dimiliki pada masa pra-amandemen, yaitu kewenangan 
untuk menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). 
Kewenangan untuk menetapkan GBHN di era Orde Baru berimplikasi 
terhadap munculnya kekuasaan bagi MPR untuk mengeluarkan Ketetapan 
MPR yang bersifat regeling (peraturan) dan mengikat ke luar, sehingga 
tanpa adanya kewenangan untuk menetapkan GBHN, Ketetapan MPR 
saat ini hanya bersifat beschikking (keputusan) saja. Selain itu, MPR 
juga kehilangan salah satu kewenangan utamanya yaitu sebagai penerima 
tanggung jawab Presiden. 

Dengan kewenangan yang berubah ini, terdapat beberapa diskusi 
terkait kelembagaan MPR. Persoalan mengenai apa saja yang seharusnya 
menjadi wewenang MPR di masa Reformasi, bagaimana seharusnya 
struktur dan komposisi MPR, hingga terkait bentuk apa yang paling sesuai 
untuk MPR di masa Reformasi ini. Hal demikian adalah beberapa dinamika 
atau persoalan terkait MPR yang terjadi yang melatarbelakangi ide-ide 
Amandemen Kelima UUD NRI tahun 1945. Amandemen Kelima UUD 
11  Indrayana, D.  (2007). Amandemen UUD NRI tahun 1945 Antara Mitos dan 

Pembongkaran (hlm. 45). Penerbit Mizan. 
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NRI tahun 1945 dirumuskan demi mengakomodir penyempurnaan MPR 
dengan kondisi bernegara saat ini, agar MPR kembali dapat menjalankan 
fungsi dan kewenangannya secara jelas. Di samping itu, dalam academic 
constitutional drafting  ini, akan dibahas juga mengenai permasalahan-
permasalahan yang kerap mengemuka dalam diskusi ketatanegaraan di 
Indonesia. Seperti permasalahan ketatanegaraan negara dalam keadaan 
darurat, lembaga negara independen, dan lain sebagainya. 

1.2. Identifikasi Masalah 

Perubahan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 yang telah 
dilaksanakan secara bertahap dari tahun 1999 hingga 2002 telah 
menghasilkan UUD yang berlaku saat ini. Berdasarkan latar belakang yang 
telah dipaparkan, identifikasi masalah yang akan diuraikan dalam naskah 
akademik Rancangan Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia tahun 1945 (UUD NRI tahun 1945) ini adalah sebagai berikut: 

1. Persoalan-persoalan apa yang dapat dilingkupi dalam amandemen 
kelima UUD NRI tahun 1945?

2. Bagaimana konsepsi terkait Majelis Permusyawaratan Rakyat 
dalam Rancangan Perubahan UUD NRI tahun 1945?

3. Bagaimana urgensi rekonstruksi atau reformulasi Majelis 
Permusyawaratan Rakyat?

4. Bagaimana ruang lingkup joint session didefinisikan?
5. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, 

sosiologis, politis dan yuridis dalam pembentukan rekonstruksi 
atau reformulasi Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Lembaga 
Negara lainnya?

6. Bagaimana penegasan kewenangan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat dan lembaga Negara lainnya  dalam Rancangan Perubahan 
Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 agar tetap dapat 
mengoptimalisasi pengejawantahan kedaulatan rakyat?

7. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk dapat menjamin status 
hukum Ketetapan MPRS dan MPR dalam jenis dan tatanan hierarki 
peraturan perundang-undangan?

8. Bagaimana mekanisme persidangan yang baru dalam hal MPR 
direformulasikan bentuk dan kewenangannya?
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9. Bagaimana penguatan peran Dewan Perwakilan Daerah dalam 
sistem ketatanegaraan Indonesia di dalam konstitusi?

10. Bagaimana dasar pemikiran penetapan norma baru mengenai 
Negara menghadapi keadaan bahaya dalam konstitusi?

11. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan terkait fungsi lembaga-
lembaga negara yang telah ada namun dinilai masyarakat belum 
efektif melaksanakan fungsinya?

12. Bagaimana cara agar konstitusi dapat mengakomodir kenyataan 
keberadaan lembaga-lembaga negara independen dalam praktik 
dewasa ini?

13. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, 
jangkauan dan arah pengaturan yang akan dirumuskan dalam 
Rancangan Perubahan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945?

1.3. Sistematika Penulisan

 Sistematika penulisan dalam penyusunan naskah akademik ini 
terdiri atas pembagian bab-bab sebagai berikut:

Bab 1:  Pendahuluan, bagian ini akan menjabarkan dan rinci 
mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan 
kegunaan, sistematika penulisan, serta metode penulisan.

Bab 2:  Landasan teori yang mendasari pemikiran dari perubahan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 akan diterangkan lebih lanjut di dalam bab ini.

 Bab 3:   Bagian ini akan menguraikan mengenai landasan 
filosofis, sosiologis, dan yuridis, politis, dan historis dari 
naskah akademik.

Bab 4:  Pembahasan, pada bagian ini akan dijelaskan mengenai 
konsep-konsep dari perubahan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Bab 5:  Kesimpulan

1.4. Metode Penelitian

 Penelitian menurut Soerjono Soekanto adalah suatu kegiatan 
ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan 
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secara metodologis, sistematis, dan konsisten.12 Makna dari analisis 
dilakukan secara metolodogis, sistematis, dan konsisten adalah penelitian 
disusun dalam metode atau cara tertentu, berdasarkan suatu sistem, dan 
tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu. 
H.L Manheim memberikan definisi bahwa suatu penelitian juga dapat 
merupakan,

 “... the careful, diligent, and exhaustive investigation of a scientific 
subject matter, having as its aim the advancement of mankind knowledge.”

  Penelitian hukum adalah penelitian terhadap hukum dalam berbagai 
sudut pengertian, yaitu hukum dilihat dalam arti ilmu pengetahuan, 
disiplin, kaedah atau norma, hukum positif tertulis, keputusan pejabat, 
proses pemerintahan, perilaku yang teratur, dan jalinan nilai-nilai.13 
Secara singkat, penelitian hukum adalah serangkaian aktivitas ilmiah yang 
dilakukan dalam rangka memahami permasalahan hukum yang terjadi 
dan memberikan suatu solusi untuk mengatasi permasalahan hukum.14 
Seperti telah disinggung sebelumnya oleh Soerjono Soekanto, dalam 
penelitian hukum, metodologi merupakan pisau analisis yang penting 
bagi suatu penelitian hukum. Pentingnya metodologi di dalam penelitian 
juga disampaikan oleh Robert Bogdan di dalam pernyataannya mengenai 
pengertian dari metode sebagai berikut,

 “... the process, principles, and procedures by which we approach 
problems and seek answers (cetak tebal dari penulis). In the social sciences, 
the term applies to how one conducts research.”

Di dalam penyusunan Rancangan Perubahan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, naskah akademik memiliki 
makna imperatif, yaitu suatu keharusan untuk disertakan di dalam 
Rancangan Undang-Undang sebagai syarat bagi pemenuhan dalam 
kondisi tertentu.15 Oleh karena naskah akademik mencerminkan  naskah 

12  Soekanto, Soerjono. (1986). Pengantar Penelitian Hukum (hlm. 42). Penerbit 
Universitas Indonesia.

13   Soekanto, S.,  & Purbacaraka, P. (1993). Perundang-undangan dan Yurisprudensi 
(hlm. 3-14).  Penerbit Citra Aditya Bakti.

14  Benuf, K. & Azhar, M. (2020, Juni). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen 
Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. Jurnal Gema Keadilan, (7), 24-25.

15  Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan, Indonesia. § Pasal 43 ayat (3),  Lembaran  Nomor 82 Tahun 2011, 
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dari hasil penelitian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu 
permasalahan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai 
pengaturan permasalahan tersebut16, maka naskah akademik Rancangan 
Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 
disusun dengan sifat penelitian preskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan 
untuk mencari penyelesaian dari suatu permasalahan yang relevan di 
masyarakat.17

Selain penelitian hukum dalam naskah akademik Rancangan 
Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945  
disusun dengan bersifat preskripstif, naskah akademik harus pula disusun 
dengan metode penelitian yang tepat. Naskah akademik Rancangan 
Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 
1945 disusun dengan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian 
yang mencakup azas-azas hukum, penelitian terhadap sistematika 
hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan 
penelitian terhadap perbandingan hukum.18 Penelitian dengan metode 
yuridis normatif ini dikaji melalui studi pustaka menggunakan data-data 
sekunder di bidang hukum yaitu:

 Bahan hukum primer: 
1. Pembukaan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945
2. Batang Tubuh Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945
3. Ketetapan-Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 
4. Maklumat Presiden dan Wakil Presiden
5. Peraturan Perundang-undangan
6. Peraturan Pemerintah
7. Keputusan Presiden
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
9. Konstitusi India

Tambahan Lembaran Negara  No. 5234 (2011).
16  Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan, Indonesia. § Pasal 1 angka 11,  Lembaran  Nomor. 82 Tahun 2011, 
Tambahan Lembaran Negara  No. 5234 (2011).

17   Hartono, S. (2006). Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad Ke-20 (hlm. 
105). Penerbit Alumni. 

18  Soekanto, Soerjono. (1986). Pengantar Penelitian Hukum (hlm. 51). Penerbit 
Universitas Indonesia.
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10. Konstitusi Republik Afrika Selatan
11. Konstitusi Republik Filipina
12. Konstitusi Republik India
13. Konstitusi Republik Islam Afghanistan 
14. Konstitusi Republik Kamerun
15. Konstitusi Republik Prancis
16. Konstitusi Republik Rwanda
17. Konstitusi Malaysia

 Bahan hukum sekunder:
1. Jurnal penelitian hukum
2. Artikel ilmiah
3. Buku-buku
4. Hasil penelitian

 Bahan hukum tersier
1. Kamus hukum
2. Kamus umum
3. Hasil survei kumulatif
4. Ensiklopedia

1.5. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dari penyusunan naskah akademik amandemen UUD NRI 
tahun 1945 yang kelima ini adalah:

1. Menyesuaikan norma-norma yang telah mengalami perubahan akibat 
dari berbagai Amandemen UUD NRI tahun 1945 yang berimplikasi 
pada lembaga-lembaga tinggi negara.

2. Mendefinisikan ruang lingkup Joint Session;

3. Melakukan upaya memperkuat dan menjamin status hukum 
Ketetapan MPRS dan MPR dalam sistem hukum Indonesia;

4. Mereformulasi bentuk dan kewenangan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat secara rinci dalam konstitusi;
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5. Menetapkan mekanisme baru persidangan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat (bentuk reformulasi) dalam konstitusi;

6. Memperkuat peran dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah dalam 
sistem ketatanegaraan Indonesia di bidang pengawasan;

7. Menetapkan norma baru dalam konstitusi dalam hal Negara 
menghadapi keadaan bahaya;

8. Memberikan penajaman dalam konstitusi terkait fungsi dari 
lembaga-lembaga negara yang telah ada, yang dinilai masyarakat 
belum efektif dalam melaksanakan fungsinya;

9. Memberikan landasan hukum yang konstitusional pada lembaga-
lembaga negara independen dalam melaksanakan fungsinya.

10. Menguraikan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup 
pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan yang akan dirumuskan 
dalam Rancangan Perubahan Undang-Undang Dasar NRI tahun 
1945. 

Selain daripada tujuan Naskah Akademik ini, kegunaannya adalah sebagai 
suatu acuan penysuunan dan pembahasan Rancangan Perubahan Undang-
Undang Dasar NRI tahun 1945 yang ke-lima.
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BAB II 
LANDASAN TEORITIS DAN TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kedaulatan Rakyat

Kata ‘kedaulatan’ secara harfiah sejatinya berasal dari bahasa Arab 
yaitu ‘daulah’ yang berarti bergilir, beredar, dan berputar. Namun kata 
tersebut dalam bahasa Indonesia telah menjadi padanan dari kata yang 
berasal dari bahasa Inggris yaitu sovereignty yang mana kata tersebut juga 
berakar dari bahasa Latin superanus yang berarti paling atas atau tertinggi. 
Kata sovereignty memiliki pengertian yang luas yaitu:

1. Bahwa sovereignty tidak hanya dikaitkan dengan kekuasaan, tetapi 
juga sumber dari otoritas legal tertinggi. Dalam hal ini, beberapa 
ahli mencoba membedakan antara ‘sumber otoritas tertinggi’ dengan 
“kekuasaan tertinggi”. Lord Lindsay mengatakan bahwa “the doctrine 
of sovereignty is properly concerned with the question of authority. It is 
not properly concerned with the questions of of force or power as such.” 
yang apabila diterjemahkan secara bebas berarti “doktrin kedaulatan 
berkaitan dengan pertanyaan tentang otoritas. Bukan berkaitan dengan 
pertanyaan-pertanyaan tentang kekuatan atau kekuasaan” .19 

2. Selain itu, terdapat pula pandangan yang mengaitkan dengan otoritas 
moral. Menurut Basanquet, sovereignty terkait dengan pelaksanaan 
dari kehendak umum.20 

3. Sementara itu terdapat pula golongan yang mendefinisikan sovereignty 
secara lebih praktikal, yaitu pemegang monopoli kekuasaan koersif 
tertinggi. Perbedaan pandangan ini dengan pandangan bahwa 
sovereignty terletak pada sumber otoritas legal adalah bahwa pandangan 
ini memungkinkan sovereignty dilaksanakan secara “extra-legal” atau 
melampaui hukum. 

Demikian, dari berbagai corak pandangan tentang sovereignty di atas 
terdapat beberapa kesamaan yaitu sovereignty selalu merujuk pada hal 
tertinggi di suatu negara, entah itu kekuasaan, sumber otoritas hukum, atau 

19  Lindsay, A. D. (1955). The Modern Democratic State: Vol. 1. Oxford University Press.
20  Bosanquet, B. (1965). The Philosophical Theory of the State. St. Martin’s P.
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monopoli penggunaan kekerasan (koersif).  

Di Indonesia, kedaulatan diartikan sebagai kekuasaan tertinggi yang 
di atasnya tidak terdapat kekuasaan lain.21 Hal demikian sejalan dengan 
pendapat Soehino yang menyatakan bahwa kedaulatan adalah kekuasaan 
yang telah dikonstruksikan dalam kerangka yuridis.22 Hal serupa juga 
juga dapat dilihat dari pemikiran Prof. Mochtar Kusumaatmadja yang 
menyatakan bahwa suatu negara disebut berdaulat dalam batas-batas 
wilayahnya bila negara tersebut memiliki kekuasaan tertinggi. 23 Terkait 
letak kedaulatan atau pemegang kedaulatan tersebut terdapat pandangan 
yang berbeda-beda pula. Di Indonesia teori kedaulatan kerap kali dibagi 
menjadi lima klasifikasi besar yaitu:

1. Teori Kedaulatan Tuhan, yang mana kekuasaan tertinggi berada di 
tangan Tuhan. Dalam teori ini terbagi dua pelaksanaan. Pertama, negara 
atau sang penguasa mengaku merupakan wakil Tuhan atau titisan 
Tuhan demi mendapat sumber legitimasi. Kedua, sang penguasa negara 
mengaku diri sebagai Tuhan yang merupakan sumber legitimasinya itu 
sendiri;

2. Teori Kedaulatan Raja, yang mana kekuasaan tertinggi berada di tangan 
raja.

3. Teori Kedaulatan Hukum, yang menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi 
berada pada hukum itu sendiri, sehingga raja, penguasa, dan rakyat 
harus tunduk kepada hukum;

4. Teori Kedaulatan Negara, yang menyatakan kekuasaan tertinggi berada 
di tangan Tuhan. Menurut George Jellinek hukum adalah penjelmaan 
kehendak negara dengan demikian satu-satunya sumber otoritas adalah 
negara;

5. Teori Kedaulatan Rakyat, yang menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi 
berada pada rakyat.

21  Asshiddiqie, J. (2007). Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi 
(hlm. 158). Bhuana Ilmu Populer. 

22  Soehino. (1986). Ilmu Negara (hlm. 79). Penerbit Liberty. 
23  Kusumaatmadja, Mochtar. (2003) Pengantar Hukum Internasional (hlm. 16-18). 

Penerbit Alumni.  
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Sebenarnya kelima teori tersebut tidak mengesampingkan satu sama 
lain. Dalam artian, satu negara bisa saja masuk ke dalam lebih dari satu 
klasifikasi. Hal ini disebabkan kelima teori tersebut sejatinya memiliki titik 
tolak pemahaman terkait kedaulatan yang berbeda-beda sebagaimana telah 
dijelaskan sebelumnya. Misalnya teori kedaulatan rakyat bertitik tolak dari 
suatu pemahaman bahwa kedaulatan berkaitan dengan sumber otoritas 
moral. Rousseau berpendapat bahwa rakyat membentuk sebuah kontrak 
sosial dan membentuk suatu negara. Kemudian, negara tersebut dijalankan 
dengan kehendak rakyat itu sendiri yang berasal dari kehendak umum 
(general will). Dengan demikian yang dititikberatkan pada kedaulatan ini 
adalah otoritas moralnya. Lain dengan itu, teori kedaulatan negara lebih 
melihat ‘kedaulatan’ sebagai sebuah otoritas praktikal yang secara de facto 
memiliki kekuasaan dalam negara. Sementara itu, teori kedaulatan hukum 
bertitik tolak dari sudut otoritas yuridis dari ‘kedaulatan’.

Dengan demikian, pada praktiknya sangat dimungkinkan suatu negara 
masuk ke dalam beberapa klasifikasi teori secara sekaligus tergantung dari 
cara pandang dan titik tolak dari penilaian kedaulatan itu sendiri. Misalnya 
Indonesia, apabila dilihat kedaulatan dalam sudut pandang sumber otoritas 
moral, maka Indonesia adalah negara kedaulatan rakyat, apabila dilihat dari 
sumber otoritas yuridis, maka Indonesia adalah negara kedaulatan hukum, 
dan apabila dilihat dari sumber otoritas praktis, maka Indonesia adalah 
berkedaulatan negara. Dengan demikian pembedaan tersebut seringkali 
tergantung pada sudut pendefinisian kedaulatan itu sendiri. 

Pada sidang BPUPKI terlihat bahwa teori kedaulatan negara 
dan kedaulatan rakyat digunakan secara bersamaan tanpa saling 
mengenyampingkan satu sama lain.24 Namun, pada akhirnya, sebagai 
konsekuensi dari konsep demokrasi, kedaulatan yang dicantumkan eksplisit 
dalam konstitusi tertulis yaitu UUD NRI tahun 1945 adalah kedaulatan 
dalam sudut sumber otoritas moral dalam negara, yaitu kedaulatan rakyat 
Indonesia itu sendiri. Hal tersebut tercantum dalam UUD NRI tahun 1945 
Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Kedaulatan adalah di tangan 
rakyat dan dijalankan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.” 
Namun demikian, hal tersebut bukan berarti hukum dan negara tidak 
berdaulat. Meskipun tidak tercantum secara eksplisit, tetapi secara praktik 

24  Yamin, Muhammad. (1959). Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar NRI tahun 
1945. Sekretariat Negara Republik Indonesia
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Indonesia tetap berkedaulatan negara dibuktikan dari kekuasaan negara 
untuk mengatur dan mengurus Indonesia ke dalam maupun keluar. Selain 
itu secara yuridis, hukum tetap berdaulat dibuktikan dengan segala macam 
kehidupan berbangsa, termasuk pemerintahan dan kehidupan rakyat itu 
sendiri juga diatur dan dibatasi dengan hukum.

Terkait kedaulatan rakyat pada dasarnya memiliki suatu ciri umum 
yaitu keberadaan dari kedaulatan rakyat adalah ditandai dengan adanya 
kontrak sosial. Dalam pada konsep terkait kontrak sosial ini terdapat 
beberapa perbedaan. Teori kontrak sosial yang menjadi dasar dari 
kedaulatan rakyat dikemukakan diantaranya oleh tiga tokoh yaitu Thomas 
Hobbes, John Locke, dan Rousseau dengan masing-masing pendapatnya 
sebagai berikut:

1. Thomas Hobbes.

Menurut Thomas Hobbes pada awalnya sebelum terbentuk 
negara, manusia hidup dalam ketakutan dan keegoisan, manusia satu 
sama lainnya saling mencurigai dan saling “memakan” satu sama lain 
situasi diibaratkan sebagai situasi homo homini lupus. Namun demikian, 
terdapat sisi dalam diri manusia yang menginginkan keamanan dan 
ketertiban demi menjaga kelestarian diri dan menghindarkan mereka 
dari penderitaan. Oleh karena itu manusia bersama-sama membentuk 
suatu kontrak sosial. Kontrak sosial menurut Thomas Hobbes terbagi 
menjadi dua tahap yaitu:

a. Pactum Unionis

Dalam tahapan ini masyarakat yang mencari perlindungan untuk 
kehidupan dan harta bendanya melakukan kontrak sosial dengan 
membentuk suatu masyarakat dengan peraturan tertentu yang saling 
menghargai kehidupan satu sama lain. Pada tahapan ini status 
manusia sudah berubah dari yang sebelumnya bersifat homo homini 
lupus dalam status naturalis menjadi lebih beradab dalam status 
civilis. 

b. Pactum Subjectionis

Setelah mencapai status civilis kemudian terjadilah perjanjian sosial 
tahap kedua dimana rakyat menyerahkan kedaulatannya kepada 



15

penguasa. Dengan demikian maka kedaulatan rakyat yang semula 
dipegang oleh masyarakat terserap habis oleh pactum subjectionis 
hingga menimbulkan suatu keadaan absolut.

Sehingga dalam teori Thomas Hobbes kedaulatan rakyat hanya 
sebagai sumber otoritas moril tertinggi yang bersifat imajiner, yang 
hanya ada di awal pembentukan masyarakat. Setelah itu kedaulatan 
secara praktik berpindah kepada penguasa.25

2. John Locke

Berbeda dengan pandangan Thomas Hobbes, John Locke 
menganggap bahwa kehidupan manusia pada masa status naturalis 
ada dalam kondisi terbaik. Semua manusia hidup dalam kondisi yang 
bebas, merdeka, dan setara. Namun, pada saat tersebut tidak terdapat 
suatu otoritas yang bisa melindungi hak-hak terutama hak milik dari 
manusia. Kemudian, manusia memutuskan untuk meninggalkan status 
naturalis tersebut dan menyerahkan sebagian kebebasannya dengan 
ganti perlindungan atas hak-hak miliknya termasuk hak milik atas 
badan mereka. Dengan demikian saat membuat perjanjian sosial, rakyat 
tidak menyerahkan seluruh hak mereka tapi hanya hak untuk menjaga 
keamanan dan ketertiban dan hak untuk menegakkan hukum terkait 
hak-hak manusia.26

3. J.J. Rousseau

Menurut Rousseau manusia pada dasarnya bahagia dan setara 
kemudian akibat mulai dikenalnya hak-hak, manusia secara sukarela 
mengikatkan dirinya untuk menyerahkan sebagian hak mereka kepada 
masyarakat atau negara secara keseluruhan. Hal ini diistilahkan 
dengan General Will/kepentingan umum. Sehingga nantinya, negara 
dan hukum adalah produk dari kepentingan umum dari rakyat yang 
membentuknya, kepentingan umum tersebut itu ditentukan oleh suara 
mayoritas dari warga negara di suatu negara tersebut dan karenanya 
semua masyarakat di negara tersebut wajib mematuhi kepentingan 
umum tersebut. Sebagai akibat dari penentuan kehendak umum melalui 

25  Hobbes, Thomas. (2014). Leviathan. Clarendon Press.
26  Locke, John. (2016). Two Treaties of Government and A Letter Concerning Toleration. 

Digireads.com Publishing.
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suara mayoritas tersebut, maka secara praktis kedaulatan rakyat tidak 
berpindah kepada penguasa atau negara. Tetapi tetap berada pada rakyat 
melalui suara mayoritas.27

 Indonesia merupakan salah satu negara yang menggunakan teori 
kedaulatan rakyat. Di Indonesia, sebelum amandemen UUD NRI tahun 
1945 disebutkan dalam Pasal 1 ayat (2)  bahwa “Kedaulatan adalah di 
tangan rakyat dan sepenuhnya dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan 
Rakyat.” Pada saat itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri dari tiga 
unsur yaitu Dewan Perwakilan Rakyat yang dipilih melalui pemilihan 
umum, Utusan Daerah yang dipilih oleh DPRD tingkat I, serta Utusan 
Golongan yang dipilih oleh Presiden. Sebagai pemegang kedaulatan 
rakyat maka MPR kerap dianggap sebagai penjelmaan rakyat itu sendiri. 
Dengan kata lain MPR bukan perwakilan rakyat dalam artian konvensional 
tetapi sebagai ‘rakyat’ itu sendiri. Dengan demikian maka dalam hierarki 
lembaga-lembaga negara MPR dianggap sebagai lembaga tertinggi negara. 

Dalam perkembangannya konsep kedaulatan rakyat di Indonesia 
berubah seiring dengan perubahan zaman dan berubahnya tuntutan. 
Setelah amandemen UUD NRI tahun 1945 terjadi perubahan pada Pasal 
1 ayat (2) menjadi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan 
menurut Undang-Undang Dasar”. Dalam pada ini kedaulatan rakyat tidak 
lagi dijalankan oleh MPR. MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi 
sebagai penjelmaan rakyat itu sendiri. Setelah amandemen UUD NRI 
tahun 1945 kedaulatan rakyat dijalankan menurut UUD NRI tahun 
1945 yang mana dalam UUD NRI tahun 1945 pada pokoknya mengatur 
wewenang-wewenang politik rakyat sebagai pemegang kedaulatan di 
antara lain yaitu memilih Presiden dan Wakil Presiden, memilih anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat, dan memilih Dewan Perwakilan Daerah. Oleh 
karena dipilih secara langsung oleh masyarakat tersebut.  Kewenangan-
kewenangan yang dipilih oleh rakyat dalam memilih dengan suara 
mayoritas tersebut kian mendekatkan Indonesia dengan teori kedaulatan 
rakyat sebagaimana dalam pandangan J.J. Rosseau dimana kedaulatan 
rakyat tidak diserap habis oleh penguasa atau lembaga negara melainkan 
tetap dipegang secara kolektif oleh rakyat dengan menggunakan volonte 
generale atau kepentingan umum melalui suara terbanyak. 

27  Rosseau, J.J. (1968). The Social Contract. Penguin Classics.
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2.2. Negara Hukum

Konsep negara hukum telah kita jumpai sejak zaman Yunani. 
Aristoteles seorang ahli pikir dari Yunani berpendapat bahwa yang 
dimaksud dengan negara hukum ialah negara yang berdiri diatas 
hukum yang menjamin keadilan bagi seluruh warga negaranya. Dengan 
adanya keadilan dalam lalu lintas kehidupan masyarakat, maka akan 
tercapainya kehidupan yang bahagia. Baik dalam norma-norma yang 
diterapkan maupun peraturan-peraturan hukum yang diberlakukan harus 
mencerminkan keadilan. 

Menurut Aristoteles, yang memerintah dalam negara sebenarnya 
bukan manusia tetapi pikiran yang adil, yang terpancar dari kesadaran 
etik yang tinggi untuk menjadikan kehidupan masyarakat sebagai suatu 
kehidupan yang baik. Pikiran yang adil ini kemudian tertuang dalam bentuk 
peraturan hukum, sedangkan penguasa dalam negara hanya memegang 
hukum dan keseimbangan saja.28 Kemudian murid dari Aristoteles, Plato 
menyatakan bahwa negara yang baik ialah negara yang berdasar atas 
hukum, dan yang bukan diperintah oleh para ahli pikir saja. Ajaran Plato 
dan Aristoteles mengandung filsafat yang menyinggung angan-angan atau 
cita-cita manusia, yaitu cita-cita untuk mengejar kebenaran, kesusilaan, 
keindahan dan keadilan.29 

Di negara Eropa Kontinental munculnya negara hukum merupakan 
reaksi dari golongan atau paham liberal atas teori tujuan negara yang pada 
saat itu menimbulkan  kekuasaan yang otoriter atau absolut. Dalam hal 
ini golongan atau paham liberal berusaha untuk membatasi kekuasaan 
raja yang otoriter dan dapat menegakan kebebasan setiap warga untuk 
mencapai kemakmuran sebagai bukti adanya sifat individualistis yang 
berasal dari paham liberal. Sedangkan negara hukum menurut paham 
Anglo Saxon menggunakan istilah rule of law. Menurut A.V. Dicey, paham 
negara hukum dari negara Anglo Saxon memiliki 3 ciri penting, yaitu:30

28  Koesnardi, Moh dan Harmaily Ibrahim. (1976) Pengantar Hukum Tata Negara 
Indonesia. Cet. 1 (hlm. 75). Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum 
Universitas Indonesia. 

29  Koesnardi, Moh dan Harmaily Ibrahim. (1976) Pengantar Hukum Tata Negara 
Indonesia. Cet. 1 (hlm. 126). Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum 
Universitas Indonesia. 

30   Koesnardi, Moh dan Harmaily Ibrahim. (1976) Pengantar Hukum Tata Negara 
Indonesia. Cet. 1 (hlm. 79). Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum 
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1. Supremasi hukum, yang berarti kekuasaan tertinggi dalam negara 
ialah hukum.

2. Kedudukan yang sama dihadapan hukum.

3. Konstitusi berdasar pada hak asasi manusia

Indonesia sendiri merupakan negara yang berdasarkan atas hukum 
sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia tahun 1945. Pernyataan dalam pasal ini menghendaki 
bahwa dalam menyelenggarakan pemerintahan haruslah didasarkan atas 
prinsip-prinsip hukum untuk membatasi kekuasaan pemerintah yang 
berarti kekuasaan negara melalui aparatur negara dibatasi oleh hukum 
yang berlaku, bukan didasarkan atas kekuasaan yang dimiliki. 

Seperti tiga unsur yang dikemukakan oleh A.V Dicey sebagai hal yang 
diperlukan dalam paham negara hukum di Anglo saxon, menurut Friedrich 
Julius suatu negara dapat dikatakan sebagai negara hukum apabila dapat 
memenuhi unsur-unsur negara hukum, yaitu sebagai berikut:31

1. Adanya pengakuan atas hak-hak dasar manusia

2. Adanya pembagian kekuasaan

3. Pemerintahan berdasarkan peraturan

4. Adanya Peradilan Tata Usaha Negara

Memasuki abad ke-20, konsep negara hukum mengalami 
perkembangan yang menginginkan kehidupan yang lebih demokrasi. 
Menurut Scheltema, ada 4 (empat) unsur negara hukum yaitu: 1) 
adanya kepastian hukum; 2) asas persamaan; 3) asas demokrasi; 4) asas 
pemerintahan untuk rakyat.32

Dalam perjalanan panjang sejara telah terungkap bahwa konsep 
negara hukum dibedakan menurut konsep Eropa Kontinental atau biasa 
dikenal dengan Rechtsstaat yang direduksi dalam sistem hukum yang 

Universitas Indonesia. 
31  Adji, Oemar Seno. (1966).  Prasarana Dalam Indonesia Negara Hukum (hlm. 24). 

Simposium UI Jakarta. 
32  Dewan Perwakilan Daerah RI. (2009). Konstitusi Republik Indonesia Menuju 

Perubahan Kelima.  Cetakan Ketiga (hlm. 14). Grafitribudi Utami.
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dinamakan Civil Law dan dalam konsep Anglo Saxon dikenal dengan Rule 
of Law yang direduksi oleh sistem hukum Common Law. Adapun menurut 
Teguh Prasetyo secara formal baik istilah negara hukum, Rechtstaat, 
ataupun Rule of Law dapat dipersamakan oleh karena ketiganya memiliki 
arah dan tujuan yang sama, yaitu untuk menghindari adanya kekuasaan 
yang bersifat abolut serta mengedepankan dan menyatakan adanya 
pengakuan serta perlindungan akan hak-hak asasi manusia. Adanya 
perbedaan hanya terletak pada segi historis masing-masing tentang sejarah 
dan sudut pandang suatu bangsa. 

Welfare State atau negara kesejahteraan merupakan ide negara 
yang lahir sebagai jawaban dari para pemikir kenegaraan atas keburukan-
keburukan sosial yang terjadi akibat konsep negara yang berideologi 
liberal-individualis kapitalistik dan konsep negara yang berideologi socio-
capitalist state33 yang menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan rakyat 
serta kemiskinan karena hanya memberikan perlindungan bagi elite yang 
akan bertambah kaya karenanya. Ideologi negara kesejahteraan (welfare 
state) ini kemudian menjadi landasan kedudukan dan fungsi pemerintah 
(bestuurfunctie) oleh negara-negara modern. Konsep negara kesejahteraan 
lahir atas dasar pemikiran untuk melakukan pengawasan yang ketat terhadap 
penyelenggaraan kekuasaan negara, khususnya eksekutif yang pada 
masa monarki absolut telah terbukti banyak melakukan penyalahgunaan 
kesalahan.34 

Bila dipahami dari penjelasan di atas bahwa konsep negara hukum 
ini memiliki karakteristik berbeda-beda pada setiap negara. Termasuk di 
Indonesia yang dikenal dengan konsep Negara Hukum Pancasila. Menurut 
Padmo Wahyono meskipun begitu pola yang diambil oleh Indonesia tidak 
menyimpang dari konsep negara hukum pada umumnya, namun konsep 
tersebut dikodifikasikan dengan situasi Indonesia atau digunakan dengan 
ukuran pandangan hidup atau pandangan negara kita.35 Konsep negara 
kesejahteraan inilah yang mengilhami sekaligus menjadi obsesi para 
aktivitas pergeraka kemerdekaan Indonesia, khususnya Bung Hatta selaku 

33  Tjandra,W. Riawan. (2008). Hukum Administrasi Negara (hlm. 23). Universitas Atma 
Jaya.

34 Tjandra,W. Riawan. (2008). Hukum Administrasi Negara (hlm. 23). Universitas Atma 
Jaya.

35  Ridwan, J. & Sudrajat, A. S. (2009). Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan 
Pelayanan Publik (hlm. 24). Nuansa. 
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pejuang dan pendiri Negara Republik Indonesia, bahkan menjadi figur 
sentral.36

Pancasila sebagai falsafah negara serta pandangan hidup bangsa 
Indonesia, membuat apapun yang menyangkut sistem hukum yang berlaku 
di Indonesia harus mengacu dan berpedoman pada Pancasila. Philipus M. 
Hadjon berpendapat mengenai ciri-ciri negara hukum Pancasila, yaitu:37

1. Keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas 
kerukunan.

2. Hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan Negara

3. Prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan mer-
upakan sarana terakhir.

4. Keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Marsilam Simanjuntak mengatakan bahwa dengan dilakukannya 
beberapa kali amandemen Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 semakin 
kukuh sebagai negara hukum yang hidup di tengah-tengah peradaban 
maju dan modern, negara hukum yang melaksanakan demokrasi dan 
memperjuangkan hak-hak asasi manusia secara lebih proresif.38 

Kemudian menurut Hamis S. Atamimi, Negara Indonesia sejak 
didirikan telah bertekad menetapkan diri sebagai negara yang berdasar 
atas hukum, sebagai Rechtstaat. Bahkan Rechtsstaat Indonesia ialah 
rechtsstaat yang “memajukan kesejahteraan umum”, “mencerdaskan 
kehidupan bangsa”, dan “mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh 
rakyat Indonesia” Rechtsstaat itu ialah rechtsstaat materiil, yang sosialnya 
oleh Bung Hatta disebut sebagai negara pengurus, suatu terjemahan dari 
Verzorhinggsstaat.

Oleh karena itu, dengan adanya kewajiban pemerintah untuk 
36 Ridwan, J. & Sudrajat, A. S. (2009). Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan 

Pelayanan Publik (hlm. 5-6). Nuansa. 
37  Hadjon, Philipus M. (1987). Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia: Sebuah 

Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penerapannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan 
Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara (hlm. 90). Bina 
Ilmu. 

38  Atmosudirjo, Prajudi (1987).  Hukum Administrasi Negara (hlm. 161). Ghalia 
Indonesia.
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memajukan kesejahteraan umum yang menjadi ciri negara kesejahteraan, 
kemudian Indonesia tergolong sebagai negara Welfare state, maka tugas 
pemerintah tidak hanya berada di bidang pemerintahan saja, tetapi harus 
pula melaksanakan kesejahteraan sosial demi mencapai tujuan Negara, 
yang dijalankan melalui pembangunan nasional.

2.3. Pemisahan Kekuasaan

Pemisahan kekuasaan merupakan salah satu unsur penting untuk 
memastikan terjadinya check and balance pada suatu negara. Saat ini, 
keberadaan pemisahan kekuasaan juga menjadi salah satu indikator 
demokrasi di suatu negara. Negara-negara demokratis umumnya 
memiliki pemisahan kekuasaan sesuai dengan fungsi-fungsi tertentu di 
negara tersebut. Sehingga, kekuasaan tidak bertumpu pada satu orang 
saja melainkan terbagi secara seimbang. Pemisahan kekuasaan dalam 
konteks ini dimaknai sebagai pemisahan kekuasaan secara horizontal di 
suatu negara agar kekuasaan tidak terkonsentrasi pada satu entitas. Hal ini 
untuk dibedakan dengan konsep distribusi kekuasaan secara vertikal, yang 
biasanya terjadi antara pemerintah federal dengan negara-negara bagian 
pada negara serikat atau antara pemerintah pusat dan provinsi-provinsi di 
negara kesatuan.  

Konsepsi terkait pemisahan kekuasaan sejatinya telah lama 
dicetuskan oleh beberapa ahli. Para ahli yang mencetuskan konsep terkait 
konsep pemisahan kekuasaan tersebut biasanya memiliki sudut pandang 
atau titik tolak yang berbeda-beda sehingga konsep pemisahan kekuasaan 
yang diutarakan pun berbeda-beda. Beberapa ahli yang pendapatnya 
dikenal luas terkait konsep pemisahan kekuasaan antara lain adalah John 
Locke,  Montesquieau, dan van Volenhoven. Menurut John Locke dalam 
bukunya “Two Treaties of Government” membagi kekuasaan negara juga 
ke dalam tiga cabang berdasarkan fungsinya yaitu39:

a. Fungsi legislatif yaitu fungsi membuat undang-undang dijalankan oleh 
kekuasaan legislatif;

b. Fungsi eksekutif yaitu fungsi melaksanakan undang-undang dijalankan 
oleh kekuasaan eksekutif;

39  Budiardjo, M. (2008). Dasar-Dasar Ilmu Politik (hlm. 150). Gramedia Pustaka Utama. 
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c. Fungsi Federatif yaitu fungsi melakukan hubungan luar negeri dilak-
sanakan oleh kekuasaan federal. 

Sedikit berbeda dengan itu, Montesquieu dalam bukunya “L’Espirit 
des Lois” memaparkan bahwa kekuasaan di suatu negara dapat dipisahkan 
menjadi tiga cabang yaitu40:

a. Kekuasaan Eksekutif berfungsi untuk melaksanakan undang;

b. Kekuasaan Legislatif berfungsi untuk membuat undang-undang;

c. Kekuasaan Yudisal berfungsi sebagai kekuasaan kehakiman. 

Dapat dilihat perbedaan antara John Locke dan Montesquieu tersebut 
disebabkan perbedaan sudut pandang. Di dalam konsepsi Montesquieu 
fungsi federatif tidak perlu dipisahkan menjadi sebuah cabang sendiri 
melainkan menyatu atau dilaksanakan oleh kekuasaan eksekutif sebagai 
pelaksana undang-undang. Sebaliknya, dalam konsepsi John Locke, 
cabang kekuasaan yudisial tidak diperlukan untuk berdiri sendiri 
melainkan dapat melekat pada fungsi eksekutif. Selain dari dua pendapat 
di atas, terdapat pula pendapat yang membagi kekuasaan tidak ke dalam 
tiga cabang melainkan empat cabang sebagaimana yang dikemukakan 
oleh van Vollenhoven, keempat cabang tersebut yaitu41:

a. Regeling, yaitu kekuasaan membuat undang-undang;

b. Bestuur, yaitu kekuasaan memerintah;

c. Rechstpraak, yaitu kekuasaan mengadili;

d. Politie, yaitu kekuasaan kepolisian.

Di dalam hal ini pendapat van Vollenhoven terlihat mirip 
dengan pendapat Montesqueiu. Perbedaannya adalah van Vollenhoven 
mengeluarkan fungsi kepolisian dari cabang kekuasaan eksekutif menjadi 
sebuah cabang tersendiri.

Selain dari teori-teori klasik di atas, terdapat bula teori-teori 
yang lebih modern terkait dengan pemisahan kekuasaan. Teori-teori ini 
40   Budiardjo, M. (2008). Dasar-Dasar Ilmu Politik (hlm. 150). Gramedia Pustaka Utama. 
41  Kusnardi, M. & Harmaily, I. (1993). Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia (hlm. 

147). Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 
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lahir dari suatu pandangan bahwa konsepsi pemisahan kekuasaan yang 
tradisional, terutama konsep Trias Politica milik Montesquieu yang umum 
dipakai oleh berbagai negara saat ini sudah tidak lagi terlalu relevan untuk 
diterapkan. Menurut Prof. Jimly Asshidiqie, tidak mungkin lagi untuk 
mempertahankan bahwa ketiga cabang kekuasaan berurusan hanya dengan 
fungsinya masing-masing. Pada mulanya pemisahan kekuasaan ditujukan 
sebagai sebuah upaya untuk membatasi absolutisme negara yang ada pada 
saat itu. Namun dalam perkembangannya, C.F Strong berpendapat bahwa 
kompleksitas pemerintahan lebih mempengaruhi distribusi kekuasaan 
daripada keinginan untuk membatasi absolutisme itu sendiri. 42 

Teori baru terkait dengan pemisahan tersebut antara lain adalah teori 
The New Separation of Power yang dikemukakan oleh Bruce Ackerman 
yang berkembang di Amerika Serikat.43 Menurut teori The New Separation 
of Power ini, pemisahan kekuasaan dibagi menjadi lima cabang yaitu 
House (DPR), Senate (DPD), President (Presiden), Court (Pengadilan), 
dan Reserve Board (bank sentral). Apabila ditinjau secara fungsinya maka 
akan menjadi sebagai berikut:

a. House dan Senate menjalankan fungsi membuat undang-undang;

b. President menjalankan fungsi pemerintahan;

c. Court menjalankan fungsi pengadilan;

d. Reserve Board menjalankan fungsi lainnya yaitu fungsi kebanksentralan 
yang di luar ketiga fungsi di atas, tetapi tetap memiliki kekuasaan 
independen dalam fungsinya.

Lebih lanjut, menurut Ackerman, pemisahan kekuasaan tersebut 
sejatinya terwujud dalam model-model kelembagaannya itu sendiri. 

Salah satu inti penting dari teori The New Separation of Power ini adalah 
ditinggalkannya konsep Trias Politica  yang rigid dan memungkinkan 
adanya lembaga-lembaga negara lain di luar kekuasaan eksekutif, legislatif, 
dan yudisial, tetapi tetap memiliki independensi dan kekuasaan sendiri.

42  Falakh, M. F. (2009). Redistribusi Kekuasaan Negara dan Model Hubungan 
Antarlembaga Negara dalam UUD NRI tahun 1945 Pasca Amandemen. WCRU-
Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. 

43  Ackerman, B. (2000). The New Separation of Powers. Harvard Law Review, 113(3), 
633. https://doi.org/10.2307/1342286.
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Di Indonesia, sebenarnya pemisahan kekuasaan secara Trias Politica 
tidak pernah sepenuhnya dianut. Sebelum Amandemen UUD NRI tahun 
1945, hal ini sejatinya sudah terlihat. Bahwa dalam teori Trias Politica 
murni disebutkan kekuasaan eksekutif atau kekuasaan pemerintahan 
fungsi pemerintahan, kekuasaan legislatif menjalankan fungsi membuat 
undang-undang, sementara kekuasaan yudisial menjalankan fungsi 
mengadili. Kenyataannya Presiden RI di masa UUD NRI tahun 1945 
Pra-Amandemen memiliki dua kekuasaan yaitu kekuasaan eksekutif 
dan legislatif sekaligus. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) 
UUD NRI tahun 1945 sebelum amandemen yaitu “Presiden Republik 
Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang 
Dasar.” serta Pasal 5 ayat (1) UUD NRI tahun 1945 sebelum andemen 
yaitu “Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang 
dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.” Setelah amandemen, 
konsep Trias Politica juga tidak sepenuhnya murni dijalankan. Misalnya, 
terkait dengan kekuasaan membentuk undang-undang. Meskipun setelah 
amandemen kekuasaan untuk membentuk undang-undang secara prinsipil 
sudah beralih ke tangan Dewan Perwakilan Rakyat dari yang sebelumnya 
juga dipegang oleh Presiden, tetapi secara praktik Dewan Perwakilan 
Rakyat tetap membutuhkan persetujuan bersama dari Presiden dalam 
proses legislasi. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak mendapatkan 
persetujuan dari Presiden, maka rancangan undang-undang tidak dapat 
dilanjutkan. Dengan kata lain, meskipun kekuasaan membentuk undang-
undang DPR secara aktual dibatasi Presiden yang notabene pemegang 
kekuasaan Pemerintahan. 

Selain itu, penyimpangan dari asas murni Trias Politica juga 
terlihat dari beberapa kekuasaan lain, misalnya munculnya sebuah 
lembaga independen, Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam Pasal 23E 
disebutkan bahwa “Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab 
tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan 
yang bebas dan mandiri.” Dengan demikian, dapat dipahami Badan 
Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga independen yang bebas 
dari pengaruh kekuasaan lain yang memiliki fungsi khusus secara spesifik 
untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. 
BPK mengklaim fungsi sebagai fungsi auditif di luar dari Trias Politica. 
44 Dengan demikian, ditinjau dari pembagian fungsi dan pembagian 
44  Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2017). Anggota BPK Paparkan 
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kekuasaan, sejatinya Indonesia tidak pernah secara murni mengikuti 
konsepsi Trias Politica secara menyeluruh. Hanya saja pokok-pokok dari 
Trias Politica tersebut sekilas tercermin menjadi acuan yang tidak rigid 
yang tercermin dari penamaan bab-bab di UUD NRI tahun 1945 seperti 
Kekuasaan Pemerintah dan Kekuasaan Kehakiman, serta secara eksplisit 
dalam bagian Bab Dewan Perwakilan Rakyat.

Mengingat Indonesia sedari awal memang tidak pernah secara murni 
menganut Trias Politica, maka sesungguhnya tidak terdapat hambatan 
secara prinsipil teoritis terkait penambahan-penambahan cabang kekuasaan 
lainnya di Indonesia sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan perkembangan. 
Menurut Yves Meny dan Andrew Knapp. 45 Terdapat suatu fenomena 
munculnya lembaga regulator dan pengawas yang merupakan badan 
otonom tipe baru yang dapat dikategorikan sebagai cabang kekuasaan tanpa 
kepala. Lembaga-lembaga tersebut dikenal juga dengan komisi-komisi 
independen. Urgensi keberadaan komisi independen tersebut dianggap 
semakin tinggi mengingat adanya fungsi tertentu yang membutuhkan 
independensi yang terbebas dari pengaruh kekuasaan lain.  

Terdapat beberapa kriteria agar suatu lembaga dapat dikategorikan 
sebagai komisi negara independen yaitu46:
1. Dasar hukum pembentukannya menyatakan tegas independensi komisi 

tersebut dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
2. Bebas dari pengaruh, kehendak, atau kontrol cabang kekuasaan 

eksekutif;
3. Pemberhentian dan pengangkatan anggota komisi bukan semata-mata 

kehendak Presiden;
4. Kepemimpinan bersifat kolektif kolegial dengan mayoritas suara;
5. Kepemimpinan tidak dikuasai dari partai politik tertentu;
6. Masa jabatan pemimpin komisi habis bersamaan dan dapat dipilih 

kembali;
7. Keanggotaan komisi ini ditujukan untuk menjaga keseimbangan 

Tugas dan Fungsi BPK dalam Kuliah Umum di UNJ. BPK RI. https://www.bpk.go.id/
news/anggota-bpk-paparkan-tugas-dan-fungsi-bpk-dalam-kuliah-umum-di-unj

45  Meny, Y. & Knapp, A. (1998). Government and Politics in Western Europe: Britain, 
France, Italy, Germany (hlm. 281). Oxford University Press. 

46  Tauda, G. A. (2011). Kedudukan Komisi Negara Independen dalam Struktur 
Ketatanegaraan Republik Indonesia. Pranata Hukum, 6(2), 171-182.
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perwakilan yang bersifat nonpartisan. 

Dari ketujuh kriteria tersebut tidak semua kriteria merupakan syarat 
yang harus ada. Ada pula syarat yang bersifat pelengkap. Syarat yang 
bersifat harus ada terdapat pada poin 1 sampai 3. Sementara itu, syarat 
yang sifatnya pelengkap ada pada poin 4 sampai 7. Dari beberapa kriteria 
tersebut, terdapat beberapa lembaga negara yang termasuk ke dalam 
komisi negara independen yaitu:
1. Komisi Yudisial;
2. Komisi Pemilihan Umum;
3. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
4. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan;
5. Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
6. Ombudsman Republik Indonesia;
7. Komisi Penyiaran Indonesia;
8. Komisi Pemberantasan Korupsi;
9. Komisi Perlindungan Anak Indonesia;
10.Dewan Pers;
11.Dewan Pendidikan;
12.Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
13.Komisi Informasi;
14.Badan Pengawas Pemilu;
15.Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Komisi-komisi tersebut sebagian besar diatur dalam undang-undang. 
Sementara itu sebagian lagi disebut fungsinya dalam UUD NRI tahun 
1945 yaitu Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu yang 
fungsinya disebut dalam UUD NRI tahun 1945 Pasal 22E ayat (5), serta 
sebagian lagi dinyatakan tegas dalam UUD NRI tahun 1945 yaitu Komisi 
Yudisial. 

Dengan demikian, UUD NRI tahun 1945 kembali diamandemen, ada 
baiknya status kedudukan komisi negara independen diatur secara tegas 
dalam UUD NRI tahun 1945. UUD NRI tahun 1945 dapat menentukan, 
lembaga-lembaga apa saja yang termasuk ke dalam komisi-komisi 
negara independen. Kemudian, dapat pula diatur terkait tanggung jawab, 
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wewenang, dan kewajiban dari komisi-komisi negara tersebut. Selain 
itu, dapat dipakai pendekatan fungsional di mana nama komisi-komisi 
negara tidak secara eksplisit disebutkan dalam UUD NRI tahun 1945, 
tetapi fungsi-fungsi komisi negara independen tersebut yang disebutkan. 
Terdapat kelebihan dan kekurangan dalam dua pendekatan di atas. 

Di dalam pendekatan pertama yang menyebut nama komisi-komisi 
negara secara independen maka akan diperoleh legalitas yang lebih jelas, 
sehingga komisi negara bersangkutan akan kuat posisinya. Sementara 
itu, kelemahan dari penyebutan secara eksplisit nama dari komisi negara 
independen adalah tidak fleksibelnya pelaksanaan fungsi dari komisi 
tersebut apabila di kemudian hari ternyata dibutuhkan komisi pendukung 
yang berkaitan, sebagai contoh Bawaslu terhadap KPU. Sementara itu, 
kelebihan dari pendekatan yang menyebutkan fungsi dari komisi negara 
independen tanpa menyebutkan nama lembaganya adalah fleksibilitas. 
Sehingga, komisi terkait fungsi tersebut dapat disesuaikan dengan 
kebutuhan bentuk, jumlah, dan organisasi kelembagaannya. Sedangkan 
kelemahannya adalah potensi membengkaknya komisi negara independen 
yang melaksanakan fungsi tersebut secara tidak efektif dan efisien. 

Bentuk apa pun dari pengaturan terkait komisi negara independen 
yang kemudian akan dipakai diharapkan mampu memperjelas status 
kedudukan komisi negara independen. Sehingga, nantinya perdebatan-
perdebatan terkait struktur organik komisi negara independen tidak lagi 
menjadi kontroversi di masyarakat. Dengan demikian komisi negara 
independen dapat menjalankan fungsinya secara mandiri dan bebas dari 
pengaruh kekuasaan lain

2.4. Sistem Presidensial

Dalam sejarah panjang Indonesia sejak momentum kemerdekaan, 
Indonesia telah beberapa kali berganti sistem pemerintahan. Pasang 
surut demokrasi di Indonesia yang dipengaruhi dengan meningkatnya 
tingkat kematangan masyarakat terhadap pentingnya partisipasi publik 
turut berkontribusi dalam menyebabkan perubahan sistem tersebut. 
Sejarah mencatat bahwa Indonesia pernah beberapa kali berganti sistem 
pemerintahan, yaitu sistem presidensial, sistem parlementer, hingga 
kembali ke sistem presidensial dengan beberapa perbaikan.
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Penerapan sistem presidensial dideklarasikan segera setelah 
Indonesia merdeka berdasarkan kesepakatan para pendiri bangsa dalam 
sidang BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan 
Indonesia) 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 dan 10 sampai dengan 
17 Juli 1945.47 Sistem pemerintahan Indonesia berganti menjadi sistem 
parlementer pada 16 Oktober 1945 akibat Maklumat Wakil Presiden 
Nomor X yang menetapkan Komite Nasional Pusat sebagai penanggung 
jawab kekuasaan legislatif sebelum MPR dan DPR dibentuk. Sebagai 
konsekuensinya, kekuasaan yang awalnya dipegang sepenuhnya oleh 
presiden memiliki lembaga baru untuk check and balance (pengawasan 
dan keseimbangan) dan presiden memiliki kewajiban untuk bertanggung 
jawab kepada parlemen.48 Sistem pemerintahan Indonesia berubah kembali 
menjadi sistem presidensial melalui Dekrit Presiden 1959 ketika sistem 
parlementer terbukti menimbulkan ketidakseimbangan politik karena 
pergantian kabinet yang begitu cepat. 

Dalam sejarah penerapan sistem presidensial di Indonesia, terdapat 
beberapa kali penyimpangan yang dilakukan pada era orde lama dan orde 
baru sehingga menjadikan sistem presidensial pada era tersebut berubah 
menjadi sistem yang otoriter. Pada akhirnya, dilakukan purifikasi kembali 
sistem presidensial pada era reformasi yang ditandai dengan beberapa ciri 
penting yang akan dibahas lebih lanjut di dalam tulisan berikut. Sebelum 
masuk kepada pembahasan tersebut, maka terlebih dahulu akan dibahas 
pengertian dari sistem pemerintahan. 

Jika berdasarkan kepada pengertian sistem pemerintahan dari para 
ahli hukum tata negara Indonesia, sistem pemerintahan adalah suatu 
sistem tertentu yang menjelaskan bagaimana hubungan antara alat-
alat perlengkapan negara tertinggi di suatu negara.49 Sri Soemantri, di 
dalam bukunya mengenai sistem pemerintahan negara-negara ASEAN, 
berpendapat bahwa sistem pemerintahan adalah hubungan antara lembaga 
legislatif dan eksekutif.50 Sedangkan Jimly Asshidiqie meyakini bahwa 
sistem pemerintahan adalah suatu sistem hubungan antara lembaga-lembaga 

47  Isra, Saldi. (2010). Pergeseran  Fungsi  Legislasi,  Menguatnya  Model  Legislasi  
Parlementer  dalam  Sistem  Presidensial  Indonesia. Rajawali Pers. 

48  Maklumat Wakil Presiden No. X. Indonesia. § Berita RI Thn. 1 No. 2 (1945). 
49  Sunny, Ismail. (1987). Mekanisme  Demokrasi  Pancasila (hlm. 9-10). Aksara  Baru. 
50  Soemantri, Sri. (1976). Sistem-Sistem Pemerintahan Negara-Negara ASEAN (hlm. 

37).Penerbit  Tarsito.
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negara. Secara singkat, dapat disimpulkan bahwa sistem pemerintahan 
adalah suatu sistem yang mengatur interaksi antar lembaga tinggi negara. 
Di dalam perkembangannya, untuk menjamin harmonisasi hubungan 
antar lembaga, diperlukan hubungan yang dilandasi oleh pemisahan 
kekuasaan yang jelas. Mengenai pemisahan kekuasaan terdapat beberapa 
teori yang diinisiasi oleh John Locke, Montesquieu, Van Vollenhoven, 
dan Logemann. 51 Akan tetapi dalam tulisan ini, akan dibatasi pengertian 
pemisahan kekuasaan menurut John Locke dan Montesquieu saja.

2.5. Bikameralisme 

Parlemen adalah lembaga negara yang dibentuk sebagai tempat 
berkumpulnya rakyat atau wakil rakyat untuk berbicara. Parlemen sendiri 
berasal dari bahasa Perancis yaitu parle yang berarti berbicara. Oleh karena 
itu, dari segi historis memang parlemen dibentuk sebagai lembaga yang 
bertugas untuk  berbicara dan membahas kepentingan umum. Perkembangan 
parlemen dikenal juga sebagai badan atau lembaga perwakilan rakyat 
(representative body). Dari namanya, sudah dapat diketahui bahwa 
pada pokoknya mewakili rakyat dalam penyusunan dan pengambilan 
keputusan negara. Konsep perwakilan politik yang dilaksanakan melalui 
mekanisme pembentukan lembaga parlemen merupakan wujud kedaulatan 
dna partisipasi rakyat dalam pengurusan dan pengaturan negara. Oleh 
karena itu, perwakilan politik dijalankan melalui dua fungsi, yaitu fungsi 
perwakilan (representative functions) dan fungsi deliberatif (deliberative 
functions). Dengan demikian, tidak hanya mewakili tetapi juga membahas 
(deliberative) terhadap segala isu dan kepentingan yang dibicarakan atau 
dibahas di dalam parlemen.52

Menurut Friedrich, fungsi deliberatif lembaga perwakilan rakyat 
dilakukan untuk memecahkan masalah dan aktivitas masyarakat. 
Berdasarkan fungsi deliberatif, parlemen memiliki kewenangan untuk 
mengawasi kebijakan fiskal dan administrasi pemerintahan. Kewenangan 
tersebut diwujudkan dalam pidato dan debat parlemen, hak bertanya serta 
hak interpelasi sebagaimana yang dimiliki oleh lembaga perwakilan rakyat. 

51  Sunarto. (2016). Prinsip Checks and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan 
Indonesia. Jurnal Masalah-Masalah Hukum, (45), 159-160.

52 Friedrich, C. J. (1946). Constitutional Government and Democracy: Theory and 
Practice in Europe and America. Blaisdell Publisher.
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Hak bertanya dan mengajukan interpelasi dilakukan untuk mengoreksi 
dan menilai jalannya administrasi pemerintahan dalam rangka perbaikan. 
Bahkan lebih jauh, pengawasan dilakukan dengan hak pemberian 
persetujuan atas anggaran yang diajukan oleh eksekutif seperti pengesahan 
Anggaran Pendapat dan Belanja Negara (money bill, appropriation bill). 

Ahli hukum dari Perancis Montesquieu memberikan definisi atau 
kriteria cakupan bidang kekuasaan dan kewenangan parlemen. Secara 
prinsip parlemen adalah lembaga yang berwenang membentuk undang-
undang dan lembaga yang mengawasi serta menilai apakah undang-undang 
tersebut dilaksanakan sebagaimana mestinya. Namun, Montesquieu juga 
mengatakan bahwa parlemen berhak memberikan persetujuan terhadap 
eksekutif dalam membelanjakan atau menarik keuangan publik seperti 
belanja anggaran dan penarikan pajak serta cukai-cukai. Selain itu, parlemen 
juga berperan dalam reformasi agraria dalam hal ini membagikan sumber 
daya agraria secara adil kepada rakyat dan memiliki fungsi membuat 
undang-undang dasar.53 

Sistem bikameral merupakan bentuk struktur parlemen di mana 
terdapat dua kamar dalam cabang kekuasaan legislatif. Dua kamar 
tersebut akan saling berkaitan dan bekerjasama secara mutualistis dalam 
melaksanakan kewenangan legislatif. Sistem bikameral adalah lawan dari 
sistem satu kamar parlemen atau unikameral. Sistem bikameral sendiri 
diperkenalkan oleh banyak ahli, diantaranya Arend Lijphart,  Giovanni 
Sartori, dan George Tsebelis, serta Jeannette Money. Bikameralisme 
membawa implikasi adanya dua kamar parlemen, yaitu kamar majelis 
rendah dan majelis tinggi. Majelis rendah umumnya memiliki kewenangan 
yang lebih besar daripada majelis tinggi. Peran majelis tinggi untuk 
melakukan koreksi dan pertimbangan ulang (second consideration) atas 
segala keputusan yang telah diambil oleh majelis rendah. 

Ahli Lijphart memberikan kategori pada sistem bikameral 
berdasarkan beberapa aspek. Terdapat tiga aspek yang dijadikan acuan 
untuk mengukur sistem bikameral yaitu dilihat dari aspek metode seleksi, 
kategori atau golongan rakyat yang diwakili, dan kewenangan formal. 
Dari pengklasfikasian tersebut menghasilkan beberapa kesimpulan 

53  Fatmawati. (2010). Struktur dan Fungsi Legislasi Parlemen Dengan Sistem 
Multikameral: Studi Perbandingan antara Indonesia dan Berbagai Negara (hlm. 25). 
UI-Press.
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bikameralisme, yaitu adanya bikameralisme yang kuat (strong) , sedang-
kuat (medium), dan lemah (weak).54 Berbeda dengan Lijphart, Giovani 
Sartori dan George Tsebelis dalam mengkategorisasi hanya meliha dari 
aspek kewenangan formasi pembentukan undang-undang saja. Oleh karena 
itu, bikameralisme diklasifikasikan dalam 3 jenis. Pertama adalah perfect, 
strong,  dan terakhir weak dalam segi pembentukan undang-undang.55 

Perbedaan antara ahli tersebut dapat dilihat dari beberapa hal. Pertama 
bahwa Lijphart menekankan pada ketiga aspek untuk menjustifikasi bentuk 
atau jenis bikameral yang ada, yaitu metode seleksi, kategori masyarakat 
yang diwakili, dan kewenangan formal.56 Oleh karena itu, Lijphart tidak 
begitu melihat atau mengemukakan dalam hal hubungan antar kamar 
khususnya pembentukan undang-undang. Sedangkan Sartori dan George 
Tsebelis lebih fokus pada aspek hubungan antar kamar dan bagaimana 
mekanisme pembentukan undang-undang antara kamar pertama dan kamar 
kedua. Dari uraian diatas, dapat disimpulkan tentang kategori bikameral 
kuat atau lemah:57

a. Kewenangan formal kamar kedua (second chamber) adalah cenderung 
subordinat (dibawah) terhadap kewenangan formal dari kamar pertama 
(first chamber). Maksud subordinat yaitu bahwa setiap rancangan 
undang-undang jika tidak disetujui oleh kamar kedua, dapat tetap 
diluluskan dengan voting dari kamar pertama.. 

b. Kepentingan politik dari kamar kedua juga bergantung kepada metode 
seleksinya, sehingga tidak saja tergantung atau dipengaruhi dari 
kewenangan yang diberikan oleh konstitusi.

c. Kamar kedua memiliki komposisi anggota yang berbeda dengan kamar 
pertama. Karena kamar kedua biasanya diberikan untuk mewakili 
golongan minoritas. Dengan demikian, komposisi kedua kamar adalah 
berbeda atau disebut incongruent.

54  Lijphart, A. (2012). Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in 
Thirty-Six Countries (hlm. 211). Yale University Press. 

55  Tsebelis, G., & Money, J. (2003). Bicameralism. Cambridge Univ. Press.
56 Lijphart, A. (2012). Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in 

Thirty-Six Countries. Yale University Press. 
57  Fatmawati. (2010). Struktur dan Fungsi Legislasi Parlemen Dengan Sistem 

Multikameral: Studi Perbandingan antara Indonesia dan Berbagai Negara (hlm. 32). 
Universitas Indonesia-Press.
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Hal tersebut erat kaitannya dengan fakta bahwa seringkali atau pada 
umumnya kamar kedua dipilih secara pengangkatan oleh kepala negara 
atau badan legislatif lokal. Anggota kamar kedua tidak dipilih secara 
langsung oleh rakyat yang menyebabkan legitimasi secara politiknya juga 
lebih rendah daripada kamar pertama. Akibatnya kamar pertama lebih 
memiliki kewenangan yang besar daripada kamar kedua. 

Perkembangan tersebut membawa konsep adanya karakteristik yang 
simetris dan asimetris diantara kamar parlemen. Karakteristik simetri yaitu 
jika kedua kamar memiliki kewenangan formal yang hampir sama kuatnya 
dan memiliki legitimasi demokrasi yang sama kuatnya. Karakteristik 
asimetris artinya baik kewenangan formal dan legitimasi demokrasinya 
sama-sama lemah. 

Menurut Lijphart, pelaksanaan bikameral sangat atau cukup 
dipengaruhi oleh bentuk negara. Bahwa negara federal umumnya 
menggunakan sistem bikameral, sedangkan negara kesatuan menggunakan 
sistem unikameral. Namun, terdapat pengecualian apabila dihadapkan pada 
masalah populasi negara. Maksudnya negara yang memiliki populasi besar 
meskipun negara tersebut berbentuk kesatuan cenderung menggunakan 
bikameral baik medium atau weak bicameralism.58 Dengan demikian, 
sebenarnya tidak ada kesepakatan yang mendasar dan final mengenai 
pilihan  bikameralisme hanya diterapkan di negara federal. Faktanya 
negara kesatuan, seperti Filipina, justru  menerapkan sistem bikameral 
yang kuat dalam penyelenggaran negara bersangkutan.

Filipina dapat diambil sebagai contoh yang cukup memadai. Filipina 
adalah negara tetangga Indonesia yang juga memiliki populasi penduduk 
yang sangat besar sekitar 100 juta penduduk. Selain itu, Filipina adalah 
negara kesatuan dan menggunakan sistem bikameral yang kuat dalam 
legislatif. Sebab ketatanegaraan Filipina sangat kental dengan model 
presidensialisme Amerika Serikat. Meskipun Filipina sebuah negara 
kesatuan, tetapi kekuasaan kamar kedua (second chamber atau Senat 
Filipina) memiliki peran yang sangat strategis dan hampir serta dengan 
kamar pertama (first chamber atau House of Representative Filipina). 

58  Fatmawati. (2010). Struktur dan Fungsi Legislasi Parlemen Dengan Sistem 
Multikameral: Studi Perbandingan antara Indonesia dan Berbagai Negara (hlm. 35). 
Universitas Indonesia-Press
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2.6. Good Governance

Menurut bahasa Good Government berasal dari dua kata yang 
diambil dari bahasa inggris yaitu Good yang berarti baik, dan government 
yang berarti tata  pemerintahan. Dari pengertian tersebut good government 
dapat diartikan sebagai tata pemerintahan yang baik, atau pengelolaan/ 
penyelenggaraan kepemerintahan yang baik.

Government adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi 
dan sosial yang melibatkan pengaruh sektor negara dan sektor non 
pemerintah dalam suatu kegiatan kolektif (ganie Rochman,2000: 142). 
Pinto dalam Nisjar (1997: 119) mengatakan bahwa “government” adalah 
praktik penyelenggaraan kekuasaan dan kewenangan oleh pemerintah 
dalam pengelolaan urusan pemerintahan secara umum dan pembangunan 
ekonomi pada khususnya. Lembaga Administrasi Negara (2000: 1) 
mengartikan government adalah proses penyelenggaraan kekuasaan 
negara dalam melaksanakan penyediaan publik goods and services 59.

Dengan begitu Good Government dapat didefinisikan sebagai suatu 
kese-pakatan menyangkut pengaturan negara yang diciptakan bersama oleh 
pemerintah, masyarakat, dan swasta untuk mewujudkan kepemerintahan 
yang baik secara umum. Untuk merealisasikan pemerintahan yang 
profesional dan akuntabel yang bersandar pada prinsip-prinsip good 
government, Lembaga Administrasi Negara (LAN) merumuskan sembilan 
aspek fundamental dalam good government yaitu:

1. Partisipasi

Merupakan keterlibatan masyarakat dalam penyusunan dokumen 
perencanaan pembangunan. Partisipasi aktif masyarakat lebih jauh 
menggambarkan sejauhmana kepentingan mereka telah terakomodir 
dengan baik selain melibatkan mereka dalam hal tanggung jawab 
yang lebih luas. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan 
pemerintahan disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat tentang 
pentingnya partisipasi dalam pembangunan. Faktor pendididkan menjadi 
kunci penting dalam mendorong kesadaran masyarakat60.

59  Rahayu, A. S. (2013). Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (hlm. 198-199). 
Bumi Aksara. 

60  Labolo, Muhadam. (2012). Memperkuat Pemerintahan, Mencegah Negara Gagal; 
Sebuah Ikhtiar Mewujudkan Good Governance dan Negara Kesejahteraan (hlm. 
113). Kubah Ilmu.
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2. Penegakan Hukum

Partisipasi masyarakat dalam proses politik dan perumusan kebijakan 
publik memerlukan system dan aturan-aturan hukum, tanpa di topang oleh 
aturan hukum dan penegaknya secara konsekwen partisipasi publik dapat 
berubah menjadi tindakan publik yang anarkhis.

3. Transparansi 

Merupakan unsur lain yang menopang terwujudnya good government. 
Mengutip kesimpulan pakar politik Afan Gaffar ada 8 aspek mekanisme 
pengelolaan negara secara terbuka yaitu:

a) Penetapan posisi, jabatan atau kedudukan
b) Kekayaan pejabat publik
c) Pemberian penghargaan
d) Penetapan kebijakan yang terkait dengan pencerahan kehidupan
e) Kesehatan
f) Moralitas pada pejabat dan aparatur pelayan publik
g) Keamanan dan ketertiban
h) Kebijakan strategis untuk pencerahan kehidupan masyarakat.

4. Responsif

Bahwa pemerintah harus responsif terhadap persoalan-persoalan 
masyarakat. Afan menegaskan bahwa pemerintah harus memahami 
kebutuhan-kebutuhan masyarakatnya jangan menunggu keinginannya, 
tapi mereka secara proaktif mempelajari dan menganalisa kebutuhan-
kebutuhan masyarakat, untuk kemudian melahirkan kebijakan strategis 
guna memenuhi kepentingan umum.

5. Konsensus 

Asas ini menyatakan bahwa keputusan apapun harus dilakukan 
melalui proses musyawarah melalui konsensus. Model pengambilan 
keputusan tersebut selain dapat memuaskan semua pihak atau sebagian 
besar pihak juga akan menjadi keputusan yang mengikat dan milik bersama 
sehingga ia akan mempunyai kekuatan memaksa bagi semua komponen 
yang terlibat untuk melaksanakan keputusan tersebut.



35

6. Kesetaraan

Terkait dengan asas konsensus transparansi, good government juga 
harus didukung dengan asas kesetaraan, yakni kesamaan dalam perlakuan 
dan pelayanan. Asas ini harus diperhatikan secara sungguh-sungguh oleh 
semua penyelenggara pemerintah baik pusat maupun daerah.

7. Efektifitas dan efisiensi

Merupakan karakteristik good government yang merefleksikan 
kemampuan pemerintah dalam pencapaian tujuan secara tepat guna dan 
hasil guna. Efektif biasanya diukur dengan parameter produk yang dapat 
menjakau sebesar-besarnya kepentingan masyarakat, efisien umumnya 
diukur dengan rasionalitas biaya pembangunan untuk memenuhi kebutuhan 
semua masyarakat.

8. Akuntabilitas

Asas akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pejabat publik 
terhadap masyarakat yang memberinya kewenangan untuk mengurusi 
kepentingan mereka.

9. Visi Strategi

Merupakan pandangan-pandangan strategis untuk menghadapi 
masa depan, kualifikasi ini penting dalam kerangka perwujudan good 
government, karena perubahan dunia dengan kemajuan teknologinya yang 
begitu cepat. Dengan kata lain, kebijakan apapun yang akan diambil saat 
ini harus diperhitungkan akibatnya pada sepuluh tahun atau dua puluh 
tahun ke depan.

Di era pemerintahan orde baru, salah satu citra buruk pemerintahan 
ditandai dengan syaratnya KKN telah membuat fase sejarah dalam 
kehidupan perpolitikan bangsa Indonesia, sebagai kelanjutannya 
muncullah reformasi. Di antara isu reformasi yang diwacanakan oleh para 
elit politik adalah good government. Konsep good government secara 
bertahap menjadi semboyan yang populer di kalangan pemerintahan, 
swasta dan masyarakat pada umumnya. Sehingga jadilah ide-good 
government  menjadi suatu harapan dan konsep yang diusung oleh semua 
lapisan masyarakat umum di republik ini. Namun yang menjadi pertanyaan 
kita semua, apakah konsep good government sudah dilaksanakan dan 
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dijalankan di negara indonesia ini.

Untuk menjawab pertanyaan ini dapat ditelusuri dari indikator di 
bawah ini, seandainya indikator di bawah ini sudah terpenuhi dan tercukupi 
maka dapat dipastikan bahwa good government sudah terlaksana di 
indonesia ini. Sebenarnya indikator ini adalah tugas dari domain/lembaga 
yang membentuk good government itu sendiri. Indikator  tersebut antara 
lain:

1. Pemerintah
a. Menciptakan kondisi politik, ekonomi dan sosial yang stabil.   
b. Membuat peraturan yang efektif dan berkeadilan.
c. Menyediakan public service yang efektif dan accountable.      
d. Menegakkan HAM.
e. Melindungi lingkungan hidup.                                           
f. Mengurus standar kesehatan dan standar keselamatan publik.

2. Sektor Swasta (Dunia Usaha)
a. Menjalankan industri
b. Menciptakan lapangan kerja    
c. Menyediakan insentif bagi karyawan
d. Meningkatkan standar hidup masyarakat                         
e. Memelihara lingkungan hidup                   
f. Menaati peraturan
g. Transfer ilmu pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat           
h. Menyediakan kredit bagi pengembangan UKM

3. Masyarakat Madani
a. Menjaga agar hak-hak masyarakat terlindungi               
b. Mempengaruhi kebijakan publik
c. Sebagai sarana cheks and balances pemerintah                       
d. Mengawasi penyalahgunaan kewenangan sosial pemerintaH
e. Mengembangkan SDM                                                        
f. Sarana berkomunikasi antar anggota masyarakat
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2.7. Tinjauan Evaluasi Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia 1945 Lainnya

2.7.1. Mengenai Pendidikan Dan Kebudayaan

Pendidikan merupakan aspek krusial dalam pembangunan sebuah 
bangsa yang merdeka seperti Indonesia. Sejak awal pembahasan 
pembentukan UUD NRI tahun 1945, para founding fathers telah 
menyadari vitalitas pembangunan manusia melalui Pendidikan. Perhatian 
tersebut tercermin dari pendapat M.Aris yang menginginkan agar 
Pendidikan bagi pemuda harus mendapat perhatian khusus. Konsep 
desain Pendidikan Indonesia menurut Soesanto dalam rapat PPKI yaitu 
dilandaskan pada Pendidikan rohani dan jasmani serta dijauhkan dari 
materialisme. Pendidikan sangat penting bagi bangsa dan dianggap 
sebagai dasar pembentukan suatu negara baru.61  Selain itu, Pendidikan 
secara implisit ditetapkan sebagai tujuan bangsa Indonesia. Pernyataan ini 
dapat ditarik simpulan dari ketentuan Alinea Ke-4 UUD NRI tahun 1945 
yaitu kalimat “mencerdaskan kehidupan bangsa.” Meskipun tidak secara 
eksplisit menyebut Pendidikan, tetapi tujuan mencerdaskan kehidupan 
segenap bangsa dapat dicapai dengan penyelenggaraan Pendidikan yang 
layak dan merata bagi seluruh warga negara. Pendidikan secara konsep 
dimaknai sebagai kegiatan yang tidak hanya memberikan ilmu tetapi juga 
merupakan suatu proses transfer budaya.

Secara historis, setiap tahap pembabakan sejarah banga telah 
menunjukkan proses pembentukan Pendidikan nasional yang beragam 
dan pada pokoknya merupakan semangat membangun manusia Indonesia 
yang unggul. Pada masa Orde Lama ditetapkan bahwa Pendidikan harus 
secara mutlak memenuhi unsur pengajaran tentang ¬nation and characters 
building sebagaimana dimaksud pada Penpres 19 Tahun 1965 tentang Pokok 
Sisdiknas. Dengan demikian, ruh Pendidikan Indonesia pada awalnya 
dihubungkan dan ditujukan untuk membangun semangat kebangsaan 
dan nasionalisme bagi Indonesia yang saat itu abru merdeka. Semangat 
Penpres 19 Tahun 1965 semakin mendapat penekanan ketika kekuasaan 
negara beralih kepada era Orde Baru.62 Ketika itu, pemerintah Orde Baru 

61  Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2010). Naskah Komprehensif Perubahan 
UUD NRI tahun 1945 Buku VII Keuangan, Perekonomian, dan Kesejahteraan Sosial 
Edisi Revisi (hlm. 11). Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI. 

62  Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2010). Naskah Komprehensif Perubahan 
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menargetkan bahwa Pendidikan mampu menghasilkan manusia Pancasila 
yang menyubang dan berperan serta kepada masyarakat khususnya melalui 
program pembangunan nasional. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan 
kemampuan dasar bagi peserta didik berupa kemampuan untuk membaca, 
menulis dan berhitung dalam bahasa Indonesia secara baik.63   komitmen 
mengembangkan satu sistem Pendidikan diwujudkan dalam pemberlakuan 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 
Berdasarkan undang-undang tersebut, Pendidikan nasional diadakan 
secara desentralisasi, berjenjang, berdasarkan kebudayaan bangsa dan 
peningkatan pengamalan Pancasila. 

Jika ditarik ke dalam sejarah yang lebih jauh, sebenarnya gagasan 
dasar Pendidikan telah mendapat perhatian khusus di awal kemerdakaan. 
BP KNIP atau lembaga perwakilan rakyat saat itu pada 29 Desember 
1949 mengeluarkan pedoman bagi Kementerian Pengajaran saat itu 
untuk melaksanakan program pengajaran berdasarkan  pedoman tersebut. 
Pedoman oleh BP KNIP yang dimaksud diatas merupakan elaborasi dan 
penekanan lebih lantu dari apa yang Ki Hajar Dewantara rumuskan dalam 
Garis-Garis Besar Soal Pendidikan dan Pengajaran:64

1. Kewajiban penyelenggaraan Pendidikan
2. Asas penyelenggaran pendidikan yang didasarkan pada nilai agama 

dan budaya bangsa
3. Budaya merupakan hasil buah pikir dan hasil interaksi manusia 

Indonesia
4. Usaha untuk mendirikan institusi sekolah 
5. Adanya kesamaan kompetensi dasar
6. Susunan sekolah dari tingkat dasar hingga Pendidikan tinggi 
7. Pendidikan sebagai sarana elestarian Bahasa dan budaya banga
8. Mendirikan institusi keterampilan, Pendidikan bagi golongan tua dan 

UUD NRI tahun 1945 Buku VII Keuangan, Perekonomian, dan Kesejahteraan Sosial 
Edisi Revisi (hlm. 21). Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI. 

63  Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2010). Naskah Komprehensif Perubahan 
UUD NRI tahun 1945 Buku VII Keuangan, Perekonomian, dan Kesejahteraan Sosial 
Edisi Revisi (hlm. 34). Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI.

64  Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2010). Naskah Komprehensif Perubahan 
UUD NRI tahun 1945 Buku VII Keuangan, Perekonomian, dan Kesejahteraan Sosial 
Edisi Revisi (hlm. 40). Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI.
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wanita, dan pengembangan penerbitan buku pembelajaran
9. Mendirikan Balai Bahasa Indonesia
10. Mengirimkan pelajar Indonesia untuk mengenyam Pendidikan di luar 

negeri 

Kebudayaan Indonesia sejak awal kemerdekaan telah mendapat 
tempat khusus di dalam perhatian para pendiri bangsa Indonesia. Terlihat 
dalam beberapa rapat BPUPKI telah disebut tentang kebudayaan sebagai 
hasil interaksi manusia. Nilai-nilai budaya itu diangkat dalam tataran 
Indonesia merdeka dengan menyebut kebudayaan nasional. Pembentukan 
dasar negara Pancasila tidak terlepas dari nilai-nilai budaya nasional itu. 
Istilah budaya nasional diperkenalkan oleh Soepomo saat menyampaikan 
gagasannya terkait dasar negara. Maksud kebudayaan nasional adalah 
budaya Indonesia itu sendiri yang beragam dan multietnis. Hakikatnya, 
budaya nasional tidak menghapuskan budaya lokal seperti budaya Jawa, 
Sunda, Bugis, Papua, Lombok, Batak, dan kesatuan masyarakat lainnya. 
Kebudayaan bangsa adalah kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha 
budidaya rakyat Indonesia seluruhnya.  

Di dalam perkembangan negara Indonesia, kebudayaan perhatian 
yang beragama sesuai dengan rezim politik yang berkuasa saat itu. Pertama, 
Orde Lama lebih menekankan nasionalisme dan persatuan guna mengikis 
sifat kedaerahan dan perpecahan. Sebagai bentuk keseriusan mengelola 
kebudayaan, pemerintah Orde Lama membentuk Departemen Pendidikan 
dan Kebudayaan untuk menguruskan perihal budaya termasuk Bahasa dan 
sastra Indonesia. Kedua, masa pemerintahan Orde Baru lebih menonjolkan 
sifat penghayatan dan pengamalan Pancasila sebagai bentuk manifestasi 
dari apa yang disebut sebagai budaya nasional Indonesia.65  

Pengaturan kebudayaan tersebut dimaksudkan agar mengukuhkan 
kebudayaan Indonesia yang unik dan beragama. Meskipun menghadapi 
perubahan global, tetapi kebudayaan Indonesia diharapkan tetap kukuh 
dan lestari sebagai cara pandang hidup bangsa Indonesia. Selain itu, 
memberikan penegasan bahwa budaya Indonesia bukanlah budaya yang 
tertutup. 

65  Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2010). Naskah Komprehensif Perubahan 
UUD NRI tahun 1945 Buku VII Keuangan, Perekonomian, dan Kesejahteraan Sosial 
Edisi Revisi (hlm. 44). Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI.
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Perekonomian dan kesejahteraan Indonesia merdeka yang dicita-
citakan pemimpin bangsa adalah ekonomi yang mampu menampung 
sandang, pangan, dan papan yang cukup bagi masyarakat untuk mewujudkan 
kesejahteraan sosial. Soekarno dalam rapat BPUPKI yang membahas dasar 
negara menyebut istilah ”kesejahteraan sosial” sebagai suatu gagasan 
menghapuskan kemiskinan ketika Indonesia Merdeka. Gagasan Soekarno 
tersebut diilhami dari prinsip Tiongkok San Min Chu I yang terdiri dari 3 
nilai, yaitu demokrasi, sosialisme, dan nasionalisme.66 

Prinsip ekonomi kekeluargaan dan sebagai usaha bersama dimaknai 
negara dengan mendirikan badan-badan usaha milik negara untuk 
mengelola sektor-sektor penting dan strategis. Badan usaha tersebut 
sebagai bentuk penguasaan negara atas cabang-cabang produksi yang 
menguasai hajat hidup rakyat terutamanya penguasaan atas sumber daya 
alam. Bahkan setelah Belanda kalah, pemerintah melakukan nasionalisasi 
terhadap badan usaha yang ditinggalkan oleh pemerintah kolonial. Selain 
itu, koperasi juga didirikan sebagai bentuk ekonomi kebersamaan diantara 
para anggotanya. 

Konsep perekonomian yang diterapkan oleh Indonesia merdeka 
adalah ekonomi kesejahteraan. Dalam artian bahwa pertumbuhan ekonomi 
harus dibarengi dengan pemerataan kesejahteraan rakyat. Hingar-bingar 
geliat ekonomi harus dirasakan oleh seluruh rakyat. Konsep ekonomi 
Indonesia berbeda dengan system di negara Barat maupun sosialisme. Jika 
negara-negara Barat fokus pada penyediaan bagi masyarakat tidak kurang 
mampu, sedangkan sosialisme menumpukan ekonomi pada rakyat sebagai 
titik episentrum ekonomi. Indonesia menganut welfare state atau negara 
kesejahteraan. Bentuk nyata hadirnya negara dalam mengurus masyarakat 
lemah secara ekonomi dapat dilihat dari insentif ekonomi yang diberikan 
seperti BLT atau bantuan langsung tunai.  

2.7.2. Mengenai Lagu, Lambang, Bahasa, Bendera Negara

Simbol-simbol nasional yang menunjukkan identitas suatu bangsa 
memiliki nilai tersendiri bagi bangsa yang memilikinya. Selain sebagai 
66  Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2010). Naskah Komprehensif Perubahan 

UUD NRI tahun 1945 Buku VII Keuangan, Perekonomian, dan Kesejahteraan Sosial 
Edisi Revisi (hlm. 34). Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI.



41

identifikasi terhadap suatu banga, symbol resmi negara sering dikaitkan 
sebagai tanda integritas suatu bangsa yang Bersatu dan berdaulat. Dengan 
simbol-simbol nasional tersebut akan memunculkan rasa kesamaan dalam 
senasib, sepenanggungan, dan seperuntungan sebagai suatu bangsa yang 
integral dalam wadah organisasi negara. Symbol tersebut memiliki banyak 
perwujudan dari setiap negara karena hal tersebut menjadi ciri khas bangsa 
di kancah internasional.

Diantara simbol-simbol nasional yang dikenal dan umumnya dimiliki 
suatu negara adalah bendera, lambang, lagu kebanggsaan, dan Bahasa 
negara.  Dengan posisi yang krusial sebagai tanda kenal suatu bangsa, 
symbol-simbol tersebut diatur dalam konstitusi suatu negara. Pengaturan 
tersebut sangat beragam, mulai dari hanya disebutkan Namanya saja atau 
bahkan diatur hingga detail seperti ukuran, penggunaan, komposisi, dan 
hal-hal lainnya. Namun, pada prinsipnya symbol-simbol nasional tersebut 
diatur dalam konstitusi negara masing-masing. Pengaturan tersebut sebagai 
bentuk penegasan akan identitas nasional dan demi memenuhi kebutuhan 
legal atas simbol nasional.  

Pada beberapa kasus dapat ditemui adanya perselisihan karena 
simbol-simbol tersebut tidak mendapat kedudukan hukum yang kuat. 
Bisa dilihat pengalaman Kanada dan Selandia Baru dalam persoalan 
bahasa yang hampir memecah negara tersebut. Bahasa sebagai ciri dari 
suatu bangsa merdeka memiliki kedudukan dan penggunaan yang tepat 
mengingat kondisi demografi dan kultur negara tersebut.67 

Kanada adalah negara jajahan Inggris yang menggunakan Bahasa 
Inggris sebagai Bahasa nasional. Namun, terdapat Provinsi Quebec yang 
secara historis adalah jajahan Prancis yang menggunakan Bahasa Prancis. 
Gerakan kemerdekaan Quebec sering terdengar sebagian akibat dari 
penajaman perbedaan bahasa dan histori antara Quebec dengan Kanada 
secara umum, salah satunya Bahasa. Oleh karena kondisi tersebut, 
Pemerintah Kanada menerapkan Prancis menjadi Bahasa nasional Kanada 
yang berlaku di seluruh Kanada, tidak hanya di Quebec, demi meredam 
gejolak separatisme.68 Terbukti Bahasa sebagai salah satu simbol nasional 

67 Balara, Angela. Te Wiki o Te Reo Māori - Māori Language Week.
 https://nzhistory.govt.nz/culture/maori-language-week/history-of-the-maori-language. 

Diakases 12 Agustu s2020.
68 Morton, William Lewis, David J. Bercuson, John D. Hal. Quebec Separatisim.  https://
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telah menjadi alat pemersatu suatu bangsa secara integralistik. Selandia Baru 
juga mengalami hal sama. Terutama pertentangan mengenai pengakuan 
terhadap Bahasa Maori sebagai bahasa penduduk asli Selandia Baru yaitu 
Suku Maori. Maka, Pemerintah Selandia Baru juga mengambil langkah 
seperti Kanada untuk menjadikan Bahasa Maori sebagai bahasa nasional 
disamping Bahasa Inggris. Hal itu dilakukan sebagai bentuk pengakuan 
dan penghormatan atas budaya terhadap komunitas komunal dan kelompok 
asli-pribumi negara itu yang telah mendiami jauh sebelum Selandia Baru 
merdeka.69 Perubahan konstitusi suatu negara adalah suatu keniscayaan. 
Karena konstitusi bersumber dari nilai yang hidup dan berkemabgn di 
masyarakat. Sedangkan, masyarakat itu sendiri selalu berdinamika dan 
mengalami perubahan. Oleh demikian, konstitusi juga perlu menyesuaikan 
dirinya terhadap perkembangan kehidupan masyarakat. Bahkan, lebih luas 
konstitusi juga perlu menyesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan 
penyelenggaraan negara. Di tengah globalisasi perkembangan dinamika 
kehidupan bernegara ikut terpengaruh dengan pergaulan global tersebut. 
hal ini juga semakin mendorong perubahan itu sendiri dalam tataran 
kenegaraan.  

Bahwa di setiap konstitusi harus mengatur pula tata cara perubahan 
konstitusi itu. Karena konstitusi dianggap sebagai the supreme of law of 
the land maka hakikatnya tidak ada hukum yang lebih tinggi darinya. Oleh 
karena itu, pengaturan perubahan konstitusi diatur di dalam konstitusi 
karena tidak ada kaidah hukum yang lebih tinggi yang memungkinkan 
untuk mengatur tata cara perubahan konstitusi. Hal tersebut merupakan 
konsekuensi logis dari prinsip hukum bahwa kaidah hukum yang lebih 
rendah tidak boleh bertentangan dengan kaidah hukum yang lebih tinggi 
(stufenbau theory).70 

www.britannica.com/place/Canada/Quebec-separatism. Diakses 28 Juli 2020
69  Selandia Baru. Maori Language Act 1987. Diakses dari http://www.legislation.govt.

nz/act/public/1987/0176/latest/whole.html pada 2 Agustus 2020.
70  Samekto, FX. Adji. (2019). Menelusuri Akar Pemikiran Hans Kelsen tentang Stufenbau 

Theorie Dalam Pendekatan Normatif-Filosofis. Jurnal Hukum Progresif Vol. 7 No. 1. 
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2.7.3. Mengenai Amandemen Undang-Undang Dasar NRI tahun 
1945

Mekanisme perubahan konstitusi di Indonesia diatur dalam Pasal 
37 UUD NRI tahun 1945. Perubahan tersebut hanya dapat dilakukan 
oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga negara yang 
anggota-anggotanya dipilih secara langsung oleh rakyat untuk mewakili 
konstituen dan daerah-daerah di Indonesia. Dengan demikian, legitimasi 
lembaga MPR sangatlah kuat dalam ketatanegaraan sebagai pemegang 
kekuasan untuk mengubah dan menetapkan UUD NRI tahun 1945. 
Secara logis bahwa konstitusi bersumber dari rakyat dan perubahannya 
dilakukan oleh rakyat yang dalam hal ini diwakili dan  dilaksanakan oleh 
lembaga yang mewakili rakyat itu sendiri secara langsung, yakni Majelis 
Permusyawaratan Rakyat.  

Proses perubahan dan pengambilan keputusan perubahan dan 
penetapan UUD NRI tahun 1945 juga tidak sama dengan proses pembentukan 
produk hukum lain seperti undang-undang. Di dalam Pasal 37 UUD NRI 
tahun 1945 diatur bahwa pengajuan usul perubahan minimal diajukan oleh 
1/3 anggota MPR . persetujuan perubahan hanya dapat dilakukan dengan 
dukungan sekurang-kurangnya 50%+1 dari seluruh anggota MPR. Praktik 
yang demikian adalah umum dan telah menjadi kebiasaan dalam praktik 
perubahan konstitusi di berbagai negara. Mengingat konstitusi merupakan 
hukum tertinggi, maka perubahan terhadapnya dilakukan dengan 
mekanisme yang khusus pula.71 Konstitusi secara prinsip tidak boleh 
terlalu sering diubah. Bagaimanapun konstitusi harus mampu bertahan 
dan menjangkau kebutuhan hukum pada rentan waktu tertentu serta 
tidak selayaknya diubah setiap saat seperti undang-undang. Konstitusi 
merupakan dasar dan rujukan atas materi muatan produk-produk hukum 
dibawahnya. Oleh karena itu, konstitusi harus memberikan kepastian dan 
keberlanjutan serta kesinambungan pengaturan.   

Perubahan konstitusi merupakan agenda kenegaraan yang sakral 
karena berkaitan dengan pengaturan arah suatu kehidupan berbangsa dan 
bernegara. Perubahan konstitusi tidak dilakukan pada setiap saat, tetapi 
hanya dilakukan ketika perubahan itu dianggap sangat perlu dan demi 
memenuhi kebutuhan hukum penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, 
dibutuhkan pijakan legal yang kuat sebagai dasar hukum untuk melakukan 
71  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 37
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proses perubahan konstitusi tersebut. pengaturan mengenai proses 
perubahan konstitusi diatur di dalam konstitusi itu sendiri. 

Di dalam konteks Indonesia, perubahan konstitusi negara dilakukan 
dengan tunduk pada ketentuan sebagaimana telah digariskan pada Pasal 
37 UUD NRI tahun 1945. Secara lengkap , Pasal 37 telah mengatur 
mekanisme yang perlu ditempuh untuk mengadakan perubahan terhadap 
konstitusi termasuk lembaga yang berwenang untuk melakukan perubahan 
konstitusi. Namun, perlu ditekankan, bahwa prosedur perubahan konstitusi 
berbeda dan memiliki ketentuan khusus dalam perubahannya. Artinya, 
perubahan konstitusi secara mekanisme berbeda dari perubahan atau 
pembentukan produk-produk hukum lain.72 

Pasal 37 UUD NRI tahun 1945 mengatur tentang tata cara 
perubahan konstitusi. Pertama, usulan untuk mengubah konstitusi harus 
diusulkan oleh tidak kurang dari 1/3 dari seluruh jumlah anggota Majelis 
Permusyawaratan Rakyat. Tidak dipersyaratkan harus dari anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat atau dari anggota Dewan Perwakilan Daerah. Oleh 
karena itu, sangat memungkinkah bahwa pengusul berasal dari sebuah 
fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat, asalkan fraksi tersebut memiliki jumlah 
anggota tidak kurang dari 1/3 jumlah anggota Majelis Permusyawaratan 
Rakyat. Usul perubahan tersebut diajukan dengan menyertakan keterangan 
pasal-pasal yang diusulkan untuk diubah dan disertai alasan-alasan 
perubahan tersebut. usul perubahan yang telah diajukan selanjutnya akan 
dibahas melalui sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sidang tersebut 
harus dihadiri oleh tidak kurang dari 2/3 dari jumlah seluruh anggota 
Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk memenuhi ketentuan kuorum. 
Keputusan yang akan diambil harus disetujui oleh sekurang-kurangnya 
50%+1 anggota dari seluruh jumlah anggota Majelis Permusyawaratan 
Rakyat. Ketentuan mekanisme perubahan konstitusi diatur secara rigid 
demi memberikan legitimasi baik secara hukum dan politik terhadap 
konstitusi yang hasilkan. Selain itu, dimaksudkan untuk menunjukkan 
bahwa konstitusi adalah produk segenap rakyat yang dituangkan dalam 
kaidah hukum tertinggi negara. Oleh karena itu, pengambilan keputusan 
harus dilakukan dengan kepastian akan kehendak mayoritas mutlak dalam 
persetujuan perubahan dan penetapan konstitusi. Kemudian, kuorum yang 

72  Syahuri, T. Metode Perubahan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 dan 
Perbandingannya dengan Konstitusi di Beberapa Negara. Jurnal Hukum Vol. 17 No. 4. 
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diterapkan juga dimaksudkan agar pembahasan perubahan dapat dilakukan 
secara maksimal dan menghindari kesan proses yang tertutup atau 
perubahan konstitusi untuk kepentingan pihak tertentu.  Bahwa konstitusi 
secara teori adalah kehendak rakyat yang dibawa melalui aspirasi para 
wakil-wakilnya yang kemudian dituliskan dalam dokumen konstitusi.

Perubahan-perubahan UUD NRI tahun 1945 dipandang perlu 
mengingat kondisi perkembangan kehidupan berbangsa serta penyelenggara 
negara yang semakin kompleks. Terdapat beberapa masukan atau ide 
untuk menambah materi muatan tertentu yang dianggap perlu diatur 
dalam konstitusi. Selain itu, aspirasi untuk mengubah pengaturan yang 
sudah ada juga tidak kalah nyaring. Tentunya perubahan ini adalah suatu 
keniscayaan mengingat sejak terakhir kali diubah pada 2002, UUD NRI 
tahun 1945 telah menghadapi berbagai dinamika ketatanegaraan. Oleh 
karena itu, aspirasi perubahan tersebut terbungkus dalam tujuan untuk 
mengadakan penyesuaian-penyesuaian terhadap kondisi kenegaraan yang 
terkini. Relevansi pengaturan konstitusi juga menjadi hal kritikal dalam 
semangat perubahan konstitusi. Bahwa penyesuaian yang ada dilakukan 
untuk mendapat suatu pengaturan yang paling relevan dengan situasi dan 
kondisi bangsaa Indonesia.

2.7.4. Mengenai Pemerintah Daerah

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. 
Pengaturan mengenai pemerintahan daerah ini diatur dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam BAB VI pasal 18 hingga 
18B. Kewenangan pemerinah daerah tersebut dilaksanakan oleh Gubernur, 
Bupati, dan Walikota dalam cakupan otonominya yang masing-masing 
dipilih secara demokratis73.

Ketentuan pasal 18 ayat (4) ini belakangan menuai perbedaan 
pendapat oleh para ahli dan kalangan politikus. Hal ini bermula sejak 
perdebatan panjang di Panitia Ad Hoc 1 Badan Pekerja MPR tahun 2000 
antara pendapat yang menghendaki kepala daerah dipilih oleh DPRD dan 
73  Indonesia, Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945, Pasal 18 ayat (4) UUD NRI tahun 

1945
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pendapat lain yang menghendaki dipilih secara langsung oleh rakyat. Hal 
ini kembali meruak semenjak konstelasi politik di DKI Jakarta sebagai 
episentrum memanas saat pemilihan gubernur tahun 2017. Hal yang pada 
saat itu membangkitkan sentiemn etnisitas, dilanjutkan dengan rentetan 
peristiwa yang memantik resistensi dari golongan beragama hingga 
kemudian memunculkan isu untuk mengangkat gubernur DKI Jakarta 
oleh Presiden. Isu ini  kembali muncul setelah pernyataan dilontarkan oleh 
Ketua Umum Partai Berkarya Hutomo Mandala Putra yang menurutnya 
system pemilihan  gubernur di Indonesia semestinya diubah dari pemilihan 
umum menjadi pemilihan langsung oleh presiden yang nama-namanya 
diusulkan oleh DPRD setempat.74

Pendapat ini berlandaskan pada posisi Gubernur sebagai eksekutif 
yang merupakan perpanjangan tangan presiden di daerah, Menurut putra 
bungsu Presiden ke-2 Indonesia Soeharto itu, pemilihan kepala daerah 
secara langsung membuat Indonesia seperti negara federal. Sebelumnya 
persoaalan mengenai pemilihana langsung kepala daerah ini telah pernah 
dirumuskan dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah 
yang disahkan pada 26 september 2014 menjadi Undang-Undang Nomor 
22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota 
yang mengatur bahwa kepala daerah dipilih oleh DPRD. Ketentuan ini 
kemudian dicabut dengan diterbitkannya Perppu Nomor 1 Tahun 2014 
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Jika ditinjau lebih lanjut, pendapat mengenai pemilihan guebrnur 
langsung oleh rakyat seakan akan menjadikan bentuk negara lebih ke 
federasi sebenernya bukan tanpa alasan. Pasal 22E UUD NRI tahun 1945 
mengenai pemilihan umum menjelaskan bahwa secara langsung rakyat 
telah memberikan mandate pada presiden dan wakil presiden secara 
langsung untuk melaksanakan kekuasaan eksekutif untuk seluruh Negara 
Republic Indonesia bukan hanya untuk beberapa aspek dan wilayah 
sebagaimana bentuk negara federasi. Sepertihalnya Amerika Serikat yang 
merupakan negara federal, Gubernur tiap negara bagian dipilih langsung 
oleh rakyat. Karena ditilik dari segi konstitusi, pasal 18 ayat (4) UUD 
memilih menggunakan frasa “..dibagi atas daerah-daerah” dalam hal ini 
dapat dilihat bahwa hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan 
74  Feri Agus, “Tommy Soeharto Ingin Gubernur Dipilih Langsung oleh Presiden” https://

www.cnnindonesia.com/nasional/20180312015135-32-282176/tommy-soeharto-
ingin-gubernur-dipilih-langsung-oleh-presiden diakses paada 15 Agustus 2020.
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daerah bukan lah pemisahan atau pembagian kekuasaan secara vertical 
sebagaimana negara federal, melainkan pemberian kewenangan dari pusat 
ke daerah melalui undang-undang.

Dari pihak kontra, menurut Tjahjo Kumolo yang saat itu menjabat 
sebagai Menteri Dalam Negri tidak sesuai dengan demokrasi dan kedaulatan 
rakyat.75 Selanjutnya wakil ketua umum Pasrtai Gelora Fahri Hamzah 
berpendapat mengenai pemilihan kepala daerah seharusnya dibedakan di 
tingkat provinsi dan kabupaten/kota.menurutnya, bupati atau wali kota 
yang ada di tingkat kabupaten/kota harusnya tetap dipilih langsung oleh 
rakyat karena memegang fungsi belanja di tingkat kabupaten. Sedangkan 
untuk gubernur yang menaungi provinsi sebaiknya tak perlu ada pemilihan 
langsung. Sebab, gubernur hanya menaungi tugas administrative 
penyelenggaraan kewenangan bukan kewenagan politik sehingga tidak 
harus dipilih secara politik.76

Pun UUD tidak mengatur menganai pemilihan kepala daerah 
secara langsung oleh rakyat atau tidak, hanya menetapkan bahwa 
pemilihan tersebut harus dilaksanakan secara demokratis. Paling tidak ada 
dua prinsip yang terkandung dalam rumusan “kepala daerah dipilih secara 
demokratis”, yaitu pertama; kepala daerah harus “dipilih”, yaitu melalui 
proses pemilihan dan tidak dimungkinkan untuk langsung diangkat, dan 
kedua; pemilihan dilakukan secara demokratis. Makna demokratis di sini 
tidak harus dipilih langsung oleh rakyat, akan tetapi dapat juga bermakna 
dipilih oleh DPRD yang anggota-anggotanya juga hasil pemilihan 
demokratis melalui pemilu. 

2.7.5. Mengenai Kekuasaan Pemerintahan

Negara Indonesia hadir sebagai sebagian pelaksanaan keinginan 
rakyat Indonesia sekarang dan sebagian lagi sebagai usaha dalam 
beberapa ratus tahun lalu. Keinginan tersebut sumbernya berasal dari 
75  Tjahjo Kumolo, “Mendagri Tak Setuju Ide Gubernur Dipilih Presiden” https://www.

tjahjokumolo.com/mendagri-tak-setuju-ide-gubernur-dipilih-presiden/ diakses 
paada 15 Agustus 2020.

76  Kumparan NEWS, “Fahri: Bupati Harusnya Dipilih Langsung, Gubernur oleh Presiden/
DPRD” https://kumparan.com/kumparannews/fahri-bupati-harusnya-dipilih-
langsung-gubernur-oleh-presiden-dprd-1sHeib3sr0K/full diakses paada 15 Agustus 
2020.
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rasa nasionalisme dan dasar kebangsaan yang mengikat kita secara turun-
temurun, serta cita-cita yang sama. Rasa nasionalisme tersebut hadir 
bukan menurut nasionalisme yang lama melainkan prinsip nasionalisme 
baru yang berisi paham ingin mempersatukan rakyat dalam ikatan sejarah 
yang mereka lindungi. 

Mengingat perjalanan sejarah yang sangat panjang, membulatkan 
pikiran dalam gonjangan zaman peperangan ke dunia masa sekarang ini 
merupakan suatu kesulitan yang tak terhingga. Kesulitan itu tidak hanya 
mengenai cara berpikir, tetapi juga karena melihat beberapa dasar negara 
dan cita-cita yang telah hancur luluh di medan perang. 

Dalam keadaan seperti itu, maka yang harus dipikirkan untuk 
membangun bangsa ialah bukan lagi tertuju pada beberapa cita-cita yang 
telah hancur luluh melainkan kepada orientasi diri sebagai bangsa yang 
beradab. Sejarah panjang yang menggonjang-ganjingkan Indonesia telah 
memberikan pelajaran bagi bangsa Indonesia bahwa selanjutnya penting  
untuk mengisi kemerdekaan negara ini. Ibarat setangkai bunga yang 
berhubungan rapi dengan dahan dan daun, cabang dan urat bersama-sama 
dengan alam dan bumi, maka kewajiban yang pertama kali kita lakukan 
ialah menyusuri dasar hidup ke dalam pangkuan diri sendiri. Seperti halnya 
sebuah Negara, maka sebelumnya kita bicarakan bagaimana bentuknya, 
cara memerintah dan susunan pemerintahnya. Negara Indonesia disusun 
tidak dengan menirukan negara lain dan bukan pula salinan dari jiwa 
atau peradaban bangsa lain, melainkan semata-mata suatu kelengkapan 
yang menyempurnakan kehidupan bangsa yang hidup ditengah-tengah 
rakyat dan tumpah-darah yang menjadi ruang hidup sejak dulu kala. 
Kelengkapan tersebut hendaklah sesuai dengan sifat keinginan rakyat 
Indonesia sekarang.

Adapun bila terdapat pinjaman, salinan, tiruan dan turut-turutan 
dari hukum dasar atau peradaban luaran hanyalah boleh dijadikan cerminan 
saja.

Pergerakan Indonesia Merdeka tidak hanya untuk mewujudkan 
lepasnya kekuasaan Belanda dengan melawan kepada imperialism Barat 
dan Amerika, melainkan juga keinginan menyusun masyarakat baru dalam 
suatu negara merdeka. Maka dalam periode sekarang ini usaha kemerdekaan 
masih menjadi cita-cita yang belum tercapai dengan sempurna, tetapi 
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tujuan kemerdekaan sudah searah dengan dasar kemanusiaan yang berupa 
dasar kedaulatan rakyat atau kedaulatan negara. 

Hal ini berkaitan dengan perjalanan sejarah mengenai Undang-
Undang Dasar NRI tahun 1945 yang terus mengalami perubahan. Pada 
awal kemerdekaan, Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 menempatkan 
Presiden dalam kedudukan secara dominan. Pemilihan presiden dan wakil 
presiden pertama dilakukan setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, 
tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945, yaitu Ir. Soekarno dan  Drs. 
Moh. Hatta yang dipilih secara mufakat masing-masing sebagai Presiden 
dan Wakil Presiden. Kedudukan secara dominan tersebut berdasarkan 
ketentuan Pasal IV Aturan Peralihan UUD NRI tahun 1945, bahwa 
sebelum dibentuknya MPR, DPR, dan  DPA, saat itu Presiden memegang 
kekuasaan pemerintahan dengan dibantu oleh Komite Nasional Indonesia 
Pusat. 

Dalam perkembangannya, lembaga ini tidak terlepas dari 
perkembangan konstitusi dan praktik ketatanegaraan yang berlaku di 
Indonesia. Adapun, berdasarkan Maklumat Wakil Presiden No. X, 14 
November 1945 kedudukan Presiden hanyalah sebagai Kepala Negara, 
sementara Kepala Pemerintahan dipegang oleh seorang Perdana Menteri. 
Hal tersebut berarti adanya pengurangan kekuasaan atau kedudukan 
Presiden secara dominan seperti saat awal kemerdekaan. Akan tetapi, 
pengurangan fungsi tersebut melalui praktik ketatanegaraan tanpa 
mengubah UUD NRI tahun 1945. Tidak sampai pada maklumat wakil 
presiden tahun1945 saja, melainkan kedudukan presiden hanya sebagai 
Kepala Negara terus berlanjut diberlakukan  pada masa Konstitusi RIS 
19 Desember 1949 dan pada saat penerapan UUDS 1950. Berdasarkan 
dua konstitusi tersebut Negara Republik Indonesia menerapkan sistem 
parlementer. 

Lembaga kepresidenan yang dibentuk pada masa Konstitusi RIS 
bersifat personal terdiri atas seorang presiden. Presiden akan dipilih oleh 
Dewan Pemilih (Electoral College) yang merupakan utusan negara-negara 
bagian dengan syarat-syarat tertentu. Sebelum melaksanakan tugasnya 
sebagai seorang Presiden maka wajib mengucap sumpah dihadapan 
Dewan Pemilih.77 Berbeda dengan UUD NRI tahun 1945, Konstitusi RIS 
77  Museum Kepresidenan, ”SEJARAH LEMBAGA KEPRESIDENAN INDONESIA PERIODE 

1949 – 1950”, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan DIrektorat Jenderal 
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mengatur kedudukan dan kekuasaan, tugas dan kewenangan, serta hak 
dan kewajiban lembaga kepresidenan secara lebih rinci. Selain itu dalam 
sistematika Konstitusi RIS, hal-hal yang mengatur tentang Lembaga 
Kepresidenan tidak terletak dalam satu bab khusus melainkan tersebar di 
berbagai pasal. 

Presiden kembali berfungsi sebagai Kepala Negara sekaligus 
menjadi Kepala Pemerintahan ketika Presiden Soekarno memberlakukan 
kembali UUD NRI tahun 1945 melalui Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 
1959. Namun, pada masa pelaksanaan UUD NRI tahun 1945 antara 1960 
- 1965 pimpinan MPRS, DPRS, BPK, Mahkamah Agung (MA), dan lain-
lain, juga diangkat sebagai menteri. Hal itu mengakibatkan kedudukan 
lembaga-lembaga tersebut berada di bawah Presiden sehingga kekuasaan 
Presiden semakin besar.

Kemudian setelah memasuki masa pemerintahan Presiden 
Soeharto, hal tersebut tidak terjadi lagi, akan tetapi lembaga-lembaga 
Negara tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik karena dibatasi 
oleh ketentuan undang-undang yang dibuat presiden dengan persetujuan 
DPR. Terdapat enam pokok tuntutan reformasi yang menjadi penyebab 
berhentinya pemerintahan Presiden Soeharto, salah satunya ialah menuntut 
perubahan terhadap UUD NRI tahun 1945 yang dinilai selalu melahirkan 
pemimpin otoriter. 

Perubahan UUD NRI tahun 1945 pun direspon dengan baik dari 
masa ke masa khususnya mengenai Lembaga Kepresidenan yang pada 
akhirnya terlaksana dalam empat tahap, yaitu pada 1999, 2000, 2001, dan 
2002. 

Rancangan UUD yang ketiga, menurut sejarah, baru disahkan pada 
18 Agustus 1945 dalam sidang PPKI yang dipimpin oleh Soekarno dan 
Moh. Hatta yang masing-masing sebagai Ketua dan Wakil Ketua. Sebelum 
dilakukan pengesahan, khusus pasal-pasal yang berkaitan dengan Lembaga 
Kepresidenan terdapat sedikit penambahan maupun pengurangan. 

Kedudukan Presiden  dalam perkembangannya telah mengalami 
beberapa perubahan yang membawa pengaruh signifikan terhadap fungsi, 
tugas, dan kewenangannya. Hal ini karena menyesuaikan perkembangan 
kehidupan berbangsa dan bernegara.  

Kebudayaan, (13 Mei 2019)
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Pada masa rezim Orde Baru, terdapat tiga sebutan Presiden yang 
kemudian berkembang dalam praktek sebagai jenis kekuasaan bagi 
presiden, yaitu78 Presiden sebagai Mandataris MPR, Hak Prerogative 
Presiden, dan Presiden sebagai Pangti ABRI. Pertama,79 Presiden sebagai 
Mandataris perlu dipahami hanya sebagai penjelasan bahwa Presiden saat 
itu hanya melaksanakan apa saja yang diputuskan oleh MPR, tunduk dan 
bertanggung jawab kepada MPR, tetapi bukan sebagai pengganti MPR. 
Kedua,80 Pengangkatan Duta Besar, Menteri, dan anggota dan pimpinan 
MA serta BPK selama ini dipadang sebagai hak prerogative Presiden. 
Adapun terdapat pandangan yang kurang tepat terhadap Hak prerogative 
Presiden yang diartikan sebagai kewenangan mutlak Presiden yang tidak 
boleh dipengaruhi atau dipersoalkan oleh wadah-wadah kerakyatan dan 
pihak lain.81 Bahwa sebenarnya istilah hak prerogative itu sendiri tidak 
disebutkan dalam konstitusi melainkan hanya dijabarkan kewenangan 
Presiden sebagai kepala negara. Kewenangan kepala negara yang 
dimaksud disebutkan dalam UUD NRI tahun 1945 yaitu Pasal 10 sampai 
dengan Pasal 15 yang tidak terlepas dari keharusan mendapat persetujuan 
dari wakil rakyat. Ketiga,82dua hal yang mendasari perlunya pendefinisian 
kewenangan ini ialah kewenangan Presiden atas AD, AL dan AU bukan 
sebagai kepala pemerintahan yang bersifat substansial, tetapi sebagai 
kepala negara yang cenderung bersifat simbolik.

Terdapat usul perubahan pada pasal 4 ayat (1) mengenai pengaturan 
kekuasaan pemerintah negara yang termasuk jabatan Presiden mendapat 
penambahan kalimat “menurut Undang-Undang Dasar” atas usul Moh. 

78  Subakti, Ramlan. (1998). Reformasi Lembaga Kepresidenan RI: Suatu Pemikiran 
Tentang Mekanisme Suksesi dan Pembatasan Kekuasaan Presiden, Naskah Pidato 
Pengukuhan Guru Besar (hlm. 29) Universitas Airlangga

79  Subakti, Ramlan. (1998). Reformasi Lembaga Kepresidenan RI: Suatu Pemikiran 
Tentang Mekanisme Suksesi dan Pembatasan Kekuasaan Presiden, Naskah Pidato 
Pengukuhan Guru Besar (hlm. 29) Universitas Airlangga

80 Subakti, Ramlan. (1998). Reformasi Lembaga Kepresidenan RI: Suatu Pemikiran 
Tentang Mekanisme Suksesi dan Pembatasan Kekuasaan Presiden, Naskah Pidato 
Pengukuhan Guru Besar (hlm. 29) Universitas Airlangga

81  Subakti, Ramlan. (1998). Reformasi Lembaga Kepresidenan RI: Suatu Pemikiran 
Tentang Mekanisme Suksesi dan Pembatasan Kekuasaan Presiden, Naskah Pidato 
Pengukuhan Guru Besar (hlm. 29) Universitas Airlangga

82  Subakti, Ramlan. (1998). Reformasi Lembaga Kepresidenan RI: Suatu Pemikiran 
Tentang Mekanisme Suksesi dan Pembatasan Kekuasaan Presiden, Naskah Pidato 
Pengukuhan Guru Besar (hlm. 29) Universitas Airlangga
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Hatta. Bunyi lengkap pasal tersebut menjadi “Presiden Republik Indonesia 
memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”. 
Tidak hanya itu, Moh.Hatta turut mengusulkan  perubahan terhadap pasal 
4 ayat (2). Usul tersebut berupa pencantuman kalimat “Wakil-Wakil 
Presiden” menjadi “Wakil Presiden” saja, hal ini agar Presiden  lebih 
efisien dalam melaksanakan kewajibannya maka dibantu oleh seorang 
Wakil Presiden. Sebagaimana alasan dasar yang dikemukakan, usul Moh. 
Hatta tersebut diterima secara mufakat oleh anggota PPKI. Demikian 
rumusan pasal-pasal itu kini menjadi sebagaimana tertera di dalam UUD 
NRI tahun 1945. 

Pembaharuan konstitusi yang ditandai dengan perubahan 
mendasar pada UUD NRI tahun 1945 telah mendorong terjadinya 
perubahan paradigma pemerintahan negara yang sentralistis-otoriter 
menjadi pemerintahan negara yang desentralistis-demokratis. Dalam 
sistem presidensil yang diterapkan di Indonesia, menempatkan kedudukan 
Presiden sebagai Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan. 

Berbeda halnya dengan UUD NRI tahun 1945 yang menempatkan 
Presiden sebagai Kepala Pemerintahan sekaligus Kepala Negara, Konstitusi 
RIS hanya menempatkan status Presiden sebagai Kepala Negara diatur 
dalam pasal 69 ayat (1) Konstitusi RIS yang berbunyi, “Presiden ialah 
Kepala Negara”. Sementara Kepala Pemerintahan dipegang oleh Perdana 
Menteri. Bahwa yang dimaksud dengan Pemerintah ialah Presiden dan 
menteri-menteri (Pasal 68 ayat (1) Konstitusi RIS). Kedudukan Presiden 
sebagai Kepala Negara diatur dalam Pasal 69 ayat (1) Konstitusi RIS dan 
mengangkat Perdana Menteri dan menteri-menteri. Dewan Perwakilan 
Rakyat dan Senat merupakan lembaga perwakilan yang masing-masing 
mewakili seluruh rakyat Indonesia (Pasal 98 Konstitusi RIS) dan yang 
mewakili daerah-daerah bagian (Pasal 80 ayat (1) Konstitusi RIS). 

Kemudian saat berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara 
1950 status Presiden sama halnya seperti dalam Konstitusi RIS, yaitu 
Presiden sebagai Kepala Negara diatur dalam pasal 45 ayat (1) UUDS 
1950, sedangkan Kepala Pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri. 
Selanjutnya untuk pertama kali seorang Wakil Presiden diangkat oleh 
Presiden dalam periode UUDS 1950 dengan anjuran yang dimajukan 
oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Sangat kontras dengan yang diatur dalam 
UUD NRI tahun 1945 bahwa baik Presiden maupun Wakil Presiden dipilih 
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secara langsung oleh rakyat dituangkan dalam Pasal 6A ayat (1) UUD 
NRI tahun 1945 yang merupakan perubahan ketiga hasil Sidang Tahunan 
MPR Tahun 2001. Sistem pemilihan langsung tersebut merupakan 
upaya penjabaran hak-hak konstitusional warga negara yang tidak dapat 
sepenuhnya diambil-alih oleh lembaga-lembaga perwakilan. 

Pada masa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 setelah amandemen memberikan kedudukan yang lebih 
kuat bagi perkembangan eksistensi Presiden sebagai Kepala Negara dan 
Kepala Pemerintahan.83 Pendapat senada dikemukakan oleh Mahfud MD 
perihal pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung akan lebih 
membukakan pintu bagi tampilnya Presiden dan Wakil Presiden yang 
sesuai kehendak mayoritas rakyat serta menjaga stabilitas pemerintahan 
agar tidak mudah dijatuhkan di tengah jalan sesuai dengan yang berlaku di 
dalam sistem presidensial.84 

Kekuasaan Presiden dalam membentuk  undang-undang 
sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UUD NRI tahun 1945 telah 
beralih ke DPR. Dari sebelumnya isi rumusan pasal 5 ayat (1) sebelum 
perubahan ialah Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-
undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Peralihan 
kekuasaan tersebut terjadi setelah perubahan pertama UUD NRI tahun 
1945 dengan maksud perlunya membatasi kekuasaan Presiden dalam 
membentuk undang-undang. Pasal 20 ayat (1) UUD NRI tahun 1945 
sebagai hasil dari peralihan kekuasaan terhadap DPR mengatakan secara 
tegas bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk 
undang-undang.  Hal ini semata-mata untuk penekanan kepada DPR 
dalam perannya sebagai lembaga legislative. Demikian, oleh karena 
Presiden dalam kapasitasnya sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan 
maka Presiden diberikan hak untuk mengajukan rancangan undang-
undang kepada DPR sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (1) UUD 
NRI tahun 1945 setelah perubahan pertama sehingga berbunyi, “Presiden 
berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan 
Rakyat”. Demikian dalam rumusan pasal terlihat  sebagai wujud cerminan 
keseimbangan (check and balances) peran pembuat undang-undang antara 
83  Farida Indrati S, Maria. (2007). Ilmu Perundang-undangan (1): Jenis, Fungsi, dan 

Materi Muatan (hlm. 132.). Kanisius
84  Mahfud MD. (2002). Menggagas Ulang Prinsip-prinsip Lembaga Kepresidenan (hlm. 

85-86.)”. CPPS Paramadina—Partnership for Governance Reform in Indonesia.
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eksekutif dengan legislatif. 

Terkait pembatasan kekuasaan Presiden, kemudian menyinggung 
pula dalam hal ini masa jabatan Presiden. Ketentuan masa jabatan Presiden 
baik sebelum maupun sesusah perubahan diatur dalam pasal 7 UUD NRI 
tahun 1945. Adapun sebelum perbahan, pasal tersebut tidak mengatur 
secara tegas mengenai berapa kali seseorang bisa dipilih sebagai Presiden. 
Dengan adanya keambiguan dari pasal tersebut menimbulkan asumsi 
lain bahwa Presiden dapat menjabat berkali-kali dan pendapat lainnya 
mengatakan Presiden hanya dapat menjabat sebanyak dua kali. Namun, 
dalam praktik yang sesungguhnya ketika belum dilakukan perubahan 
pada pasal 7, bahwa presiden dapat menjabat lebih dari dua kali periode. 
Ketentuan tersebut mengandung beberapa kelemahan, terutama terlampau 
besarnya kekuasaan Presiden, sehingga tidak memadainya mekanisme 
check and balances yang dicita-citakan. Sehingga dengan alasan tersebut, 
pada saat itu banyak bayangan yang menghendaki perubahan terhadap 
pasal 7 UUD NRI tahun 1945 mengenai masa jabatan Presiden yaitu 
Presiden memegang jabatan selama satu periode (5 tahun) dan setelahnya 
dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan. Sehingga artinya hanya 
dua kali secara berturut-turut.

Mengantisipasi apabila terjadi karena suatu hal yang tidak dapat 
diperkirakan, maka Presiden dapat dipilih lagi untuk periode berikutnya 
meskipun telah menjabat selama dua periode berturut-turut, dengan syarat 
ada tenggang waktu satu periode sebelum ia dipilih lagi untuk periode 
berikutnya. Sehingga tidak berarti tiga periode berturut-turut, cukup dua 
periode saja yang dijalankan secara berturut-turut. Sehinggga perbandingan 
Pasal 7 sebelum dan sesudah perubahan, sebagai berikut:

Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Presiden dan Wakil Presiden 
memegang jabatannya selama masa 
lima tahun, dan sesudahnya dapat 
dipilih kembali.

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

Di dalam UUD NRI tahun 1945, yang dimaksud dengan menteri 
ialah pembantu presiden. Ia diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. 
Semua yang dilakukan oleh menteri harus dipertanggungjawabkan kepada 
Presiden. Ketentuan semua itu diatur dalam Pasal 17 UUD NRI tahun 
1945, yang berbunyi: (1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara; 
(2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden; (3) 
Menteri-menteri itu memimpin departemen.

Berdasarkan penjelasan UUD NRI tahun 1945 terkait Menteri, 
menyatakan bahwa Menteri-menteri negara bukan seorang pegawai 
tinggi biasa. Hal tersebut dikarenakan menteri-menterilah yang utama 
menjalankan kekuasaan pemerintah (Pouvoir executive) dalam praktiknya. 

Menteri mempunya potensi pengaruh besar terhadap Presiden 
dalam menentukan politik negara terutama mengenai departemennya. Hal 
ini karena kedudukan menteri sebagai pemimpin departemen, membuat 
menteri dapat mengetahui efektifitas mengenai lingkungan pekerjaannya. 
Demikian, para menteri bekerja sama satu sama lain di bawah pimpinan 
Presiden dalam hal menetapkan politik pemerintah dan koordinasi dalam 
pemerintahan negara.

Perwakilan tidak saja menguatkan persekutuan hukum dalam tata 
negara melainkan juga menjadi suatu keinginan bangsa saat ini dalam 
menyusun tata negara. Negara Indonesia yang dibentuk dengan jiwa 
kesatuan tentulah tidak akan menjadi penyambung jiwa tata negara rakyat 
apabila tidak ada sifat perwakilan dalam tata negaranya. 

Pada perumusan UUD NRI tahun 1945 oleh BPUPKI, Moh. 
Yamin menyampaikan usulan dalam Rapat Besar pada 11 Juli 1945 agar 
kementerian masuk menjadi salah satu dari the six powers of the Republic, 
yaitu Kepala Negara dan Wakil Presiden; Dewan Perwakilan; Majelis 
Permusyawaratan; Kementerian; Majelis Pertimbangan; dan Mahkamah 
Tinggi atau Balai Agung. Dalam melaksanakan kewajibannya Kementerian 
akan  bertanggungjawab kepada Perwakilan dan Permusyawaratan. 
Tidaklah hanya Kementerian melainkan seluruh Pemerintah Pusat akan 
bertanggungjawab di hadapan Permusyawaratan Rakyat Indonesia. 
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Pada Rapat Besar 13 Juli 1945 panitia kecil perancang UUD 
berhasil membuat rancangan UUD , yang meletakkan Kementerian di 
dalam Pasal 16 dengan judul, “Tentang Kementerian Negara”. Berikut 
hasil rumusan pasal rancangan UUD terkait Kementerian: 

Tentang Kementerian Negara

(sebelum perubahan)

Pasal 16

(1)  Presiden dibantu oleh Menteri-menteri Negara;

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

(3)  Menteri-menteri itu memimpin Departemen Pemerintahan.

Kemudian, Rancangan tersebut mengalami perubahan pada Rapat 
Besar selanjutnya yaitu pada 14 Juli 1945, yang menghasilkan Rancangan 
UUD Kedua. Selain menyangkut substansi yaitu dihapuskannya ayat (3) 
menjadi tidak adanya ketentuan menteri-menteri memimpin Departemen 
Pemerintahan, perubahan juga terjadi pada penomoran pasal menjadi 15. 
Namun pada rapat selanjutnya yaitu 16 Juli 1945 rumusan pasal pada 
Rapat Besar 14 Juli 1945 kembali digunakan dengan perubahan bab dan 
nomor pasal, yaitu Bab V Pasal 17 UUD NRI tahun 1945.
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BAB III 
LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, YURIDIS, POLITIS, 

DAN HISTORIS

3.1. Landasan Filosofis

Negara adalah suatu entitas kumpulan-kumpulan orang bahkan 
jabatan yang berkuasa dan memiliki legitimasi bertindak atas nama 
kewenangan dan kekuasaan yang diberikan kepadanya. Negara terbentuk 
didasarkan pada hasrat atau tujuan unifikasi manusia.85  Tujuan unifikasi 
tersebut dibawa oleh beberapa faktor diantaranya demi kelangsungan 
hidup kelompok-kelompok kecil masyarakat agar dapat bertahan (survive) 
ketika kehidupan komunal masih berlaku. Ketika prinsip “homo homini 
lupus” saat yang kuat dialah yang berkuasa, perebutan wilayah serta 
konflik menjadi hal menyeramkan yang ingin dihindari. Oleh karena itu, 
kelompok-kelompok kecil ini bergabung dan mengorganisasikan diri 
untuk membentuk negara. 

Pada masa awal, manusia hidup secara berkelompok dan tersebar 
sekaligus terpisah secara geografis. Perbedaan geografis tersebut 
menjadikan antar kelompok tidak saling mengenal, terkurung dalam 
bentang alam, dan pada akhirnya menciptakan peradaban yang berbeda. 
Manusia yang berkelompok ini kemudian menghasilkan nilai-nilai budaya 
yang menjadi ciri dan karakter mereka sebagai suatu kelompok komunal. 
Identitas yang dibangun karena nilai budaya yang berbeda membuat 
setiap masyarakat memiliki keunikan ciri khas yang membedakan, 
bahkan meninggalkan kedudukan, antara satu kelompok masyarakat 
dengan kelompok masyarakat yang lainnya. Identitas komunal akan terus 
berkembang dan dikembangkan oleh masyarakat yang merasa in-group 
dari kelompok tersebut sehingga tumbuh keinginan ekspansi.86 

Perkembangan dan perluasan masyarakat melalui ekspansi 
telah membawa kondisi kemasyarakatan pada saat itu cukup penuh 
konflik. Keinginan ekspansi dalam hal memperluas pengaruh dengan 
menambah luas wilayah kekuasaan mengharuskan penaklukan. Antara 
85  Wahono, P. (2003). Ilmu Negara (hlm. 51-53). Ind-Hill-Co. 
86  Bluntschli, Johan Kaspar. (2000). The Theory of State (hlm. 22-64). Batoche Book.
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kelompok kesukuan saling bertarung untuk memenangkan penaklukan 
dan memperoleh kekuasaan wilayah baru. Konflik pertarungan akan 
menumpahkan darah dan ketidaktentraman bagi masyarakat ketika 
itu. Peradaban manusia dibangun diatas keinginan ekspansi dan saling 
menjatuhkan demi kemenangan kelompok. Ego sentris dari setiap 
kelompok sangat tinggi berkat kebanggaan nilai-nilai komunal dan 
keunikan yang dimiliki sehingga membedakan satu sama lain. Sifat 
subordinasi dan keinginan membawahi kelompok lain begitu kuat untuk 
menunjukkan siapa yang terkuat dan paling unggul diantara suku atau 
kelompok masyarakat yang ada.  

Selain dari kondisi eksternal kelompok masyarakat yang bergejolak 
penuh konflik, situasi internal juga tidak kalah berdinamika. Masyarakat 
yang ada masih memiliki organisasi sosial yang sederhana. Dimana 
masyarakat umumnya dipimpin oleh orang atau kumpulan orang 
tertentu yang memiliki keunggulan baik secara materi, kekuatan fisik, 
atau kecerdasan intelegensi. Pola organisasi dan kepemimpinan yang 
demikian telah mengakibatkan instabilitas masyarakat karena acap kali 
diwarnai penyalahgunaan kekuasaan, penindasan kepada rakyat, dan 
pemerasan materi. Di saat situasi tertekan dan kekuasaan yang sewenang-
wenang, masyarakat sering kali tidak dapat melakukan perlawanan karena 
ketidakupayaan penentangan dan mengubah kondisi yang ada. 

Dengan demikian, setelah melalui berbagai perkembangan dan 
dinamika kelompok masyarakat kemudian muncul ide untuk menciptakan 
kehidupan yang aman dan mempertahankan kelangsungan hidup. Hal 
ini bertujuan agar antar kelompok masyarakat bersatu dan membentuk 
kekuatan bersama. Harapan untuk hidup secara aman dan bersatu tanpa 
ada lagi perang satu sama lain dan menciptakan kesejahteraan bersama 
membawa masyarakat tradisional ke arah pembentukan kerajaan-kerajaan, 
negara-negara kota, hingga negara bangsa. Berkembang dua teori 
pembentukan negara, yaitu:87

1. Teori Kekerasan (The theory of force)

Teori kekerasan atau dengan paksaan bermula dari adanya dominasi 
atau realitas bahwa siapa yang kuat dialah yang memimpin. Negara 
terbentuk ketika ada revolusi yang menimbulkan kekerasan sehingga pihak 

87  Bluntschli, Johan Kaspar. (2000). The Theory of State (hlm. 240). Batoche Book.
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yang menang akan mendirikan dan memimpin negara yang dibentuk. 
Revolusi atau usaha menentang kondisi yang ada bahkan disertai dengan 
tindak-tindakan yang brutal dan secara terbuka melakukan perlawanan. 
Secara historis, banyak sekali pembentukan negara dilakukan dengan 
kekerasan, seperti perang. Namun, force atau paksaan memiliki fakta 
yang tak terbantahkan dalam mempertahankan negara. Tanpa memiliki 
kekuasaan yang memaksa, negara tidak dapat berdiri teguh dan terus 
berlangsung. 

2. Teori Kontrak (The theory of contract) 

Teori ini diperkenalkan oleh J.J. Rousseau bahwa negara bekerja 
dan ada karena eksistensi perjanjian atau kontrak antara warga negara. 
Teori kontrak telah membawa membawa Revolusi Perancis dimana rakyat 
menggulingkan kekuasaan monarki yang absolut untuk digantikan dengan 
sistem republik. Kontrak atau perjanjian yang melahirkan negara ini tidak 
hanya terjadi antara warga negara, tetapi juga bisa terjadi kontrak antara 
negara dengan negara, kepala negara dengan kepala negara, atau raja 
dengan kelompok tertentu seperti kelompok bangsawan atau tuan tanah. 
Dari kontrak-kontrak tersebut muncul hukum yang tertinggi (supreme law 
of the land) yang dewasa ini dipahami sebagai konstitusi.88  

Sebagai contoh, kontrak tersebut dalam sejarah manusia terdapat 
presedennya. Misalkan monarki Inggris mengadakan perjanjian dengan 
bangsawan agar raja menjamin hak-hak bangsawan tersebut dalam 
Magna Charta 1215. Golongan pendatang Eropa membuat perjanjian 
dengan penduduk lokal suku Maori dalam Perjanjian Waitangi.89 Dimana 
perjanjian Waitangi dianggap sebagai hukum dasar bagi berdiri dan aturan 
dasar negara Selandia Baru. Lahirnya Bill of Rights  pada 1778 menandai 
pengakuian akan hak-hak manusia yang bermartabat dan setara. 

3.1.1 Konstitusonalisme 

Perkembangan sistem negara yang dipengaruhi oleh teori kontrak 
telah membawa kondisi kenegaraan hingga kini erat kaitannya dengan 
konstitusi. Konstitusi dianggap sebagai hukum yang tertinggi di suatu negara 
dan menjadi acuan kehidupan penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan 
88  Fajar, A. Mukthie. (1993). Tipe Negara Hukum (hlm. 4). Widyaguna University Press. 
89  New Zealand Government. (2017, April). Treaty of Waitangi. New Zealand History. 

https://nzhistory.govt.nz/politics/treaty-of-waitangi.
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bernegara. Hampir semua negara memiliki konstitusi yang tertulis (written 
constitution), tetapi terdapat pula negara yang konstitusinya tidak tertulis 
(unwritten constitution) seperti Britania Raya. Bahkan Selandia Baru 
tidak memiliki konstitusi, tetapi perjanjian-perjanjian dahulu ketika era 
perdagangan bangsa Eropa dengan penduduka lokal Suku Maori dijadikan 
sebagai hukum-hukum dasar bagi Selandia Baru. 

Konstitusi mendapat tempat yang tinggi sebagai suatu dokumen dan 
hukum tertinggi serta penting bagi suatu negara. Perkembangan tersebut 
menghasilkan apa yang disebut sebagai konstitusionalisme atau believe in 
imposition of restrain on goverment by means of a constitution.  Paham 
konstitusionalisme yaitu suatu aturan yang membatasi kekuasaan pejabat 
dalam penyelenggaraan negara melalui suatu hukum dasar. Semangat 
membatas kekuasaan penguasa negara tidak lepas dari bayang-bayang 
sejarah bahwa kekuasaan absolut atau telah menimbulkan penyalahgunaan 
kekuasaan dan tindakan sewenang-sewenang yang akhirnya menindas 
rakyat. Sebagaimana dikenal bahwa powers tend to corrupt, but 
absolute powers corrupt  absolutely.  Menurut Carl J. Friedrich bahwa 
konstitusionalisme adalah gagasan bahwa pemerintah merupakan suatu 
kumpulan kegiatan yang diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat, tetapi 
yang dikenakan beberapa pembatas yang diharapkan akan menjamin bahwa 
kekuasaan yang diperlukan untuk pemerintah itu tidak disalahgunakan 
oleh mereka yang mendapat tugas untuk memerintah.90 

Revolusi Perancis adalah bukti nyata dari semangat konstitusionalisme. 
Sebab Perancis sebelum masa republik berada dibawah kekuasaan monarki 
yang menindas rakyat dan sewenang-sewenang. Setelah revolusi terjadi, 
kekuasaan absolut tersebut berhasilkan ditumbangkan dengan simbolisasi 
runtuhnya Penjara Bastille dimana banyak warga ditahan karena dianggap 
“melawan monarki”. Perancis menjadi sebuah negara republik dengan 
sistem hukum yang kental dengan hukum tertulis dan kodifikasi hukum. 
terbukti sistem hukum Perancis telah mempengaruhi sistem hukum 
Belanda dan tentu Indonesia sebagai negara bekas jajahan Belanda.91

90   Friedrich, C. J. (1946). Constitutional Government and Democracy: Theory and 
Practice in Europe and America. Blaisdell Publisher.

91  Britannica Editor. (n.a). French Revolution. Britannica. https://www.britannica.com/
event/French-Revolution
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Produk nyata dari konstitusionalisme adalah diterimanya secara luas 
asas rule of law atau supremasi hukum dalam penyelenggaraan negara. 
Hukum dan undang-undnag menjadi dasar dari segala tindakan negara 
oleh karenanya semua tindakan tersebut harus memiliki legitimasi secara 
yuridis. Indonesia juga secara tegas telah menetapkan dirinya sebagai 
bangsa yang mengakui dan menghormati supremasi hukum sebagaimana 
daitur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI tahun 1945 bahwa Indonesia 
adalah negara hukum.92 Perkembangan kontemporer saat ini menunjukkan 
kecenderungan bahwa setiap bangsa meletakkan hukum pada tempat yang 
tinggi dalam penyelenggaraan negara. Hubungan antara penguasa dan 
penguasa dan penguasa dengan rakyat diatur sedemikian rupa agar tidak 
terjadi penyimpangan dalam penyelenggaraan negara. 

Tokoh hukum yang terkenal yaitu Hans Kelsen mencoba memberikan 
pandangannya mengenai konstitusi. Menurutnya konstitusi adalah dasar 
tertib hukum yang tertinggi atau the constitution is the highest level within 
national law. Hans Kelsen juga menyebutkan bahwa sebagai konstitusi 
tertulis, undang-undang dasar merupakan dokumen formal. Di dalam 
undang-undang dasar terdapat nilai perjuangan politik kebangsaan yang 
digagas, perkembangan ketatanegaraan suatu bangsa, gagasan pendiri 
bangsa dalam desain kehidupan bernegara baik untuk saat ini atau gagasan 
bernegara masa depan. 

Konstitusi adalah raga atau bentuk lahiriyah dari konstitusionalisme. 
Oleh karena itu, konstitusi adalah bentuk konkret penerapan semangat 
konstitusionalisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ahli 
hukum E.C.S. Wade memberikan definisi terhadap apa itu konstitusi yaitu 
a document which sets out the framework and principal functions of the 
organ of government of a state and declares the principles governing the 
operation of those organs. 93 Prof. Miriam Budiardjo berpendapat bahwa 
konstitusi perlu mengatur hal-hal berikut: yaitu pembagian kekuasaan 
antara cabang kekuasaan, hak asasi manusia, metode atau tata cara 
perubahan undang-undang dasar, dan larangan untuk mengubah hal-hal 
tertentu dalam konstitusi.94 

92  Joeniarto. (1968). Negara Hukum (hlm. 53). Penerbit YBPGM.
93  Effendi, Syafnil. (2011). Konstitusionalisme dan Konstitusi Ditinjau dari Perspektif 

Sejarah. Jurnal Humanis, (10), 8. 
94  Budiardjo, Miriam. (2008) Dasar-Dasar Ilmu Politik (hlm. 101). Gramedia Pustaka 

Utama. 
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3.1.2. PANCASILA DAN PEMBUKAAN UUD NRI tahun 1945

Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia 
memiliki kedudukan ideologis dan arah penuntun bagi pembangunana 
hukum di indonesia, tak terkecuali bagi pembentukan atau perubahan 
undang-undang dasar.95 Lebih jauh, Pancasila telah dipahami sebagai jalan 
hidup berbangsa dan bernegara (way of life) serta sebagai kaidah pokok 
yang fundamental bagi suatu negara (state fundamental norm). Hal tersebut 
ditegaskan dengan pencantuman nilai-nilai Pancasilan dalam pembukaan 
UUD NRI tahun 1945. Bahwa Pembukaan UUD NRI tahun 1945 yang 
menjiwai penyusunan dan normal dalam batang tubuh UUD NRI tahun 
1945. Oleh karena itu, segala pengaturan dalam hukum tertinggi negara 
yaitu UUD NRI tahun 1945 harus tunduk dan tidak bertentangan dengan 
jiwa dan nilai Pancasila dalam Pembukaan UUD NRI tahun 1945.96 Selain 
itu, Pembukaan UUD NRI tahun 1945 menggambarkan histori perjuangan 
pergerakan kemerdekaan hingga cita hukum, politik, kesejahteraan, dan 
kebangsaan yang ingin dibangun dalam kerangka negara Indonesia yang 
merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Dengan demikian,  Pancasila 
telah memiliki legitimasi baik secara politik, yuridis, sosiologis, historis, 
serta filosofis sebagai jalan hidup bangsa yang fundamental.97 

Prof. Mahfud MD dalam bukunya juga memberikan fungsi Pancasila 
dalam hal pembangunan hukum Indonesia dan lebih lagi pengambilan 
kebijakan negara. Berikut kaidah-kaidah tuntunan Pancasila:98

a) Memberikan jaminan bahwa nilai kesatuan, keutuhan, dan integrasi 
negara tetap terjaga baik integrasi wilayah, kebangsaan, hingga integrasi 
ideologi. 

b) Mengarahkan pembangunan demokrasi sebagai bentuk nyata kedaulatan 
rakyat serta pembangunan hukum sebagai negara nomokrasi. 

c) Menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat tanpa terkecuali.
d) Membangun sikap saling menghargai, menghormati, dan toleransi 

dalam konteks masyarakat majemuk Indonesia khususnya keagamaan. 

95  Pasal 1 UU 12/2011 Pembentukan Peruuan
96  Notonegoro. (1975). Beberapa Hal Mengenai Falsafat Pancasila Pidato 18 November 

1968 (hlm 20). Penerbit Pantjucaran.
97  Purwanto. (2020). Arti Penting Pembaharuan Hukum Indonesia Berdasarkan Nilai-

Nilai Pancasila. Jurnal Ilmiah Dunia Hukum, (4),  2-3. 
98  MD, M. Mahfud. (1998). Politik Hukum di Indonesia (hlm. 35). LP3ES.
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Pendiri bangsa ketika merumuskan dasar negara yaitu Pancasila telah 
menginsyafi bahwa Pancasila harus mencerminkan kepribadian bangsa 
Indonesia sebagaimana telah dibahas pada beberapa seri sidang di BPUKI 
(Dokuritsu Junbi Cosakai) dan PPKI (Dokuristu Junbi Inkai). Oleh karena 
itu, Pancasila digali dari nilai-nilai yang hidup dan berkembang di kalangan 
masyarakat Indonesia. Setelah digali, nilai-nilai tersebut terkristalisasi 
dalam suatu konsep yaitu Pancasila. Terkristalnya nilai-nilai kepribadian 
bangsa dalam Pancasila menunjukkan keutuhan dan sifat final Pancasila 
sebagai penunjukan arah kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. 
Dengan demikian, Pancasila sebagai dasar falsafah bangsa, merupakan:99

a. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa merupakan rangkaian nilai-
nilai kehidupan dan kepribadian bangsa Indonesia sehingga menjadi 
nilai acuan dalam setiap sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

b. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia merupakan nilai 
dasar atau norma dasar yang menjadi tempat berdirinya dan diaturnya 
penyelenggaraan negara yang demokrasi dan berkedaulatan rakyat. 
Pancasila menjadi pijakan dasar dalam penyelenggaraan negara seperti 
pembangunan hukum dan pembentukan undang-undang. Pancasila 
disini juga disebut sebagai ideologi negara (staatidee) dan falsafah 
negara (philosohiche grondlas).

c. Pancasila sebagai ideologi negara dan bangsa Indonesia merupakan 
kristalisasi dan hasil renungan bangsa Indonesia dalam memahami 
diri dan lingkungannya serta  hasil interaksi manusia. Oleh karena itu, 
Pancasila adalah nilai bersama yang universal bangsa Indonesia dan 
bukan milik kelompok tertentu karena digali dari kehidupan kolektif 
bangsa Indonesia.

d. Pancasila sebagai ideologi terbuka merupakan gambaran jelas bahwa 
Pancasila bukanlah ideologi kaku dan tak tersentuh serta kaku. Namun, 
Pancasila adalah ideologi yag aktual, dinamis, antisipatif, dan bertahan 
sesuai dengan perkembangan zaman. Nilai praktik Pancasila dapat 
mengikuti dan harus mengikuti zaman, sedangkan nilai dasar Pancasila 
sudah tidak dapat diubah dan telah final. Nilai praktis tersebut berupa 
peraturan perundang-undangan yang ada.  

99  Mansyur, M. Ali. (2006). Aneka Persoalan Hukum (hlm. 138-140). Sultan Agung Press. 
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3.2. Landasan Sosiologis

Menurut Jimly Asshiddiqie, suatu peraturan yang baik haruslah 
berlandaskan pembentukannya dan keberlakuannya melalui aspek 
sosiologis.100 Aspek sosiologis dalam pembentukan peraturan atau disebut 
juga sebagai landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang 
menggambarkan bahwa peraturan perundang-undangan yang dibentuk 
bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.101 Landasan sosiologis 
juga berkaitan dengan fakta empiris mengenai perkembangan masalah 
serta kebutuhan masyarakat dan negara.102 Oleh karenanya, diharapkan 
bahwa peraturan perundang-undangan yang dibentuk sesuai dengan nilai-
nilai yang ada di masyarakat dan dapat secara aplikatif menjadi solusi dari 
permasalahan yang ada. Hal ini berkaitan dengan pertimbangan bahwa 
peraturan yang bukan merupakan cerminan dari akar sosial masyarakat 
akan ditolak penegakannya oleh masyarakat itu sendiri.103 

Imam Syaukani menjelaskan dalam prinsip politik hukum, bahwa 
dasar dari merumuskan kebijakan harus bersumber dari nilai-nilai yang 
berlaku di masyarakat, agar dapat mencapai tujuan pembuatannya secara 
efektif.104 Nilai-nilai yang berlaku di masyarakat dapat berupa norma-
norma hukum yang diidealkan (ideal norms) yang menggambarkan 
keyakinan umum atau kesadaran hukum di masyarakat.105 Peraturan yang 
dirumuskan tanpa mempertimbangkan landasan sosiologis (sociologische 
grondslag) memang tidak memiliki konsekuensi cacat hukum sehingga 
dapat dibatalkan.106 Tetapi, suatu peraturan tanpa kajian sosiologis tidak 
100  Asshiddiqie, J. (2006). Perihal Undang-Undang (hlm. 243-244). Konstitusi  Press.
101  Hasanah, S. (2018, Mei). Arti Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis. Hukumonline. 

https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt59394de7562ff/arti-
landasan-filosofis--sosiologis--dan-yuridis/#:~:text=Landasan%20sosiologis%20
merupakan%20pertimbangan%20atau,dan%20kebutuhan%20masyarakat%20-
dan%20negara

102  Moonti,  R. M. (2017). Ilmu Perundang-undangan (hlm. 125). Kretakupa. 
103  Yuliandri. (2014).  Laporan Akhir Pengkajian Hukum tentang Partisipasi Masyarakat 

dalam Penentuan Arah Kebijakan Prioritas Penyusunan Peraturan Perundang-
undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

104  Syaukani, I., & Thohari, A. A. (2004). Dasar-Dasar Politik Hukum (hlm. 32–32). PT. 
Raja Grafindo.

105  Muhtadi. (Mei-Agustus 2013). Tiga Landasan Keberlakuan Peraturan Daerah (Studi 
Kasus Raperda Modal Pemerintah Kota Bandar Lampung kepada Perusahaan Air 
Minum Way Rilau Kota Bandar Lampung. Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum, (7), 213.

106 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
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akan menjawab identifikasi permasalahan dengan akurat. Perumusan 
pertimbangan, sasaran, ruang lingkup, jangkauan, dan arah pengaturan 
dari peraturan juga menjadi tidak komprehensif, dan aspirasi masyarakat 
terkait kondisi dan nilai-nilai keadilannya tidak tersampaikan.

Konstitusi Indonesia merupakan salah satu contoh dari jenis 
hukum tertulis yang berfungsi sebagai alat perubahan sosial atau social 
engineering. Sebagai alat perubahan sosial, hukum merupakan kombinasi 
seimbang dari kepentingan masyarakat dan permasalahan sosial atau 
jika merujuk kepada Roscoe Pound, “law is social engineering which 
means a balance between the competing interests in society’, in which 
applied science are used for resolving individual and social problems”.107 
Kepentingan itu sendiri terbagi menjadi tiga, yaitu kepentingan individu, 
publik, dan kepentingan sosial yang didefinisikan sebagai “demands in 
terms of social life which means to fulfil all the needs of a society as a 
whole for the proper functioning and maintenance of it” atau desakan 
pemenuhan kebutuhan di ranah sosial yang dimaksudkan agar keseluruhan 
masyarakat dapat berfungsi dengan selayaknya.108 Di Indonesia, konsep 
hukum sebagai rekayasa sosial diusung oleh Mochtar Kusumaatmadja 
yang  menyatakan  bahwa, hukum  di  Indonesia tidak  cukup  berperan  
sebagai alat,  melainkan  juga sebagai  sarana  pembaharuan masyarakat.109

Sebagai sarana pembaharuan masyarakat atau rekayasa sosial, 
maka produk perundang-undangan yang dihasilkan harus disadari 
penggunaannya secara sadar oleh masyarakatnya sendiri. Hukum bukan 
hanya untuk melanggengkan kebiasaan dan tingkah laku yang ada pada 
masyarakat tetapi mengarahkannya kepada tujuan-tujuan tertentu dengan 
berlandaskan pada kehendak masyarakat itu sendiri.110 Penggunaan hukum 
tertulis atau peraturan perundang-undangan sebagai sarana rekayasa 
sosial didukung oleh beberapa ahli hukum di Indonesia dan memberikan 
keuntungan yaitu: 111

Undangan. Indonesia. § Tambahan Lembaran Negara No. 5234, Pasal  5 huruf d 
(2011). 

107  Mayneni, S.R.  (2007).  Jurisprudence Legal Theory (hlm. 511). Asia Law House.
108  Gochayat, S.A. (2010). Social Engineering by Roscoe Pound. Issues in Legal and 

Political Policy, 3.
109  Djasmani, H. Yacob. (Juli 2011). Hukum sebagai Alat Rekayasa Sosial dalam Praktek 

Berhukum di Indonesia.  Jurnal Masalah-Masalah Hukum, (3), 365-366.
110  Rahardjo, S. (1986).  Ilmu Hukum (hlm. 110-111). Alumni.
111  A.K, Syakmin. (2005). Mengkritisi Pandangan Mochtar Kusumaatmadja yang 
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a) Memberikan kepastian akan adanya stabilitas dan ketertiban

b) Bentuk yang tertulis menjadikan hukum lebih tegas

c) Walaupun dalam bentuk tertulis hukum (peraturan perundang-
undangan) harus mencerminkan rasa keadilan masyarakat.

 Berdasarkan kepada poin-poin di atas, maka sejalan dengan 
pandangan dari Syakmin A.K, bahwa penggunaan hukum tertulis di dalam 
rekayasa sosial harus dapat menampung semua permasalahan yang akan 
mempunyai hubungan erat dengan substansi yang diatur di dalam undang-
undang tersebut agar undang-undang dapat berlaku sebagai hukum yang 
efektif. Landasan sosial di dalam undang-undang adalah unsur untuk 
menjadikan produk perundangan-undangan sebagai instrumen rekayasa 
sosial dengan disusun atas dasar nilai-nilai yang hidup dan aspirasi yang 
berkembang di masyarakat berdasarkan pengalaman masyarakat tersebut 
bersentuhan dan memiliki keterkaitan dengan hukum.

3.2.1 Kebutuhan akan Amandemen

Berdasarkan pada ujaran dari Tengku Murphi Nusmir, Ketua Umum 
Perhimpunan Praktisi Hukum Indonesia, Amandemen UUD NRI tahun 
1945 yang sudah berlangsung empat kali hanya merubah sistem executive 
heavy (sistem yang condong memberikan kewenangan besar kepada 
eksekutif) menjadi legislative heavy (sistem yang condong memberikan 
kewenangan besar kepada legislatif) dikarenakan momentum Amandemen 
UUD NRI tahun 1945 dilaksanakan setelah reformasi dan didorong oleh 
kecemasan atas kekuasan presiden yang terlalu dominan pada saat itu. 
Amandemen UUD NRI tahun 1945 dibutuhkan untuk merubah agar 
setiap lembaga memiliki kewenangan yang seimbang, tidak condong 
kepada satu pihak, mengembalikan marwah hukum sebagai panglima 
tertinggi, mengembalikan hak setiap orang dengan prinsip kesetaraan di 
muka hukum agar hukum tidak menjadi alat bagi kepentingan kelompok 
tertentu.112 Keprihatinan mengenai hasil Amandemen UUD NRI tahun 
1945 sebelumnya yang belum sempurna untuk menjawab kepentingan 

Mengintrodusir Hukum Sebagai Sarana Pembaharuan Masyarakat di Indonesia. Law 
Science Doctorate Program.

112  Aco, Hasanuddin. (2020, Juni). SBY Diundang Bahas Wacana Amandemen UUD NRI 
tahun 1945. Tribunnews. https://www.tribunnews.com/nasional/2020/06/11/sby-
diundang-bahas-wacana-amandemen-uud-1945?page=2 
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masyarakat menyebabkan dirancangnya diskusi nasional mengenai 
Amandemen UUD NRI tahun 1945 dengan mantan Ketua Mahkamah 
Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, 
Ketua DPR RI Puan Maharani, dan Menteri Koordinator Politik, Hukum, 
dan Keamanan Mahfud M.D. Selain itu, pada dengar pendapat yang 
dilaksanakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat kepada akademisi-
akademisi dari berbagai kampus, lebih dari lima puluh persen mengatakan 
bahwa Amandemen UUD NRI tahun 1945 perlu untuk kembali 
dilaksanakan.113 Beberapa pasal hasil Amandemen UUD NRI tahun 1945 
sebelumnya juga disinyalir tidak memiliki naskah akademik sehingga 
tidak terdapat sociologische grondslag (landasan sosiologis) di dalam 
pertimbangannya seperti Pasal 6A ayat (3) dan Pasal 6A ayat (4) UUD 
NRI tahun 1945 paska amandemen.114

3.2.2 Kebutuhan akan penguatan lembaga Dewan Perwakilan 
Daerah

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/
PUU-X/2012, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) kembali memiliki 
kewenangan untuk ikut serta dalam seluruh proses pembahasan perundang-
undangan baik di tingkat I maupun tingkat II setelah sebelunya kewenangan 
tersebut sempat dikurangi dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.115 
Akan tetapi, DPD tetap tidak memiliki kewenangan untuk berada di tahap 
proses persetujuan rancangan undang-undang dan DPD tidak diberikan 
kewenangan untuk membahas rancangan undang-undang secara umum. 
Rancangan undang-undang yang dapat dibahas dengan mengikutsertakan 
DPD hanya terbatas pada lingkup rancangan undang-undang tentang 
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 

113  Putri, Budiarti Utami. (2020, Februari). MPR Bakal Putuskan Soal Amandemen UUD 
NRI tahun 1945 di Periode Ini.  Tempo. https://nasional.tempo.co/read/1308415/
mpr-bakal-putuskan-soal-amandemen-uud-1945-di-periode-ini/full&view=ok

114  Prijanto. (2020, Juli).  Putusan MA No. 44/HUM/2019 dan Lima Rekomendasi untuk 
MPR RI . Kronologi. https://kronologi.id/2020/07/17/putusan-ma-no-44-hum-2019-
dan-lima-rekomendasi-untuk-mpr-ri/

115 Sipangkar, Lenny M.L. (2016, September). Penguatan Fungsi Legislasi Dewan 
Perwakilan Daerah.  Jurnal Legislasi Indonesia,  (3), 238-239.
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pusat dan daerah saja.116 

Jika merujuk kepada landasan sosiologis dari dibentuknya 
DPD, dibentuknya DPD merupakan aspirasi dari berbagai fraksi yang 
menginginkan adanya representasi daerah  sebagai pengganti dari utusan 
daerah dan adanya kekuatan legislatif yang bertindak sebagai penyeimbang  
DPR.117 Hal ini untuk memastikan bahwa kepentingan rakyat tidak tergusur 
dengan kepentingan politik sebagaimana diketahui bahwa DPR merupakan 
perwakilan dari fraksi-fraksi partai politik yang rentan dengan benturan 
kepentingan antar agenda partai masing-masing. DPD yang dipilih secara 
langsung oleh rakyat dan bukan berasal dari partai tertentu diharapkan 
seyogyanya dapat meningkatkan kualitas perundang-undangan menjadi 
lebih baik dan menjawab permasalahan rakyat dari akar rumput.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia 
pada 2007 mengenai Amandemen UUD NRI tahun 1945 untuk penguatan 
DPD yang dihimpun terhadap 1300 responden dengan metode multistage 
random sampling, toleransi kesalahan +/- 2,8%, dan pada tingkat 
kepercayaan 95%, telah dihimpun ihtisar temuan mengenai pendapat 
masyarakat terhadap DPD dan masyarakat menilai bahwa cara pemilihan 
anggota DPD lebih baik daripada anggota DPR sehingga DPD memiliki 
legitimasi demokrasi yang lebih kuat, masyarakat menghendaki agar DPD 
memiliki legitimasi yang setara dengan DPR dalam urusan daerah bukan 
hanya memberikan masukan, dan 73 persen masyarakat mendukung 
amandemen UUD NRI tahun 1945 untuk memperkuat wewenang DPD 
dalam legislasi.118 Hal ini salah satunya dikarenakan rasa tidak percaya 
masyarakat pada partai politik menumbuhkan dukungan legitimasi terhadap 
cara pemilihan DPD dan memperkuat dukungan untuk mengamandemen 
UUD NRI tahun 1945 untuk memperkuat wewenang DPD.

116  Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945, Indonesia § Pasal 22D ayat (1).
117  Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. (2010). Naskah 

Komprehensif Perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Buku III 
Lembaga Permusyawaratan dan Perwakilan Jilid II (hlm. 949-950). Mahkamah 
Konstitusi. 

118  Lembaga Survei Indonesia. (2007). Amandemen UUD 45 untuk Penguatan Dewan 
Perwakilan Daerah (DPD) Sebuah Evaluasi Publik (hlm. 2-46). Lembaga Survei 
Indonesia
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Selain itu pada survei yang kembali dilakukan oleh Lembaga 
Survei Indonesia (LSI) pada Desember 2011 dengan metodologi yang 
sama dan berhasil menghimpun 1220 sampel, kembali ditemukan data 
bahwa mayoritas masyarakat dengan persentase mencapai lebih dari 50% 
menginginkan agar Dewan Perwakilan Daerah diberikan kewenangan 
yang lebih besar agar dapat memutuskan rancangan undang-undang 
bersama dengan DPR bukan hanya sekedar memberikan masukan. Hal 
ini menunjukkan bahwa mayoritas responden sadar atas pentingnya 
kehadiran lembaga DPD dan menginginkan agar terdapat peningkatan 
peran dan kewenangan DPD  hingga mencapai tahap dapat memutuskan 
rancangan undang-undang bersama dengan DPR.119 Survei yang baru-baru 
ini  dilakukan oleh Indo Barometer pada Maret 2020 juga menilai bahwa 
kepuasan publik lebih tinggi kepada kinerja DPD dibandingkan kepada 
DPR yaitu berkisar di angka 54,3% sedangkan kepuasan publik kepada 
kinerja DPR hanya mencapai 44,8%.120

119  Lembaga Survei Indonesia. (2011).  Peluang dan Harapan DPD RI: Sebuah Evaluasi 
Publik Temuan Survei Desember 2011 (hlm. 20-28).  Lembaga Survei Indonesia.

120  Octaviani, P. R  (2020, Maret). Kepuasan Publik terhadap MPR Tertinggi di Parlemen. 
Media Indonesia. https://mediaindonesia.com/read/detail/295928-kepuasan-
publik-terhadap-mpr-tertinggi-di-parlemen
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3.3.  Landsan Yuridis

Dalam Konstitusi Indonesia, telah ditegaskan melalui ketentuan 
Pasal 1 ayat (3) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia bahwa Indonesia merupakan negara hukum (rechtstaat). Sebelum 
terjadi perubahan, pernyataan tersebut diletakkan dalam Penjelasan 
Umum Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945.  Negara Hukum menurut 
Indonesia ialah negara yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila yang 
merupakan falsafah dan dasar negara.  Pancasila sebagai dasar negara 
merupakan cerminan dari jati diri Bangsa Indonesia, yang akan selalu 
menjadi pedoman dan/atau sumber hukum dari semua peraturan yang ada.  

Konsep negara hukum menurut pengertian Bothling, yaitu “de 
staat, waarin de wilsvriheid van gezagsdragers is beperket door grezen van 
recht.”  yang artinya bahwa negara negara merupakan dimana kebebasan 
kehendak pemegang kekuasaan dibatasi oleh ketentuan hukum. Tidak 
hanya pemerintahnya saja melainkan dengan tindakan rakyat yang telah 
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diatur menurut hukum sehingga rakyat tidak bisa bertindak sekehendaknya 
yang bertentangan dengan hukum.

Hal senada dikemukakan oleh Joeniarto, bahwasanya asas negara 
hukum dalam penyelenggaraan negara berarti segala tindakan penguasa 
harus didasarkan oleh hukum, bukan didasarkan dengan kekuasaan apalagi 
kemahuan penguasa. Maksud daripada negara hukum ialah membatasi 
kekuasaan penguasa untuk melindungi kepentingan masyarakat dari 
tindakan sewenang-wenang penguasa.121

Menerapkan negara hukum dalam suatu negara pasti memiliki 
konsekuensi yang harus terus dijalani dan diberlakukan. Seperti yang 
sudah dijalani oleh Indonesia, dalam kehidupan bernegara Indonesia 
maka segala tindakan harus berdasarkan hukum. Hal ini yang akan terus 
dijunjung tinggi. Tidak hanya pemerintahnya saja, melainkan seluruh 
rakyat Indonesia. Demikian dalam hal mengamandemen konstitusi negara 
pun harus berdasarkan hukum yang berlaku. Konstitusi merupakan hukum 
dasar, baik dalam bentuk tertulis maupun yang tidak tertulis, Undang-
Undang Dasar termasuk kedalam konstitusi tertulis. 

Pedoman yang digunakan dalam mengamandemen konstitusi ialah 
Pasal 37 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Perubahan 
Undang-Undang dasar. Sementara yang menjadi objek perubahan ialah 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang 
ditetapkan pada 18 Agustus 1945 dan diberlakukan kembali dengan Dekrit 
Presiden pada 5 Juli 1959 serta dilakukan pengukuhan secara aklamasi 
oleh DPR pada 22 Juli 1959 sebagaimana tercantum dalam Lembaran 
Negara Nomor 75 Tahun 1959. 

Perubahan Undang-Undang Dasar dapat berarti dua hal, yatu: 
1) Penggantian Undang-Undang Dasar dimana Undang-Undang Dasar 
yang lama diganti dengan Undang-Undang Dasar yang baru; dan 2) 
Amandemen Undang-Undang Dasar dimana Undang-Undang Dasar yang 
lama diubah beberapa pasalnya untuk diselaraskan dengan perkembangan 
ketatanegaraan dan perkembangan zaman.122

121  Joeniarto. (1968).  Negara Hukum (hlm. 53). Yayasan Penerbit Gajah Mada.
122  Regen Saragih, Bintan. (2006).  Perubahan, Penggantian dan Penetapan Undang-

undang Dasar di Indonesia (hlm. 4). CV. Utomo.
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Pada Sidang Tahunan MPR tahun 1999, seluruh fraksi membuat 
kesepakatan tentang arah perubahan Undang-Undang Dasar NRI tahun 
1945, yaitu:123

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

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

Penjelasan UUD NRI tahun 1945 ke dalam pasal-pasal UUD NRI tahun 
1945; dan

5. Sepakat untuk menempuh cara addendum dalam melakukan amandemen 
terhadap UUD NRI tahun 1945.

Kelima kesepakatan di atas merupakan dasar dalam melakukan 
perubahan terhadap Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Pembukaan 
UUD NRI tahun 1945 didalamnya memuat dasar filosofis dan normatif 
yang menjadi dasar terciptanya seluruh pasal dalam UUD NRI tahun 
1945, selain itu juga mengandung staatside mengenai berdirinya Negara 
Kesatuan Republik Indonesia, adanya tujuan negara, serta dasar negara 
yang akan terus dipertahankan. Indonesia dengan bentuk Negara Kesatuan 
dianggap sebagai bentuk negara paling tepat untuk mewadahi ide persatuan 
bangsa yang beragam ditinjau dari berbagai latar belakang. Kemudian, 
tujuan mempertegas sistem presidensiil ialah untuk memeperkukuh sistem 
pemerintahan yang stabil dan demokratis yang dianut oleh Indonesia sebagai 
sistem pemerintahan yang telah dipilih oleh para pendiri bangsa. Dampak 
baik dari penegasan tersebut ialah memaksa presiden untuk memiliki 
karakter yang kuat sekaligus kemampuan persuasif dan demokratis. 
Perubahan UUD NRI tahun 1945 dilakukan dengan cara addendum, 
dalam hal ini perubahan dilakukan dengan tetap mempertahankan naskah 
asli Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 sebagaimana tertera dalam 
Lembaran Negara Nomor 75 Tahun 1959 hasil Dekrit Presiden 5 Juli 1959 
dan naskah perubahan-perubahan UUD NRI tahun 1945 yang diletakkan 
pada naskah asli. 

Dengan dirumuskannya pengaturan amandemen konstitusi dalam 
Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945, hal ini berarti pembentuk 
123  Asshidiqie, J.  (2008). Menuju Negara Hukum yang Demokratis (hlm. 11). Sekretariat 

Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.  
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Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 telah merujuk 
pada suatu pemikiran bahwa suatu saat konstitusi dapat diamandemen bila 
muatan atau ketentuan yang terkandung didalamnya dengan  kehidupan 
bermasyarakat sudah tidak relevan dan tidak cocok lagi dengan keadaan 
yang akan datang. 

3.4. Landasan Politis

Dalam suatu negara, politik merupakan salah satu unsur utama 
dan mendasar yang menentukan berbagai macam hal di negara tersebut 
mulai dari hukum, sistem ekonomi, pola kehidupan bermasyarakat dan 
lain sebagainya. Konstitusi sebagai sebuah dasar negara juga didasari oleh 
pandangan politik di negara tersebut. Secara sederhana politik sendiri 
berarti  upaya menggapai kehidupan yang baik,124 upaya menggapai 
kehidupan yang baik, atau yang menurut Pieter Markl ‘a good order 
and justice’125 kemudian diupayakan untuk dicapai dengan  paradigma-
paradigma berbeda. Paradigma yang berbeda ini yang kemudian 
mempengaruhi instrumen-instrumen hukum di suatu negara beserta dengan 
dinamika yang terjadi terhadapnya. Dalam hal ini dapat kita lihat pendapat 
Andrew Heywood yang menyatakan bahwa politik adalah kegiatan dengan 
mana rakyat membuat, mempertahankan, mengamandemen/mengubah 
peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya.126 Dalam upaya 
menggapai tujuan-tujuan tersebut kemudian terjabarlah unsur-unsur dari 
politik secara lebih seksama. Menurut Miriam Budiardjo unsur-unsur 
dari politik tersebut antara lain adalah adalah kekuasaan, pengambilan 
keputusan, kebijakan publik, dan pembagian. 127

Proses dari penentuan apa yang dianggap tujuan yang baik dan cara-
caranya yaitu terkait kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan dan 
pembagian tersebut berbeda-beda penafsirannya dalam berbagai dinamika. 
Oleh karenanya, dalam banyak kasus, hal tersebut merupakan sesuatu 
yang relatif. Dalam artian, banyak kalanya tujuan yang baik tersebut akan 
didefinisikan sendiri oleh negara-negara berkaitan. Apa yang dianggap 
124  Budiardjo, Miriam. (2008). Dasar-Dasar Ilmu Politik (hlm. 14). Gramedia Pustaka 

Utama.
125  Merkl, Peter H. (1997).  Continuity and Change (hlm. 13). Harper and Row. 
126  Heywood, Andrew. (1997).  Politics (hlm. 4).Macmillan Press.
127  Budiardjo, Miriam. (2008). Dasar-Dasar Ilmu Politik (hlm. 14). Gramedia Pustaka 

Utama. 
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tujuan yang baik biasanya kemudian diartikan sebagai hal yang benar 
dan instrumen-instrumen yang dianggap dapat mencapai tujuan yang baik 
tersebut juga akan dianggap sebagai sesuatu yang benar pula. Dalam hal 
inilah timbul perbedaan-perbedaan yang melintasi zaman atau pemikiran. 
Dalam konteks negara, biasanya paradigma terkait tujuan-tujuan yang 
baik tersebut akan tercermin dalam hukum masing-masing negara. Hal 
mana sejalan dengan pendapat Prof. Mahfud MD. Menurut Prof. Mahfud 
MD pada dasarnya hukum merupakan produk politik sebab hukum 
adalah kristalisasi kehendak politik yang saling bersaing dan berinteraksi. 
Terkait dengan kausalitas antara politik dan hukum bahwa mula-mula 
politik mempengaruhi hukum karena hukum merupakan kristalisasi 
dari kehendak-kehendak politik, kemudian pada gilirannya hukum yang 
terkristalisasi tersebutlah yang mempengaruhi politik. Dalam artian 
kegiatan politik diatur oleh aturan-aturan hukum yang telah terkristalisasi 
dari kehendak politik itu sendiri. 128

Dalam tingkatan tata aturan hukum di suatu negara, konstitusi 
menempati posisi teratas, artinya konstitusi merupakan suatu norma dasar 
dalam mana nilai atau sesuatu yang dianggap baik dan menjadi tujuan 
dalam suatu negara tercermin. Konstitusi dapat dimaknai secara  die 
geshereiben verfassung atau sebagai sebuah peraturan hukum/undang-
undang dasar tertinggi yang berlaku dalam suatu negara atau dapat pula 
dimaknai sebagai die verselbstandgte recstsverfassung yang artinya 
suatu kaidah hidup masyarakat. 129 Atau dengan kata lain, konstitusi 
dapat berupa naskah tertulis atau dapat pula tidak tertulis. Pada konteks 
negara-negara modern di masa ini, pada umumnya konstitusi suatu negara 
tertulis dalam naskah. Seperti misalnya Undang-Undang Dasar NRI tahun 
1945 di Indonesia. Namun demikian tak jarang pula terdapat negara-negara 
yang tidak memiliki konstitusi tertulis secara komprehensif misalnya 
United Kingdom dan Kanada. 

Keberadaan konstitusi sebagai cerminan peraturan hukum tertinggi 
yang di dalamnya terdapat paradigma politik apa yang dianggap baik, 
dimana peraturan tersebut ditaati terus menerus dan hingga menjadi sebuah 
order telah dapat dilacak hingga ke zaman kuno. Salah satu peradaban 
yang secara tidak tertulis sudah mencerminkan keberadaan konstitusi 
128  Mahfud. (2001). Politik Hukum di Indonesia (hlm. 5). LP3ES. 
129   Budiardjo, Miriam. (2008). Dasar-Dasar Ilmu Politik (hlm. 140). Gramedia Pustaka 

Utama. 
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antaranya adalah Republik Romawi Kuno. Republik Romawi Kuno 
atau dapat disebut dengan Republik Romawi saja lahir setelah kejatuhan 
Kerajaan Romawi Kuno. Berdasarkan legenda, Republik Romawi lahir 
akibat tragedi Rape of Lucretia dimana terjadi peristiwa pemerkosaan 
seorang wanita terhormat warga kota Romawi yang bernama Lucretia oleh 
anak raja Romawi.

Pada saat itu Lucius Tarquinis Superbus, seorang Raja Romawi 
sedang mengepung sebuah kota bernama Ardea mengirim anaknya yang 
bernama Sextus Tarquinius Superbus ke Collatia. Sesampainya di Collatia 
Sextus diterima di rumah mantan gubernur Collantius, yaitu Lucius 
Collatinus. Lucius Collantius tersebut memiliki anak bernama Lucretia. 
Sextus memiliki ketertarikan kepada Lucretia meskipun sejatinya Lucretia 
telah memiliki suami dan suaminya tersebut sedang mengabdi pada ayah 
Sextus yaitu Lucius Tarquinis Superbus sang Raja Romawi itu sendiri. Di 
malam hari Sextus memasuki kamar Lucretia dan memberikan Lucretia 
dua pilihan. Pilihan pertama adalah menuruti kemauan seksual dari 
Sextus dan menjadi istrinya, yang juga berarti berpotensi menjadi ratu 
romawi di masa depan. Pilihan kedua adalah menolak kemauan Sextus, 
maka Sextus akan membunuhnya dan salah satu budak laki-lakinya dan 
menaruh mayat mereka bersama sehingga mereka akan terlihat seperti 
berzina. Setelah kejadian tersebut Lucretia mengadu kepada ayahnya dan 
magistrate Romawi dan kemudian bunuh diri. Kasus tersebut menimbulkan 
pemberontakan yang menggulingkan Kerajaan Romawi dan melahirkan 
Republik Romawi.130 

Terkait dengan kebenaran dari legenda tersebut. Dapat diambil 
suatu pokok pikiran yang coba disampaikan dalam kisah tersebut secara 
simbolik. Bahwa dalam kisah tersebut tercermin suatu kondisi kezaliman 
akibat kekuasaan di suatu negara berkumpul pada satu orang. Pada kisah 
itu dilihat bagaimana kekuasaan yang berkonsentrasi pada satu orang atau 
satu keluarga berpotensi disalahgunakan, yaitu untuk memerkosa seorang 
warga negara. Padahal warga negara tersebut juga memiliki sumbangsih 
pada kerajaan sebagaimana sumbangish suami Lucretia untuk berperang 
bersama raja romawi hanya untuk mendapat balasan pemerkosaan terhadap 
istrinya. 

Kejadian tersebut juga menggambarkan suatu perubahan hukum yang 
130  Beard, Mary. (2015). SPQR: A History of Ancient Rome. Profile Books
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dipengaruhi perubahan kondisi politik. Bahwa setelah tragedi pemerkosaan 
tersebut, rakyat Romawi memberontak dan melakukan perubahan politik 
secara besar-besaran. Akibatnya, terjadi perubahan hukum dimana hukum 
tata negara Romawi sejak saat itu tidak lagi memberikan kekuasaan 
eksklusif kepada raja seorang melainkan kepada institusi-institusi politik 
secara terpisah dengan fungsinya masing-masing. 

Beberapa peraturan menonjol dari Konstitusi Republik Romawi 
adalah adanya pembagian kekuasaan antara Konsul, Senat, dan Tribunal. 
Konsul adalah jabatan yang serupa dengan jabatan eksekutif saat ini 
dijabat oleh dua orang sekaligus secara setara dengan melalui pemilihan 
umum yang dilakukan setahun sekali. Sementara Senat adalah sebuah 
forum yang bisa mengajukan peraturan, memberi nasihat pada konsul, 
serta menunjuk Diktator saat terjadi keadaan darurat. Sedangkan Tribunal 
berwenang diantaranya untuk memilih Konsul dan menyetujui atau tidak 
menyetujui peraturan. Berdasarkan Konstitusi Romawi tersebut dapat kita 
ekstrak suatu pandangan politik di Republik Romawi yang menganggap 
pemerintahan yang dipartisipasi oleh masyarakat luas dengan disertai 
mekanisme check and balance adalah dianggap sebagai tujuan yang baik. 
Dalam Konstitusi Romawi kita dapat melihat pula pengaturan unsur-unsur 
politik menurut Miriam Budiardjo yaitu mengenai kekuasaan, pengambilan 
keputusan, kebijakan publik, dan pembagian. Terkait kekuasaan dibagi ke 
dalam tiga lembaga yaitu Magistrates yang dipimpin Konsul, Senat, dan 
Tribunal. Mengenai keputusan diletakkan ke dalam wewenang Konsul. 
Terkait kebijakan publik diletakkan ke dalam wewenang Senat dan terkait 
pergantian kekuasaan diletakkan pada wewenang Tribunal.131 Pengaturan 
tersebut menutup kemungkinan masing-masing lembaga tersebut saling 
mengambil alih kewenangan satu sama lain.  Hal tersebut menegaskan 
bahwa hukum, atau  secara khusus konstitusi, dipengaruhi oleh tujuan 
politik dan mekanisme-mekanisme politik yang dianut di suatu negara. 

Dalam konteks ini, maka dapat digunakan istilah politik hukum. 
Menurut Satjipto Rahardjo politik hukum adalah kegiatan memilih cara 
yang hendak dipakai dalam mencapai tujuan sosial dalam masyarakat. 
Beberapa persoalan mendasar yang termasuk di dalamnya adalah tujuan 
yang hendak dicapai,  cara-cara mencapai tujuan tersebut, kapan dan 
bagaimana hukumnya perlu diubah, serta kemungkinan perumusan pola 

131  Beard, Mary. (2015). SPQR: A History of Ancient Rome. Profile Books.
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baku untuk memutuskan proses pemilihan tujuan dan cara mencapai tujuan 
tersebut dengan baik.132 Sementara itu, Menurut Prof. Mahfud MD, politik 
hukum adalah kebijakan hukum yang akan diberlakukan pada pembuatan 
hukum baru maupun penggantian hukum lama dalam rangka mencapai 
tujuan negara yang di dalamnya termasuk pilihan tentang hukum-hukum 
yang akan diberlakukan untuk mencapai tujuan negara. 133

Di era modern, khususnya di Indonesia, proses politik awal terjadi 
mulai dari sidang-sidang BPUPKI dalam pembahasan dasar negara dan 
konstitusi negara hingga pada sidang-sidang PPKI. Politik hukum tersebut 
menghasilkan produk hukum berupa Undang-Undang Dasar NRI tahun 
1945 yang di dalamnya terdapat beberapa pokok pikiran diantaranya bahwa 
Negara Indonesia adalah negara yang melindungi dan meliputi segenap 
bangsa Indonesia, bahwa Negara Indonesia mewujudkan keadilan bagi 
seluruh rakyat Indonesia, bahwa Negara Indonesia menganut kedaulatan 
rakyat, bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasar pada 
Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan 
Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 
permusyawaratan/perwakilan serta dengan mewujudkan keadilan sosial 
bagi seluruh rakyat Indonesia.  Kemudian, cara-cara untuk mencapai tujuan 
sebagaimana yang telah ditetapkan dalam politik hukum tersebut kemudian 
termaktub dalam batang tubuh UUD NRI tahun 1945 tersebut. Kemudian, 
peraturan-peraturan pelaksanaan lanjutannya dituangkan dalam peraturan 
perundang-undangan mulai dari undang-undang peraturan pemerintah, 
peraturan presiden, hingga peraturan kepala daerah.

Politik hukum memungkinkan hukum di suatu negara berubah bila 
kondisi politik di negara tersebut juga berubah. Dalam konteks Indonesia, 
terjadi perubahan konstelasi politik pasca perundingan-perundingan 
dengan Kerajaan Belanda yang membuat Republik Indonesia harus berbagi 
kedaulatan dengan negara-negara bagian lainnya dalam Republik Indonesia 
Serikat. Dengan demikian, maka terjadi pulalah perubahan hukum sebagai 
akibat perubahan situasi politik tersebut, yaitu lahirnya Undang-Undang 
Dasar Republik Indonesia Serikat yang pada gilirannya turut mengubah 
pula mekanisme-mekanisme politik di Indonesia sebagai akibat pengaruh 
kausalitas timbal balik sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Mahfud MD 

132  Rahardjo, Satjipto. (1991).  Ilmu Hukum (hlm. 151). Citra Aditya Bakti. 
133  Mahfud. (2011). Politik Hukum di Indonesia (hlm. 1). Rajawali Pers.  
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yang telah dijabarkan sebelumnya. Lebih lanjut, UUD RIS tidak berlaku 
dan kembali berlaku UUD NRI tahun 1945 seiring dengan perkembangan 
politik yang terjadi. 

Hingga akhir medio 1990 UUD NRI tahun 1945 tetap menjadi 
sumber hukum yang di dalamnya terdapat politik hukum utama dan 
mekanisme pelaksanaannya yang dirumuskan oleh pendiri bangsa. Hingga 
kemudian timbul dinamika politik yang menuntut adanya perubahan 
terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UUD NRI tahun 1945. 
Dinamika tersebut pada akhirnya terwujud melalui amandemen UUD NRI 
tahun 1945 yang  dilakukan hingga empat kali. Perubahan tersebut juga 
merupakan akibat dari politik hukum yang lahir dari konstelasi politik 
reformasi.  Namun demikian, perubahan tersebut bukan dalam tataran 
mengubah dasar dari tujuan negara sebagaimana yang telah dirumuskan 
dalam proses politik hukum di sidang-sidang BPUPKI dan PPKI melakukan 
perubahan cara untuk mencapai tujuan tersebut. 

3.5. Landasan Historis 

Landasan historis pada dasarnya menggunakan metode  pendekatan 
pada masa lalu yang bertujuan untuk merekonstruksi masa lalu secara 
sistematis dan obyektif dengan mengumpulkan, menilai, memverifikasi, 
dan mensintesis bukti untuk menetapkan fakta dan mencapai konklusi 
yang dapat dipertahankan dan dalam hubungan hipotesis tertentu.134

Konstitusi dalam bahasa latin adalah constitusio yang memiliki 
makna sebagai sebuah norma pada sistem politik atau hukum yang dibentuk 
oleh suatu pemerintahan negara dan biasanya telah disiapkan sebagai 
dokumen tertulis. Dalam bahasa perancis sendiri konstitusi berasal dari kata 
constituer dan contitution yang memiliki makna mendirikan, membentuk 
dan menyusun manusia dalam tatanan masyarakat atau strata yang teratur 
dan berlandaskan hukum. Sebagai rangkaian hukum fundamental dan 
tertinggi dalam penyelenggaraan negara konstitusi diharapkan mampu 
mencakup kebutuhan bernegara yang fleksibel seiring perubahan zaman. 

Oleh karena itu konstitusi Indonesia telah mengalami empat kali 
perubahan semenjak UUD NRI tahun 1945, UUD RIS, UUDS 1950 
134  Hasan & Iqbal. (2002). Metodologi Penelitian dan Aplikasinya (hlm.22). Penerbit 
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hingga kini menjadi UUD NRI tahun 1945 amandemen ke-4 . Perubahan 
ini dinilai dipengaruhi oleh kondisi politik dan politik hukum negara 
selama beberapa periode. Dalam kajian ini akan dijelaskan lebih lanjut 
mengenai perubahan konstitusi dan alasan perubahannya seiring dengan 
perjalanan ketatanegaraan yang dinamis. Francois Venter berpendapat 
bahwa konsep “konstitusi” itu dinamis sehingga kemudian dapat dipahami 
konstitusi yang ‘final’ itu tidak ada, karena konstitusi suatu negara itu 
bergerak bersama-sama dengan negara itu sendiri.

UUD NRI tahun 1945 ditetapkan sebagai konstitusi negara pada 
18 agustus 1945 dengan dimaktubkan dalam sebuah dokumen formal. Saat 
itu menurut A.A.H Struycken, konstitusi berisi Hasil perjuangan politik 
bangsa diwaktu yang lampau,  Tingkat-tingkat tertinggi perkembangan 
ketatanegaraan bangsa, Pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak 
diwujudkan, baik untuk waktu yang sekarang maupun untuk masa yang 
akan dating serta suatu keinginan, dengan mana perkembangan kehidupan 
ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin.135 Namun menurut Bagir Manan, 
muatan materil UUD NRI tahun 1945 saat itu masih terlalu sederhana.136 
Hal ini terbukti karena sejarahnya pengesahan UUD NRI tahun 1945 dalam 
designya sebagai konstitusi saat itu dibuat dalam kondisi yang tergesa 
gesa dan bersifat sementara. Hal ini sebagaimana sesuai degan pernyataan 
Soekarno dalam rapat pengesahan UUD NRI tahun 1945 tanggal 18 Agustus 
1945, “...Tuan-tuan semua tentu mengerti, bahwa Undang-undang Dasar 
yang kita buat saat ini adalah Undang-Undang Dasar Sementara. Kalau 
boleh saya memaknai perkataan ini adalah Undang-Undang Kilat...” dalam 
Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha- Usaha Persiapan Kemerdekaan 
(BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) Tanggal 
28 Mei 1945-22 Agustus 1945.137 

Disebut tergesa-gesa karena pada sejarahnya pembentukan UUD 
1945 dilakukan dalam masa peperangan dan situasi politik yang masih 
rentan. Sebagaimana pernyataan Soepomo dalam rapat BPUPKI tanggal 

135  Atmadja, et.al., (2015). Teori Konstitusi dan Konsep Negara Hukum (hlm. 1). Setara 
Press. 

136  Manan, Bagir. (2003).  DPR, DPD dan MPR dalam UUD NRI tahun 1945 Baru (hlm. vi). 
FH UII Press.

137  Yamin, M. (1998). Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha- Usaha Persiapan 
Kemerdekaan (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) Tanggal 
28 Mei 1945-22 Agustus 1945 (hlm. 544). Sekretariat Negara Republik Indonesia.
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11 Juli 1945 “..sederhana saja, dimaksudkan hanya bisa dijalankan di masa 
perang...”.138 Para ahli kemudian ikut memberikan pembenaran mengenai 
keharusan perubahan UUD NRI tahun 1945 salah satunya Jimly Asshiddiqie 
yang dalam bukunya Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia139 
memberikan pendapat mengenai isu ketatanegaraan yg termuat dalam 
UUD NRI tahun 1945, Pertama, rumusan ketentuan UUD NRI tahun 
1945 sebagian besar bersifat sangat sederhana, umum bahkan tidak jelas, 
sehingga dapat menimbulkan penafsiran sepihak yang menguntungkan 
pemegang kekuasaan, atau setidak-tidaknya menimbulkan perselisihan 
pendapat dalam pelaksanaan di lapangan.

 Kedua, UUD NRI tahun 1945 terlalu banyak mendelegasikan 
pengaturan lebih lanjut pada undang-undang organik tanpa arahan yang 
memadai, sehingga materi undang-undang sepenuhnya diserahkan 
kepada Presiden dan DPR untuk menentukannya. Ketiga, banyak terdapat 
kekosongan muatan yang penting yang tidak terdapat dalam UUD NRI 
tahun 1945. 4. Keempat, adalah berkenaan dengan status dan materi 
Penjelasan UUD NRI tahun 1945. Sebagian materi Penjelasan sama sekali 
merupakan soal baru yang tidak terdapat dalam Pasal-pasal UUD NRI 
tahun 1945. Hingga setelah beberapa kali mengalami perubahan konstitusi, 
Gerakan reformasi 1998 kemudian menjadikan UUD NRI tahun 1945 
kembali menjadi konstitusi negara.  Namun perubahan-perubahan tersebut 
belum mampu memperbaiki kelemahan UUD NRI tahun 1945 sebelum 
perubahan.140

Kemudian muncul keinginan untuk melakukan penataan sistem 
ketatanegaraan Indonesia dengan merubah UUD NRI tahun 1945 
dengan alasan UUD yang ada telah berusia 15 tahun dan dinilai sudah 
tidak representative dengan kebutuhan kala itu.141 Hingga berdasarkan 
kemudian, Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik 
Indonesia (selanjutnya disebut MPR RI) Nomor 4/MPR/2014 tentang 
138  Yamin, M. (1959). Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar (hlm. 410). Yayasan 

Penerbit Siguntang. 
139  Asshiddiqie, J. (2014). Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia (hlm. 29).  Sinar 

Grafika.
140 Manan, Bagir. (2003).  DPR, DPD dan MPR dalam UUD NRI tahun 1945 Baru (hlm. vi). 

FH UII Press. hlm. 213.
141  Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. (2015). Tiga Fraksi MPR 

Merespon Wacana Amandemen Konstitusi.  Liputan 6. http://www.mpr.go.id/posts/
tiga-fraksi-mpr-merespon-wacana-amandemen-konstitusi. 



81

Rekomendasi MPR RI Masa Jabatan 2009-2014 memberi sinyal untuk 
melakukan perubahan kelima dengan pertimbangan demi pembenahan 
komprehensif atas kelemahan yang ada hingga perubahan keempat.
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BAB IV 
ANALISIS

4.1. Rekonstruksi Konsep Majelis Permusyawaratan Rakyat

Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR merupakan salah satu 
lembaga tinggi negara di Indonesia yang keberadaannya diamanatkan oleh 
UUD NRI tahun 1945. Pada awalnya, berdasarkan UUD NRI tahun 1945 
sebelum amandemen, Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa MPR adalah 
lembaga pemegang kedaulatan rakyat. Oleh karena secara langsung 
menjadi lembaga yang memegang kedaulatan rakyat atau dengan kata 
lain adalah penjelmaan rakyat itu sendiri, maka secara teoritis kedudukan 
MPR menjadi lembaga tertinggi. Hal itu berarti bahwa lembaga-lembaga 
negara lainnya yang ada di Indonesia secara hierarki berada lebih rendah 
dari MPR.

Sebagai lembaga tertinggi, MPR menjalani peran sebagai penjelmaan 
rakyat yang melaksanakan kedaulatan rakyat yang mana di dalam MPR 
itu sendiri terdiri dari utusan politik, utusan daerah, dan utusan golongan. 
Pada saat itu, MPR memiliki wewenang yang sangat luas mulai dari 
menetapkan Undang-Undang Dasar, mengubah Undang-Undang Dasar, 
menetapkan garis-garis besar haluan negara, memilih Presiden dan Wakil 
Presiden.142 Sebagai implikasi atau turunan dari wewenang-wewenang 
tersebut, terutama pada wewenang menetapkan garis-garis besar haluan 
negara, pada saat itu MPR memiliki kekuasaan untuk mengeluarkan 
ketetapan MPR atau yang biasa disebut TAP MPR. Kedudukan dari TAP 
MPR diletakkan lebih tinggi dari Undang-Undang karena TAP MPR 
dikeluarkan oleh lembaga tertinggi negara sebagai penjelmaan rakyat yang 
di dalamnya terdapat bukan hanya utusan politik sebagaimana di DPR, 
tetapi juga utusan golongan dan utusan daerah. 

Dalam perkembangannya, setelah dinamika politik reformasi yang 
timbul di akhir 1990 yang pada akhirnya menghasilkan perubahan atau 
amandemen terhadap Undang-Undang Dasar, kedudukan MPR mengalami 
redefinisi. Di dalam UUD NRI tahun 1945 yang telah diubah (amandemen), 
142  Undang-Undang Dasar  Negara Republik Indonesia 1945 Sebelum Amandemen, 

Indonesia.  § Pasal 3 dan Pasal 6.
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pasal yang menyatakan bahwa MPR memegang kedaulatan rakyat dihapus. 
Penghapusan pasal tersebut berarti melepaskan pula kedudukan MPR 
sebagai lembaga tertinggi negara. Selain penghapusan pasal pemegang 
kedaulatan rakyat, terdapat beberapa ketentuan pasal lain yang diubah, 
misalnya perubahan komposisi MPR dengan hilangnya utusan golongan, 
hapusnya kewenangan MPR memilih Presiden dan Wakil Presiden, 
hilangnya kewenangan menetapkan garis-garis besar haluan negara. 
Sebagai implikasi dari hilangnya kewenangan tersebut, maka MPR juga 
tidak lagi berwenang mengeluarkan TAP MPR yang bersifat regeling—
mengingat  kewenangan MPR mengeluarkan TAP adalah kewenangan 
turunan menetapkan garis-garis besar haluan negara dalam Pasal 1 ayat 
(3) UUD NRI tahun 1945 sebelum perubahan.143

Hilangnya wewenang MPR tersebut membuat posisi MPR dalam 
kancah politik negara menjadi kurang optimal. Di satu sisi MPR dituntut 
sebagai cerminan dari musyawarah rakyat yang senafas juga dalam Pancasila 
terutama sila ke-4 yang bukan hanya mewakili golongan politik namun juga 
golongan daerah. Namun, disisi lain MPR tidak memiliki wewenang yang 
cukup untuk melaksanakan hal tersebut. Dengan mempertimbangkan hal 
demikian, maka perlu sekiranya konsep “Majelis Perwakilan Masyarakat” 
ini ditinjau kembali untuk menjadi sebuah konsep baru yang sesuai dengan 
tantangan zaman. Konsep baru tersebut memungkinkan rekonstruksi 
bentuk “Majelis Perwakilan Masyarakat” baik dari aspek kelembagaan 
maupun aspek-aspek lainnya dengan mempertimbangkan beberapa aspek 
penting.

4.1.1. Tinjauan Faktor Historis

Secara historis, sebelum dilakukannya amandemen terhadap UUD 
NRI tahun 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR merupakan 
lembaga negara yang unik,  MPR tidak dapat dimaknai sebagai lembaga 
parlemen atau lembaga legislatif biasa semata. Sebagaimana telah 
dikemukakan di bagian sebelumnya, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 
(2) UUD NRI tahun 1945 sebelum amandemen, disebutkan bahwa MPR 
adalah pemegang kedaulatan rakyat itu sendiri. Hal ini mengingatkan kita 
pada teori Pactum Subjectionis yang pada pokoknya menyatakan bahwa  
masyarakat menyerahkan seluruh atau sebagian kedaulatannya kepada 
143  Soemantri, Sri. (1985). Ketetapan MPR(S) Sebagai Salah Satu Sumber Hukum Tata 

Negara (hlm. 44). Remadja Karya.
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organ negara yang implikasinya adalah kedaulatan itu secara praktis 
berpindah kepada organ tersebut. 144 Di dalam konteks Indonesia sebelum 
amandemen, lembaga tersebut tidak lain adalah MPR sebagai penjelmaan 
rakyat itu sendiri. Dengan demikian, MPR sebelum amandemen UUD 
NRI tahun 1945 adalah lembaga yang lebih dari lembaga parlemen atau 
legislatif biasa melainkan adalah pemegang kekuasaan tertinggi. 

Secara historis ide mengenai “Majelis Permusyawaratan Rakyat” bisa 
ditarik kembali hingga pada masa-masa persiapan kemerdekaan. Dalam 
rapat BPUPKI tertanggal 11 Juli 1945, Muhammad Yamin menggagas ide 
adanya sebuah Majelis yang mana di dalamnya duduk perwakilan seluruh 
rakyat, wakil-wakil daerah, golongan serta wakil-wakil politik dalam 
Dewan Perwakilan Rakyat. Kekuasaan Majelis tersebut dimaksudkan 
menjadi kekuasaan yang setinggi-tingginya dalam Republik Indonesia 
dimana Presiden pun bertanggung jawab kepadanya.145  Sejalan dengan itu, 
Soepomo mengajukan ide bahwa kedaulatan rakyat haruslah dijalankan 
oleh “Majelis Permusyawaratan Rakyat” sebagai penjelmaan rakyat, 
sehingga merupakan penyelenggara negara tertinggi. Adapun redaksi 
pasal yang diajukan oleh Soepomo sama dengan redaksi yang kemudian 
disetujui dan menjadi Pasal 1 ayat (2) di UUD NRI tahun 1945 sebelum 
amandemen, yaitu “Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan 
sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.” Selain itu, di Pasal  
Ayat (1) yaitu “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.” Hasilnya, esensi dari gagasan-gagasan tersebut 
disepakati dalam UUD NRI tahun 1945.

Setelah proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, berdasarkan 
Pasal IV Aturan Peralihan UUD NRI tahun 1945, sebelum terbentuknya 
MPR, DPR, DPA, segala kekuasaan dijalankan oleh Presiden dengan 
bantuan komite nasional. Dengan itu, maka pada tanggal 29 Agustus 1945 
dibentuklah Komite Nasional Indonesia Pusat yang membantu presiden 
menjalankan kekuasaan-kekuasaan yang disebutkan sebelumnya, termasuk 
MPR. Kemudian, pada tanggal 16 Oktober 1945 terbitlah Maklumat Wakil 
Presiden Nomor X bahwa KNIP melaksanakan kekuasaan legislatif dan 
144  Tim Pengajar FH UI. (2018). Ilmu Negara. Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
145  Yamin, M. (1959). Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 (hlm. 

166). Sekretariat Negara Republik Indonesia. hal 166



86

ikut menetapkan GBHN. 

Belum sempat terbentuk pada periode sebelumnya, pembentukan 
MPR kembali tertunda dengan diberlakukannya konstitusi RIS di tahun 
1949. Di dalam konstitusi RIS tidak terdapat lembaga MPR. Satu-satunya 
lembaga yang memiliki fungsi paling mendekati fungsi MPR adalah Dewan 
Konstituante. Meskipun demikian, kewenangan Dewan Konstituante 
tersebut terbatas hanya pada mengubah dan menetapkan konstitusi baru 
untuk menggantikan konstitusi sementara RIS sehingga tidak memiliki 
kewenangan-kewenangan MPR utuh sebagaimana yang dicita-citakan 
para tokoh bangsa di sidang BPUPKI sebelumnya. 146

Setelah Republik Indonesia mengalami perubahan kembali dari 
bentuk serikat menjadi bentuk kesatuan, Indonesia mengalami perubahan 
konstitusi kembali. Undang-Undang Dasar yang berlaku adalah Undang-
Undang Dasar Sementara 1950 (UUDS). Sejalan dengan Konstitusi RIS, 
UUDS tidak mengenal adanya lembaga MPR. Adapun Dewan Konstituante 
yang sebelumnya dibuat masih tetap ada dan melaksanakan pekerjaannya 
pada masa ini. 

Kemudian, pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden RI mengeluarkan 
dekrit yang salah satu poin pokoknya adalah membubarkan Konstituante, 
mengembalikan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945, dan membentuk 
Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara yang diisi oleh anggota-
anggota DPR ditambah utusan-utusan daerah dan golongan. Pada fase 
inilah MPR sebagaimana yang dicita-citakan sejak pra-kemerdekaan 
mulai mencapai kenyataan. Pada fase Ini, berdasarkan Penetapan 
Presiden Nomor 2 Tahun 1959 MPRS terdiri dari DPR Gotong Royong 
(DPR-GR), utusan daerah, dan utusan golongan. DPR GR adalah DPR 
hasil bentukan Presiden RI pada saat itu, Sukarno. Semua anggota DPR 
GR diangkat oleh Presiden dengan Keputusan Presiden No. 156 tahun 
1960. Mengenai utusan daerah adalah utusan dari daerah tingkat I yang 
dipilih oleh DPRD. Sementara itu utusan golongan terdiri dari Golongan 
Tani, Buruh/Pegawai Negeri, Golongan Pengusaha, Koperasi, Angkatan 
Bersenjata, Veteran, Alim Ulama, Pemuda, Wanita, Seniman, Wartawan, 

146   Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950 tentang Perubahan Konstitusi Sementara 
Republik Indonesia Serikat Menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik 
Indonesia, Indonesia. § Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 
1950 yang telah dicetak ulang.  
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Cendikiawan. Wewenang untuk menetapkan golongan-golongan ini dan 
mengatur jumlahnya ada pada Presiden. 147

Setelah peralihan kekuasaan kepada Suharto, dibentuklah MPR 
sebagaimana dalam UUD NRI tahun 1945. Pada permulaan masa Orde 
Baru ini, komposisi MPR didominasi oleh utusan golongan dan utusan 
daerah. Sebagaimana ditentukan dalam Keputusan Presiden Nomor 199 
Tahun 1960 bahwa anggota MPR keseluruhan berjumlah 616 orang dengan 
komposisi DPR berjumlah 257 orang, utusan daerah 118 orang, dan utusan 
golongan berjumlah 241 orang.  Dalam perkembangannya kemudian 
dikurangi menjadi setengah,148 dan kemudian dikurangi kembali di akhir 
orde baru menjadi sepertiga dengan komposisi 700 orang yang terdiri 
500 orang anggota DPR, 135 orang utusan daerah sebanyak dan 65 orang 
utusan golongan. 149 Pengisian MPR pada masa tersebut secara umum 
dilakukan dengan tiga mekanisme. Untuk pemilihan anggota MPR yang 
merupakan anggota DPR adalah dengan pemilu, untuk pemilihan utusan 
daerah dilakukan secara bertingkat yaitu oleh DPRD Tingkat I. Sementara 
itu, pengisian utusan golongan dilakukan dengan cara penjaminan bagi 
golongan politik yang tidak terwakili atau dengan pengangkatan untuk 
golongan Golongan Karya ABRI dan Golongan Karya Non ABRI150. 
Dalam masa ini secara teoritis MPR sebagai lembaga tertinggi negara 
melaksanakan wewenang sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD 
NRI tahun 1945.

Memasuki akhir 1990 an terjadi dinamika politik rakyat di Indonesia 
yang menginginkan adanya reformasi. Hal ini kemudian berujung kepada 
amandemen UUD NRI tahun 1945. Amandemen-amandemen yang 
dilakukan pada periode awal Reformasi ini turut mengubah status dan 

147  Suny, Ismail. (1997). Pergeseran Kekuasaan Eksekutif (hlm. 288). Aksara Baru.
148  Undang-Undang No. 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah, Indonesia. § Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 1969 
yang telah dicetak ulang.  

149  Undang-Undang No.4 Tahun 1999 tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah, Indonesia. § Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 24.

150  Undang-Undang No. 16 Tahun 1969 Susunan dan Kedudukan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah, Indonesia.  § Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 1969 
yang telah dicetak ulang.  
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kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat. MPR melakukan sidang 
amandemen UUD NRI tahun 1945 pertama di tahun 1999. Pada masa 
itu, MPR masih bersidang sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atau 
pemegang kedaulatan rakyat. Amandemen pertama tersebut belum banyak 
mengubah kedudukan dan kewenangan MPR. Kemudian, amandemen 
kembali dilakukan pada tahun 2000, Amandemen Kedua ini belum pula 
menghasilkan perubahan pada kedudukan dan kewenangan MPR. Pada 
Amandemen Ketiga di tahun 2001, barulah perubahan pada kedudukan 
dan kewenangan MPR dilakukan.  

Pada tahun 2001, MPR yang saat itu bersidang masih dalam 
statusnya sebagai pemegang kedaulatan rakyat atau penjelmaan rakyat 
yang memegang kekuasaan tertinggi, melakukan sidang yang hasilnya 
melepaskan statusnya sendiri sebagai pemegang kedaulatan rakyat, 
dan memberikan kembali status beserta kewenangan yang ada padanya 
tersebut kepada rakyat. Hal ini terlihat dari perubahan Pasal 1 UUD pada 
Amandemen Ketiga yang mengubah redaksi dari “Kedaulatan adalah di 
tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan 
Rakyat.” menjadi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan 
menurut Undang-Undang Dasar”. Kemudian, perubahan juga dilakukan 
pada Pasal 3 yang pada pokoknya mencabut kewenangan MPR menetapkan 
garis-garis besar haluan negara. Sehubungan dengan Pasal 3 tersebut, di 
Pasal 6 ditentukan bahwa Presiden dipilih langsung oleh rakyat. Hal ini 
mencabut kewenangan pemilihan Presiden oleh MPR yang sebelumnya 
diatur di Pasal 3. Adapun di Pasal 3 diubah bahwa MPR melantik Presiden, 
yang artinya MPR hanya mempunyai kewenangan yang simbolistik 
untuk melantik pilihan rakyat. Amandemen kembali dilakukan pada 
tahun 2004, dalam Amandemen Keempat ini, diatur komposisi Majelis 
Permusyawaratan Rakyat yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat dan 
Dewan Perwakilan Daerah. Dalam pada ini terlihat bahwa unsur utusan 
golongan dihapus dari MPR dan secara bersamaan utusan daerah yang 
semula hanya sebatas fraksi pada MPR berubah kedudukannya menjadi 
lembaga tersendiri yaitu Dewan Perwakilan Daerah. Semua anggota MPR 
baik yang berasal dari DPR maupun DPD kini dipilih langsung oleh rakyat. 

Dengan demikian dapat dilihat bahwa pada masa-masa amandemen 
UUD, terutama pada Amandemen Keempat, Majelis Permusyawaratan 
Rakyat melepaskan sendiri kedaulatan rakyat yang sebelumnya diamanatkan 
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kepadanya. Kedaulatan rakyat tersebut oleh MPR dikembalikan kepada 
rakyat untuk dipergunakan secara kolektif. Hal tersebut terlihat dari lahirnya 
pengaturan-pengaturan dalam UUD Amandemen yang memberikan 
rakyat hak pilih secara langsung dalam memilih anggota DPR, DPD, dan 
Presiden.151  Kedaulatan rakyat yang dipegang secara langsung oleh rakyat 
itulah yang hingga kini diterapkan.

Mengingat hal tersebut, keberadaan Majelis Permusyawaratan Rakyat 
sebagai lembaga wajar bila dipertanyakan. Pada mulanya, kehendak 
awal dari pendirian MPR adalah agar ia dapat berfungsi sebagai lembaga 
yang memegang kedaulatan rakyat, lembaga penjelmaan rakyat yang 
kewenangannya sangat luas. Namun, sekarang setelah kedaulatan rakyat 
tersebut dikembalikan kepada rakyat secara langsung maka keberadaan 
MPR dipertanyakan. MPR di masa sekarang dianggap sebagai lembaga 
yang hanya menangani keberadaannya tidak lagi memiliki urgensi dan 
justru menimbulkan kerancuan. 152

Era saat ini dapat dikatakan sebagai masa transisi, di satu sisi kedaulatan 
rakyat telah berada langsung di tangan rakyat tetapi di sisi lain lembaga 
MPR yang merupakan peninggalan cita-cita sebuah lembaga penjelmaan 
rakyat masih juga eksis. Hal ini dapat menimbulkan kerancuan. Oleh karena 
itu, perlulah sekiranya “Majelis Permusyawaratan Rakyat” diredefinisi 
atau direkonstruksi sehingga bisa menemukan jati diri yang baru sesuai 
dengan kehendak rakyat di era demokrasi kedaulatan rakyat langsung ini. 
Konsepsi baru mengenai “Majelis Permusyawaratan Rakyat” tersebut 
tidak mengharuskan “Majelis Permusyawaratan Rakyat” sebagai sebuah 
lembaga seperti pada saat ini. Majelis Permusyawaratan Rakyat yang baru 
bisa saja berupa sidang atau forum yang mempertemukan perwakilan 
politik (DPR) dan perwakilan (DPD) dalam kepentingan-kepentingan 
tertentu tanpa harus menjadi sebuah lembaga yang tetap.

4.1.2. Tinjauan Politis

Dalam UUD, di Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa:

“Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan 

151  Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945, Indonesia.
152  Zuhro, R. S. (2014). Kinerja tak Jelas, MPR dan DPD Sebaiknya Dibubarkan. Lembaga 

Ilmu Pengetahuan Indonesia. http://lipi.go.id/berita/single/Kinerja-tak-Jelas-MPR-
dan-DPD-Sebaiknya-Dibubarkan/9898
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Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih 
melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undangundang.”

Sementara itu di Pasal 22C ayat (2) disebutkan bahwa:

“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.”

Sementara itu, di Pasal 2 ayat (3) disebutkan bahwa:

“Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan 
suara yang terbanyak.”

Terhadap pasal-pasal di atas apabila dikaji secara berkaitan terdapat 
beberapa permasalahan. Pertama, Majelis Permusyawaratan Rakyat kini 
hanya menyisakan utusan politik (DPR) dan daerah (DPD) berbeda dengan 
tujuan awal pendirian Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana 
yang tercermin pada sidang BPUPKI, yaitu sebagai penjelmaan rakyat. 
Kedua, komposisi dari Majelis Permusyawaratan Rakyat yang terdiri dari 
DPR dan DPD tidak seimbang. Bahkan terdapat ketentuan secara tegas 
di Pasal 22C ayat (2) bahwa DPD tidak dapat lebih dari sepertiga DPR. 
Padahal, di Pasal 2 ayat (3) ditentukan bahwa keputusan MPR ditetapkan 
dengan suara yang terbanyak. Hal ini menimbulkan kepincangan suara. 
Apabila seluruh DPR berkonsolidasi maka suaranya dapat mengalahkan 
suara DPD dengan mudah. Dengan demikian keberadaan DPD menjadi 
sangat lemah di MPR. Hal demikian,  menimbulkan persepsi seolah-olah, 
keputusan MPR sejatinya adalah keputusan DPR yang ditutup dengan 
stempel MPR.

Berdasarkan alasan itulah konsep “Majelis Permusyawaratan 
Rakyat” semestinya dapat ditinjau ulang. Apabila kita masih ingin 
mempertahankan cita-cita “Ke-Majelisan” maka konsekuensinya harus 
diperkuat kedudukan DPD untuk menjadi setara dengan DPR di dalam 
“Majelis Permusyawaratan Rakyat”. Hal ini bukan tidak mungkin 
mengingat pada masa masa Orde Baru jumlah utusan daerah dan utusan 
golongan komposisinya adalah setengah dari MPR. Jika tidak, maka bukan 
tidak mungkin DPD dihilangkan seutuhnya jika dianggap tidak memiliki 
wewenang yang cukup. 
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4.1.3. Tinjauan Yuridis

Secara hukum, kita dapat mengkaji mengenai ketetapan MPR. Sebelum 
amandemen UUD, MPR mempunyai wewenang membuat ketetapan 
atau TAP MPR yang merupakan wewenang turunan dari wewenang-
wewenang lainnya terutama yang wewenang menetapkan garis-garis 
besar haluan negara di Pasal  3 UUD NRI tahun 1945. Namun demikian, 
setelah amandemen konstitusi kewenangan-kewenangan tersebut tidak 
lagi dimiliki oleh MPR. Dengan demikian, hilang pulalah kewenangan 
turunannya mengeluarkan TAP MPR yang bersifat mengatur keluar 
(regeling). Hal ini sejalan dengan pendapat Prof. Maria Farida dalam acara  
Sarasehan Nasional: “Memperkuat Status Hukum Ketetapan MPRS dan 
MPR Dalam Sistem Hukum Indonesia yang diselenggarakan di Majelis 
Perwakilan Rakyat RI tanggal 18 Agustus 2018. 153 

Mengenai TAP MPR yang telah dikeluarkan oleh MPR pada masa 
sebelumnya digunakan ketentuan TAP MPR Nomor I/MPR/2003 untuk 
menertibkan status TAP-TAP tersebut. Ada beberapa TAP yang masih 
berlaku, ada beberapa TAP yang dijadikan tidak berlaku, ada pula TAP 
yang berlaku dengan ketentuan tertentu.  Seperti yang telah disebutkan 
bahwa MPR sekarang tidak lagi berwenang membuat TAP yang mengatur, 
maka MPR yang sekarang juga tidak dapat lagi mencabut TAP MPR yang 
dikeluarkan sebelum Amandemen mengingat TAP-TAP tersebut dibuat 
saat kelembagaan, kedudukan, dan kewenangan MPR sebagai pemegang 
kedaulatan rakyat, hal yang tentu berbeda dengan kedudukan sekarang. 154

Dengan hilangnya kewenangan MPR untuk mengeluarkan TAP 
yang bersifat mengatur keluar, maka apabila disadari kewenangan MPR 
sekarang  hanya tersisa kewenangan untuk melantik—bukan memilih—
Presiden dan Wakil Presiden, mengubah dan menetapkan Undang-Undang 
Dasar, memutus usul DPR berdasar putusan MK untuk pemberhentian 
Presiden dan Wakil Presiden, serta melantik melantik Wakil Presiden atau 
memilih Presiden dan Wakil presiden dalam keadaan darurat kekosongan 
jabatan sebab hal tertentu.155 Menimbang kewenangan di atas yang 
153  Hidayat, R. (2018, Agustus). Mereposisi Status Tap MPR dalam Sistem Hukum Indonesia. 

Hukumonline. https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b7802cb9fcf1/
mereposisi-status-tap-mpr-dalam-sistem-hukum-indonesia?page=2

154  Asshidqie, J. (2020). Pengujian Undang-Undang Dasar Formil di Mahkamah Konstitusi 
Kuliah Umum Hukum Acara MK di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

155  Indonesia, Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945
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sejatinya jarang digunakan atau sesekali saja, maka keberadaan MPR 
sebagai sebuah lembaga dapat ditinjau kembali. 

IV.1.4. Tinjauan Sosiologis

Semula, MPR dijadikan sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat 
keseluruhan. Oleh karenanya, mereka didesain untuk diwakilkan suaranya 
oleh para utusan baik politik, golongan atau daerah di dalam MPR. Seiring 
dengan kemajuan dan pertambahan kemakmuran Republik Indonesia, 
muncul dinamika politik yang pada pokoknya rakyat menginginkan untuk 
melaksanakan kedaulatan mereka dengan partisipasi yang lebih besar. Hal 
tersebut kemudian dibuktikan dengan dilakukannya amandemen UUD 
NRI tahun 1945 terutama Amandemen Keempat yang dilakukan oleh 
MPR yang secara simbolik menyiratkan MPR “sang penjelmaan rakyat”, 
menyerahkan kembali kedaulatan rakyat yang semula dipegangnya 
langsung kepada rakyat melalui penghapusan serta perubahan pasal-pasal 
tertentu di dalam Undang-Undang Dasar seperti Pasal 1 yang menyatakan 
MPR sebagai pemegang kedaulatan rakyat, Pasal 3 yang menyatakan 
MPR memiliki kewenangan menetapkan garis-garis besar haluan negara, 
Pasal 6 yang menentukan bahwa MPR memilih Presiden, dan pasal-pasal 
lainnya.

Setelah Amandemen UUD NRI tahun 1945, kedaulatan diserahkan 
kembali kepada rakyat lengkap beserta hak-hak mereka untuk melaksanakan 
kewenangan tersebut yang dilindungi. Hal tersebut tercermin di antara 
lain dari Pasal 28E ayat (2) mengenai kebebasan meyakini kepercayaan, 
menyatakan pikiran dan sikap; Pasal 28E ayat (3) mengenai kebebasan 
berserikat, berkumpul, dan berpendapat; Pasal 28F mengenai kebebasan 
berkomunikasi dan memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan 
menyampaikan informasi. Buah pengaturan tersebut setelah amandemen 
adalah lahirnya banyak organisasi-organisasi kemasyarakatan yang 
memiliki keleluasaan untuk mengemukakan pendapat yang lebih besar 
dibandingkan sebelumnya. 

Kebebasan tersebut diakomodasi pelaksanaannya salah satunya oleh 
Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Menyampaikan Pendapat di 
Muka Umum. Berdasarkan jaminan-jaminan yang diberikan oleh konstitusi 
dan dilaksanakan oleh undang-undang tersebut, masyarakat menjadi lebih 
leluasa untuk menyampaikan aspirasinya langsung kepada perwakilan 
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politik di DPR maupun kepada Presiden secara langsung. Misalnya saja 
unjuk rasa rencana pemulangan WNI eks-ISIS yang dilakukan Senin, 
10 Februari 2020 di depan Istana Negara. 156 Sebagai contoh lain demo 
mahasiswa dalam rangka penolakan RKUHP di gedung DPR.157

Selain itu, mengenai perwakilan-perwakilan profesi yang sebelumnya 
diwakili suaranya oleh utusan golongan sekarang telah dapat secara 
langsung menyuarakan pendapat mereka sendiri. Seperti yang dilakukan 
Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) saat menemui Presiden 
untuk membahas revisi UU Ketenagakerjaan pada 13 Juni 2019.158 
Begitu pula dengan unjuk rasa yang dilakukan oleh massa buruh dari 
berbagai organisasi buruh pada tanggal 2 Oktober 2019 serta audiensi 
yang dilakukan KSPI kepada Presiden pada tanggal 30 September 2019 
untuk menyampaikan aspirasi mengenai UU Ketenagakerjaan dari sudut 
pandang mereka.159 Dengan demikian dibuktikan bahwa elemen-elemen 
golongan dalam masyarakat sebetulnya sudah dewasa untuk menyuarakan 
pendapatnya secara mandiri dan tertib tanpa terlebih dahulu memerlukan 
utusan golongan. 

Hal ini dapat dilihat sebagai sebuah indikator bahwa masyarakat 
Indonesia, secara sosiologis, sudah mampu dan mapan dalam melaksanakan 
kedaulatannya sendiri dengan menggunakan instrumen-instrumen 
penyampaian pendapat kepada organ-organ negara secara langsung. 
Masyarakat telah dewasa untuk menyampaikan pendapatnya secara bebas 
tetapi tetap dalam koridor hukum yang berlaku sehingga tidak menimbulkan 
perpecahan dan instabilitas. Dengan demikian, konsepsi sebuah “Majelis 
Permusyawaratan Rakyat” perlu mendapatkan peninjauan ulang kembali. 
Perlu dicari suatu konsep “Majelis Permusyawaratan Rakyat” yang relevan 

156  Saputra, I. (2020). Demo Tolak Pemulangan Eks ISIS, Massa Bubuhkan Cap Darah. 
Kompas TV. https://www.kompas.tv/article/65957/demo-tolak-pemulangan-eks-
isis-massa-bubuhkan-cap-darah

157  Habibie, N. (2019).  5.000 Personel Polisi Amankan Demo Mahasiswa Tolak RKUHP 
Depan DPR. Merdeka. https://www.merdeka.com/peristiwa/5000-personel-polisi-
amankan-demo-mahasiswa-tolak-rkuhp-depan-dpr.html

158  Egeham, L. (2019). Apindo: Revisi UU Ketenagakerjaan Mampu Dongkrak Industri 
Padat Karya. Liputan 6. https://www.liputan6.com/bisnis/read/3989079/apindo-
revisi-uu-ketenagakerjaan-mampu-dongkrak-industri-padat-karya

159  Komara, I. (2019). Tolak Revisi UU Ketenagakerjaan, Buruh Akan Demo di DPR Besok.  
Detik. https://news.detik.com/berita/d-4729736/tolak-revisi-uu-ketenagakerjaan-
buruh-akan-demo-di-dpr-besok
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dengan situasi masyarakat dewasa ini. 

Berdasarkan paparan tinjauan-tinjauan di atas, terdapat beberapa hal 
yang dapat disimpulkan:

1. Pertama, secara historis MPR yang dicita-citakan oleh para pendiri 
bangsa di sidang BPUPKI sudah tidak lagi sama dengan MPR yang 
ada di zaman reformasi setelah amandemen UUD. Pada sidang 
BPUPKI, MPR dimaksudkan sebagai penjelmaan rakyat dan pemegang 
kedaulatan rakyat. Sementara itu, pada masa reformasi, berdasarkan 
tuntutan rakyat dan keputusan MPR itu sendiri terutama hasil sidang 
Amandemen Keempat, MPR melepaskan kedudukannya sebagai 
penjelmaan rakyat dan mengembalikan kedaulatan rakyat langsung ke 
tangan rakyat;

2. Kedua, secara politis komposisi MPR sudah berubah dari masa 
sebelumnya. Di masa sebelumnya anggota utusan golongan dan anggota 
utusan daerah jumlahnya setengah dari total MPR itu sendiri. Dengan 
demikian, keberadaan MPR adalah jelas yaitu sebagai penyeimbang 
suara utusan politik. Namun, di masa ini, utusan golongan telah 
dihapuskan sementara Dewan Perwakilan Daerah jumlahnya ditetapkan 
tidak lebih dari sepertiga. Padahal pemungutan suara MPR dilakukan 
dengan cara suara terbanyak. Hal ini tentu menimbulkan kerancuan 
mengenai apa sebetulnya fungsi MPR secara politis jika wakil daerah 
pada praktiknya tidak mendapatkan kekuatan yang memadai.

3. Ketiga, secara hukum MPR sudah tidak lagi memiliki kewenangan 
untuk membentuk TAP yang bersifat regeling dengan demikian urgensi 
keberadaan MPR sebagai suatu lembaga berkurang hingga hanya 
meliputi pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, pemutusan pendapat 
DPR berdasar putusan MK terkait pemberhentian Presiden, dan 
pengisian jabatan Presiden tatkala terjadi kondisi-kondisi kekosongan 
tertentu sebagaimana diatur dalam UUD. Hal ini bersifat sesekali dan 
karenanya eksistensi MPR sebagai lembaga perlu ditinjau ulang.

4. Keempat, secara sosiologis masyarakat telah mapan dan terbiasa 
mengemukakan pendapatnya sendiri secara langsung dan tertib, baik 
kepada DPR maupun Presiden. Hal demikian juga telah dilindungi 
UUD dan pelaksanaannya telah diatur UU.

Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan di atas maka eksistensi MPR sebagai 
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institusi dapat ditinjau ulang. Hal tersebut bukan berarti menghilangkan 
semangat “Majelis Permusyawaratan” sebagaimana yang juga merupakan 
semangat Pancasila terutama sila keempat.  Hanya saja, keberadaan MPR 
sebenarnya bisa saja dibuat bukan sebagai lembaga melainkan sebagai 
sidang atau forum antara DPR dan DPD secara seimbang, dimana DPR 
dan DPD mempunyai suara satu banding satu sehingga nantinya semangat 
sila keempat “Permusyawaratan Perwakilan” dapat lebih terlihat dengan 
diberikannya suara lebih pada wakil daerah. 

4.2. Konsepsi Sistem Joint Session untuk Majelis Permusyawaratan 
Rakyat

Joint session adalah istilah asing yang bermaksud berkumpulnya 
kedua majelis kamar parlemen dalam sistem bikameral.160 Sedangkan, di 
dalam naskah ini istilah joint session dimaksudkan untuk menunjukkan 
mekanisme kerja kelembagaan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang 
sebelumnya merupakan kamar parlemen ketiga dan berubah menjadi 
suatu nama dari persidangan bersama. Persidangan bersama diadakan dan 
dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. 

Bentuk joint session sudah menjadi hal umum dalam sistem bikameral 
di berbagai negara. Sebagai bentuk komparasi, kami memberikan dua 
contoh dari Republik Filipina dan Republik Afrika Selatan. Kedua negara 
tersebut adalah negara kesatuan yang memiliki dua kamar parlemen dan 
menerapkan mekanisme joint session dalam melaksanakan kewenangan-
kewenangan yang membutuhkan persetujuan dua kamar. 

4.2.1. Konsep Joint Session di Filipina 

Filipina sebagai sebuah negara republik yang berbentuk kesatuan 
memiliki dua kamar parlemen atau menganut sistem bikameral. Lembaga 
majelis rendah yaitu House of Representative dan majelis tinggi yang 
mewakili daerah adalh Senat. Kedua kamar tersebut bernaung di bawah 

160  Dictionary.com  Joint session. https://www.dictionary.com/browse/joint-session.
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satu nama yaitu Kongres Filipina.161 Kewenangan Senat Filipina yaitu:162

1. Memilih anggota Election Tribunal (pengadilan pemilu) dari 
kalangan anggota Senat

2.  Memilih anggota Komisi Pengangkatan (Commission on 
Appointment)

3. Ketua Senat menjadi presiden sementara ketika Presiden dan 
Wakil Presiden tidak ada secara bersamaan karena berhenti, 
mangkat, atau diberhentikan,

4. Memutuskan pelaksanan perjanjian internasional dengan ⅔ suara
5. Pemutus tunggal dalam pemberhentian presiden

Secara garis besar kekuasaan House of Representative Filipina adalah 
sama dengan Senat. Namun, ada satu kewenangan yang mutlak dimiliki 
oleh House of Representative yaitu persetujuan rancangan anggaran atau 
APBN. Meskipun Senat memiliki hak untuk mengajukan perubahan, tetapi 
persetujuan hanya dimiliki oleh House of Representative163. Perbedaan 
lainnya yaitu bahwa House of Representative tidak memiliki kekuasaan 
untuk meratifikasi perjanjian internasional dan tidak ikut menentukan 
apakah Presiden dan / atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam 
masa jabatannya. Sebab kedua kewenangan tersebut hanya dimiliki oleh 
Senat saja tanpa campur tangan dari Senat. 

Kongres Filipina memiliki sistem joint session yang permanen 
berupa komite bersama yang secara terus menerus bekerja saam. Komite 
tersebut yaitu Commission on Appointment yang bertugas sebagai komisi 
untuk menyeleksi dan mengawasi pengangkatan pejabat-pejabat negara 
oleh Presiden yang oleh hukum diharuskan meminta persetujuan dari 
Kongres. Commission on Appointment sendiri beranggota dari Senat dan 
anggota partai politik secara proporsional dari House of Representative. 

161  Konstitusi 1987 Republik Filipina (The 1987 Constitution of the Republic of 
Philippines), Filipina.  § Artikel. 6 Sec. 1. (1987)

162  Konstitusi 1987 Republik Filipina (The 1987 Constitution of the Republic of 
Philippines), Filipina. § Artikel. 6-7. (1987)

163  Konstitusi 1987 Republik Filipina (The 1987 Constitution of the Republic of 
Philippines), Filipina. § Artikel. 6 Sec. 24. (1987).
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Kongres Filipina sebagai kamar gabungan antara Senat dan 
House of Representative memiliki kewenangan tertentu yang dilakukan 
secara bersama. Artinya kewenangan tersebut dilaksanakan berdasarkan 
persetujuan bersama secara terpisah oleh masing-masing lembaga. Oleh 
karena itu, rumusan dalam Konstitusi Filipina ditegaskan bahwa setiap 
pengambilan keputusan yang diambil harus dilakukan secara terpisah 
(voting separately). Berikut adalah kewenangan Kongres Filipina:164

1. Mengevaluasi daerah pemilihan umum;
2. Kewajiban mengadakan Sidang bersama  setiap tahun;
3. Memutuskan perang dan memberikan kekuasaan khusus serta 

tambahan kepada presiden ketika keadaan darurat termasuk saat 
perang;

4. Memutuskan dan membahas UU secara terpisah antara House of 
Representative dan Senat;

5. Menetapkan ketentuan pajak;
6. Memilih presiden dan wapres jika pemilu deadlock atau hasil 

pemilu yang sama;
7. Memberhentikan Presiden dan/ atau Wakil Presiden;
8. Membatalkan Proklamasi Darurat (Proclamation of Emergency) 

dari Presiden; dan
9. Memberikan persetujuan pemberian amnesti.

Kongres Filipina memiliki kemiripan yang sangat luas dengan konsep 
dan kewenangan Kongres Amerika Serikat. Sebagai negara bekas koloni 
Amerika Serikat, tidak dapat dinafikan bahwa konsep presidensialisme 
Amerika Serikat begitu mewarnai dan menjiwai pengaturan kelembagaan 
ketatanegaraan Filipina. Pembagian peran dan fungsi antara Senat dan 
House of Representative Filipina juga memiliki kemiripan yang hampir 
sama dengan bagaimana lembaga perwakilan serupa yang dimiliki oleh 
Amerika Serikat. Meskipun Filipina adalah negara kesatuan, tetapi  Senat 
Filipina memiliki peran dan fungsi yang kuat layaknya Amerika Serikat. 
Hal ini adalah tamparan keras bagi argumen bahwa konsep senatorial 

164  Konstitusi 1987 Republik Filipina (The 1987 Constitution of the Republic of Philippines), 
Filipina.  § Artikel. 6-7. (1987).
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atau perwakilan kewilayahan hanya ada di negara federal atau serikat.165 
Filipina dapat menjadi contoh bagaimana pelaksanaan dan kunya sistem 
bikameral yang diterapkan dalam negara kesatuan. Tidak dapat diabaikan 
fakta bahwa kebanyakan negara kesatuan hanya memiliki satu kamar 
parlemen tunggal atau sistem unikameral.

4.2.2. Konsep Joint session di Afrika Selatan

Berbeda dengan Filipina yang sama-sama sebagai negara kesatuan, 
Afrika Selatan memiliki sistem joint session yang unik sebagai perpaduan 
antara presidensialisme dan parlementer model Westminster system. Hal 
ini mengingat faktor sejarah bahwa pernah berada dibawah koloni Belanda 
dan Inggris. Parlemen Afrika Selatan terdiri atas National Assembly atau 
Majelis Nasional dan National Council of Provinces (NCOP) atau Dewan 
Nasional Provinsi. Dari nomenklatur yang ada, dapat kita pahami bahwa 
National Assembly berfungsi sebagai majelis perwakilan rakyat secara 
umum atau perwakilan politik. Sedangkan untuk NCOP berfungsing 
sebagai perwakilan kewilayahan atau dalam hal ini mewakili provinsi 
yang ada di Afrika Selatan. Konsep perwakilan ini akan mempengaruhi 
kewenangan yang diberikan Konstitusi Afrika Selatan 1994 kepada masing-
masing kamar parlemen. NCOP bertindak sebagai lembaga parlemen 
yang memiliki kewenangan memutus dalam hal-hal yang berkaitan atau 
berdampak kepada urusan provinsi. 

Konsep joint session diterapkan oleh Afrika Selatan dengan 
penyebutan sebagai joint sitting. Sebab kedua kamar parlemen akan 
bertemu dan bersidang untuk duduk bersama di satu ruang yang sama. 
Hal ini terjadi utamanya ketiak Presiden Afrika Selatan memberikan 
Pidato Kenegaraan atau State of Nation Address (SONA). Pada saat 
pidato kenegaraan ini dapat dilihat bahwa joint session ini diterapkan dan 
eksis secara kasat mata. Setelah pidato disampaikan, maka joint session 
akan terus berlangsung untuk membahas isi pidato tersebut oleh anggota 
National Assembly dan NCOP untuk selanjutnya akan dijawab oleh 
Presiden dan menteri-menteri kabinet. 

165   Fatmawati. (2010). Struktur dan Fungsi Legislasi Parlemen Dengan Sistem 
Multikameral: Studi Perbandingan antara Indonesia dan Berbagai Negara (hlm. 
572). Universitas Indonesia Press.
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Selain itu, konsep joint session oleh Konstitusi Afrika Selatan 
diterjemahkan dengan pembentukan komisi bersama antara NCOP dan 
National Assembly yang bertugas untuk tugas-tugas tertentu. Komisi ini 
ada yang bersifat permanen dan ada yang bersifat sementara mengingat 
tugas yang diberikan tidak selalu dilakukan secara tetap, melainkan lebih 
pada tugas yang dilakukan secara temporal dan periodik. Beriut adalh 
contoh lembaga :166

1. Joint Rules Committee : yaitu komite bersama antar Nasional 
Assembly dan NCOP untuk membahas dan memutuskan tata tertib 
sidang atau standing orders ketika joint session atau joint sitting 
diadakan. 

2. Joint committee for enacting bills

3. Constitutional review committee : ini adalah komisi yang dibentuk 
untuk melaksanakan perintah konstitusi bahwa parlemen diminta 
untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan konstitusi. 

4. Mediation committee167: Komisi mediasi ini dibentuk bertujuan 
untuk melakukan lobi secara resmi antara dua lembaga yaitu NCOP 
da National Assembly ketika suatu undang-undang mengalami 
deadlock atau ketidaksepakatan antar National Assembly dan NCOP.  
Anggota dari komisi mediasi juga representatif dari setiap kamar 
parlemen dan anggota partai politik.

Negara Filipina dan Afrika Selatan sebagai negara kesatuan telah 
dapat memberikan gambaran bagaimana sistem bikameral diterapkan. Tidak 
ada suatu kepastian bahwa sistem bikameral hanyalah dapat diterapkan 
atau hanya cocok untuk negara federal. Selain itu, sistem kelembagaan 
yang ada adalah jelas menganut sistem bikameral dan bukan trikameral. 
Hal ini dibuktikan dengan bahwa setiap Kongres FIlipina atau joint sitting 
di Afrika Selatan diadakan secara sementara dan untuk melaksanakan 
kewenangan yang dimiliki. Praktik di kedua negara telah menunjukkan 
bahwa joint session diterapkan umumnya untuk mendengarkan pidato 

166  Konstitusi Republik Afrika Selatan (Constitution of the Republic of the South Africa) 
Act of 108 of 1996, Afrika. §  Ps. 45 (1996). 

167  Konstitusi Republik Afrika Selatan (Constitution of the Republic of the South Africa). 
Act of 108 of 1996, Afrika.§  Ps. 76 (1996).
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kenegaraan dari Presiden. Selebihnya kewenangan yang membutuhkan 
persetujuan kedua kamar parlemen dilaksanakan secara terpisah masing-
masing kamar parlemen. Hal tersebut dapat dilihat praktik Filipina, 
dimana setiap pengambilan keputusan yang mengharuskan persetujuan 
Kongres maka House of Representative dan Senat Filipina akan melakukan 
pemungutan suara secara masing-masing dan tidak digabung seperti 
praktik pengambilan keputusan di MPR saat ini. Model yang dilakukan 
oleh Filipina juga diterapkan oleh Parlemen Afrika Selatan dalam hal 
pengambilan keputusan untuk memberi persetujuan terhadap pengesahan 
perubahan konstitusi dan pembentukan undang-undang.168 

MPR harus menanggalkan seluruh ciri-ciri kelembagaan negara 
yang tetap demi mempertegas sistem bikameral dan menghindari persepsi 
dipertahankannya majelis kamar parlemen  ketiga. Ciri-ciri lembaga 
negara yang dimaksud adalah,169 (1) memiliki kewenangan sebagaimana 
parlemen berfungsi, (2) memiliki anggota yang tetap dan dipilih dengan 
metode seleksi tertentu, (3) memiliki struktur kelembagaan sendiri, dan 
(4) memiliki aturan atau prosedur tersendiri.170 Saat ini MPR memenuhi 
keempat syarat tersebut dan oleh karenanya masuk kualifikasi sebagai 
lembaga negara cabang kekuasaan legislatif. Desain baru dari MPR tidak 
lagi menetapkan MPR sebagai lembaga yang tetap dan sebaliknya menjadi 
lembaga yang bersifat sementara dengan eksistensinya ada ketika kedua 
kamar, DPR dan DPD, berkumpul untuk melaksanakan wewenang yang 
diberikan oleh UUD NRI tahun 1945. 

4.2.3. Kelembagaan

MPR hasil reformulasi dari sistem kelembagaan MPR akan berbentuk 
menjadi suatu forum sidang atau joint sitting atau suatu majelis sidang 
bersama antar kamar legislatif. Definisi dari joint sitting yang bernama 
MPR adalah sidang bersama yang dihadiri oleh anggota-anggota DPR dan 

168  Konstitusi Republik Afrika Selatan (Constitution of the Republic of the South Africa). 
Act of 108 of 1996, Afrika. § Ps. 74 (1996).

169 Fatmawati. (2010). Struktur dan Fungsi Legislasi Parlemen Dengan Sistem 
Multikameral: Studi Perbandingan antara Indonesia dan Berbagai Negara. 
Universitas Indonesia Press.

170 Fatmawati. (2010). Struktur dan Fungsi Legislasi Parlemen Dengan Sistem 
Multikameral: Studi Perbandingan antara Indonesia dan Berbagai Negara (hlm. 51). 
Universitas Indonesia Press.
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DPD  untuk menjalankan kewenangannya . Dari definisi tersebut dapat 
ditarik beberapa unsur bagaimana joint sitting akan berjalan, yaitu (1) 
sidang bersama, (2) dihadiri dihadiri oleh anggota-anggota DPR dan DPD, 
(3) dalam satu tempat, (4) untuk menjalankan kewenangannya.

Pertama, konsep sidang bersama tersebut akan membawa implikasi 
berupa sifat kelembagaan MPR pasca reformulasi adalah bersifat sementara 
atau ad hoc. Sifat sementara ditunjukkan bahwa MPR akan eksis ketika 
secara bersama dalam satu waktu dan tempat DPR dan DPD melaksanakan 
sidang bersama. Inilah ciri nyata dari keberadaan kelembagaan joint 
session berupa majelis yang terdiri dari anggota-anggota DPD dan DPR 
yang berkumpul bersama untuk bersidang. Ketika persidangan MPR itu 
ada maka kelembagaan joint session itu muncul. Mekanisme kerja yang 
dibangun berbeda dengan sistem joint committee yang hanya terdiri dari 
beberapa wakil dari setiap kamar parlemen. Sedangkan, joint session akan 
mengumpulkan dan menghadirkan seluruh anggota masing-masing kamar 
untuk membahas dan memutuskan apa yang sedang dibahas dan menjadi 
kewenangan joint session. 

Kedua, bahwa bentuk nyata sidang bersama adalah kehadiran dan 
berkumpulnya anggota DPR dan anggota DPD secara bersama. Kedua 
unsur tersebut harus hadir dalam persidangan joint session sebagai bentuk 
legitimasi bahwa MPR adalah forum rakyat yang akan melaksanakan 
kewenangan konstitusionalnya. Konsep bersama ini menekankan pada 
waktu dan dalam satu-kesatuan sidang yang sama. Dengan demikian, 
masing-masing DPR dan DPD tidak boleh menyelenggarakan sidang 
yang waktunya bersamaan dengan sidang bersama di MPR karena anggota 
DPR dan DPD harus menghadiri persidangan joint session di MPR. 
Konsep bersama juga termasuk materi pokok pembahasan yang sedang 
diperdebatkan atau dengan kata lain, DPR dan DPD dalam satu waktu 
secara bersama membahas atau menjalankan yang sama sebagaimana yang 
telah ditetapkan oleh UUD NRI tahun 1945 sebagai kewenangan MPR. 

Unsur ketiga yaitu adanya persidangan yang dihadiri oleh anggota 
DPD dan DPR pada satu tempat yang sama. Konsep adanya tempat yang 
sama tersebut dapat dimaknai secara ganda yaitu berupa persidangan 
dalam satu tempat yang secara fisik berkumpul secara langsung. Maksud 
kedua yaitu persidangan yang diadakan dalam satu waktu tetapi berbeda 
tempat (jarak jauh) yang dihubungkan oleh suatu sistem teknologi dapat 
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berinteraksi secara langsung (real time). Maka, persidangan juga tidak 
diharuskan dilaksanakan di ibukota negara. Hal ini mengingat pada realitas 
yang tidak dapat terduga terjadi di kemudian hari misalkan bencana alam 
yang mengharuskan persidangan secara jarak jauh. 

Unsur keempat yaitu alasan dan tujuan dari diselenggarakannya 
persidangan bersama adalah dalam rangka menjalankan kewenangan MPR 
sebagai suatu joint session. Mekanisme kerja joint session maksudnya 
hanya digunakan untuk melaksanakan kewenangan-kewenangan yang 
telah ditetapkan secara terbatas oleh UUD NRI tahun 1945 serta tidak 
ada kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Persidangan MPR 
ke depan hanya diselenggarakan khusus untuk acara-acara yang memang 
berkaitan langsung dengan pelaksanaan kewenangan MPR. Oleh karena itu, 
sidang bersama DPR dan DPD bukanlah sidang biasa yang dapat diadakan 
pada setiap waktu sebab kewenangan MPR bukanlah kewenangan yang 
membutuhkan rapat persidangan yang intens. 

4.2.4. Keanggotaan dan Pimpinan

MPR bukan lagi sebuah lembaga melainkan sebuah forum bersama 
dengan sistem joint session. Keanggotaan MPR sebagai sebuah forum 
bersifat sementara karena keberadaan MPR sendir adalah suatu sidang 
yang tergantung pada waktu selama sidang itu dilaksanakan. Selagi masih 
menghadiri sidang, maka keanggotaan MPR yaitu adalah anggota-anggota 
dari DPR dan DPD. dengan demikian, tidak ada keanggotaan khusus dengan 
nama “anggota MPR” karena akan menimbulkan kerancuan keanggotaan 
dan kemurnian sistem kelembagaan parlemen yang bikameral. 

Pimpinan MPR yang akan memimpin sidang forum joint session 
memiliki variasi yang berbeda jika melihat praktik di berbagai negara. 
Sebagai contoh Afrika Selatan, ketika National Assembly dan National 
Council of Provinces sedang mengadakan sidang bersama untuk 
mendengarkan pidato kenegaraan dari presiden, maka sidang tersebut 
akan dipimpin oleh Ketua (Speaker) National Assembly dan Chairperson 
NCOP.171 Hal serupa juga terjadi di dalam Kongres Amerika Serikat, yaitu 
171  Parliament of South Africa. (2019). President calls joint sitting parliament. Diakses 16 

Juli 2020 dari .https://www.parliament.gov.za/press-releases/president-calls-joint-
sitting-parliament-south-africas-changed-approach-violence-against-women), 
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joint session tersebut dipimpin oleh KETUA House of Representative  dan 
Wakil Presiden AS yang juga secara ex-officio menjabat Ketua Senat. 

Berdasarkan praktik yang ada tersebut dapat dilihat bahwa komposisi 
pimpinan joint session sebaiknya berasal dari kedua unsur kamar, yaitu 
baik dari unsur DPR dan DPD. hal ini akan lebih menegaskan kedudukan 
yang sama antara dua kamar parlemen dalam kerangka sistem bikameral. 
Tidak akan timbul kesan subordinasi atau dominasi satu lembaga terhadap 
lembaga lainnya. 

4.2.5. Persidangan

Persidangan dengan mekanisme joint session akan mengumpulkan 
kedua anggota kamar parlemen yaitu anggota DPR dan DPD untuk 
secara bersama membahas dan melaksanakan wewenang MPR. waktu 
pelaksanaan sidang bersama sangat tergantung kepada kebutuhan 
untuk melaksanakan wewenang MPR yang tidak begitu membutuhkan 
persidangan secara terus menerus dalam kurun  waktu yang lama. Namun, 
tidak menutup kemungkinan sidang bersama dengan mekanisme joint 
session diadakan secara terus menerus jika membahas perubahan UUD 
NRI tahun 1945 atau ketika usul pemberhentian Presiden dan/ atau Wakil 
Presiden dibahas dan diputuskan. Di luar dua wewenang tersebut, dapat 
diprediksi bahwa sidang bersama mungkin diadakan sekali dalam setahun 
yaitu ketika pidato kenegaraan disampaikan oleh Presiden. 

Praktik di negara lain menunjukkan bahwa sidang bersama dengan 
mekanisme joint session lebih ajeg dan sering dilakukan oleh negara-
negara sistem parlementer (westminster). Hal tersebut erat kaitannya 
dengan kultur dan model parlemen yang berkiblat pada tradisi monarki 
konstitusional Inggris dan hubungannya dengan kekuasaan legislatif 
dalam hal ini parlemen. Parlemen Inggris akan bersidang bersamaan untuk 
mendengarkan Queen Speech atau kurang lebih hampir sama dengan 
pidato kenegaraan dari kepala negara. Namun, tetap terdapat perbedaan 
yaitu jika Queen Speech adalah pidato yang disampaikan saat kedau kamar 
parlemen Inggris memulai masa persidangan. Oleh karena itu, Queen 
Speech menjadi tanda dimulainya masa persidangan parlemen baik House 
of Common dan House of Lord Indonesia sebagai negara 
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Secara garis besar tidak ada perbedaan dari kewenangan MPR 
dengan kewenangan yang dilaksanakan oleh  joint session. Mengingat 
kelembagaan direformulasi, maka kewenangan hanya berpindah dan yang 
berganti hanyalah tata cara pelaksanaan wewenang tersebut, terutama 
berkaitan dengan mekanisme pengambilan keputusan. Kewenangan 
MPR hasil reformulasi atau joint session, yaitu berwenang mengubah 
dan menetapkan UUD, melantik Presiden dan/ atau Wakil Presiden, 
memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya 
menurut UUD, dan wewenang lain yang diberikan oleh UUD. MPR akan 
membahas secara joint session segala kewenangannya dalam sebuah sidang 
bersama antara DPR dan DPD. selain itu, keputusan yang diambil berkaitan 
dengan kewenangannya tersebut juga akan diambil secara kelembagaan 
yang terpisah antara DPR dan DPD. Karena tidak ada istilah pengambilan 
keputusan oleh anggota MPR. Kewenangan terakhir yang ingin 
ditambahkan yaitu keharusan MPR untuk setidaknya menyelenggarakan 
sidang bersama sekali dalam setahun. Sidang bersama tersebut dapat 
secara khusus diadakan untuk mendengar pidato kenegaraan dari kepala 
negara atau sebagai State Address.  Bahkan, telah menjadi kebiasaan oleh 
beberapa parlemen yaitu seperti Australia dan Inggris untuk mengadakan 
joint session antara kedua kamar parlemen untuk mendengarkan pidato 
kenegaraan dari kepala negara lain. Pidato kenegaraan tersebut rutin 
dilakukan dan ditentukan secara jelas dalam konstitusi negara-negara 
seperti Prancis,172 Irlandia,173 Rwanda,174 Kamerun175, Filipina176, dan 
Afrika Selatan. 

Indonesia sendiri telah memiliki hukum tak tertulis atau konvensi 
kenegaraan yaitu pidato kenegaraan Presiden setiap tanggal 1 Agustus di 
hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Secara umum pidato tersebut 
172  Konstitusi Republik Prancis 1958 dengan Amandemen Tahun 2008 (France’s 

Constitution of 1958 with Amendments through 2008), Prancis. § Artikel 16 (1958 
revisi 2008).

173  Konstitusi Republik Irlandia 1937 dengan Amandemen Tahun 2015 (Bunreacth na  
hEireann) §  Artikel. 13 (1937 revisi 2015).

174  Konstitusi Republik Rwanda 2003 dengan Amandemen Tahun 2015 (Rwanda’s 
Constitution of 2003 with Amendments through 2015), Republik Rwanda.  § Pasal 
166 (2003 revisi 2015).

175  Konstitusi Republik Kamerun (Constitution of the Republic of Cameroon) Law. No. 06 
of 1996, Kamerun. § Pasal 14 (1996).

176  Konstitusi 1987 Republik Filipina (The 1987 Constitution of the Republic of Philippines), 
Filipina. § Artikel 12 Section 23.
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menyampaikan program kerja eksekutif yang telah dilaksanakan dan 
hasil-hasilnya serta evaluasi yang ada. Kemudian pidato kenegaraan juga 
berisi tentang rancangan program ke depan yang akan dilaksanakan oleh 
eksekutif. 

4.2.6. Pengambilan keputusan

Setiap keputusan yang diambil dalam sidang bersama antara DPR dan 
DPD harus diambil secara terpisah dari segi kelembagaannya. Maksudnya 
persetujuan diambil dari tiap masing-masing lembaga dan tidak lagi seperti 
kondisi saat ini dimana keputusan diambil dari penjumlahan anggota 
DPR dan DPD. hal ini lah yang dinilai menimbulkan disproporsionalitas 
atau ketidakseimbangan antara DPR dan DPD, mengingat anggota DPR 
jauh lebih banyak dibanding DPD. Sehingga DPR memiliki posisi tawar 
yang lebih tinggi daripada DPD. sebagai contoh untuk memakzulkan 
Presiden butuh suara minimal ⅔ dari anggota MPR.177 Maka anggota 
yang dibutuhkan yaitu 462 orang anggota dari 692 anggota MPR yang 
ada saat ini. Sedangkan anggota DPR berjumlah 575 yang artinya lebih 
dari cukup mencapai batas minimal. Jikalau anggota DPD seluruhnya 
menolak pemakzulan Presiden, tetapi DPR menyetujui maka Presiden 
tetap lengser. Contoh demikian menjadi bukti dimana DPD dapat dengen 
mudah berpotensi untuk dikesampingkan perannya dalam perumusan 
keputusan penting. Contoh tersebut juga berlaku sama potensinya dalam 
hal perubahan UUD NRI tahun 1945.

4.3. Pentingnya Penerapan Joint Session dalam Konsep Majelis 
Permusyawaratan Rakyat di Indonesia

4.3.1. Maksud Permusyawaratan/Perwakilan

Joint session semakin mempertegas sistem permusyawaratan 
dan perwakilan sebagaimana nilai Pancasila Sila ke-4. Di dalam 
pembahasan perubahan UUD NRI tahun 1945, Fraksi PDIP berpendapat 
bahwa jika Majelis Permusyawaratan Rakyat dihilangkan dan tidak 
lagi menjadi sebagai lembaga negara permanen atau permanent body 
maka Indonesia tidak akan lagi memiliki lembaga yang mencerminkan 

177  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia § Pasal 7B. 
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sistem permusyawaratan dan perwakilan.178 Namun, pandangan tersebut 
sesungguhnya tidak sepenuhnya tepat jika kita melihat dari penafsiran 
sila ke-4 Pancasila. Dari tafsiran dan nilai-nilai yang terkandung di 
dalam Sila ke-4 justru mengarah kepada pelaksanaan sistem parlemen 
yang saling mengawasi dan saling mengimbangi atau check and balance 
dengan mekanisme demokrasi tidak langsung yaitu dengan adanya sistem 
perwakilan.179. Menurut penulis, dengan memaksimalkannya sistem saling 
mengawasi dan saling mengimbangi antara kamar-kamar di parlemen, 
akan lebih menegaskan prinsip permusyawaratan tersebut. 

Sila ke-4 Pancasila yang berbunyi “Kerakyatan yang dipimpin oleh 
hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.”. Sila ke-4 
Pancasila lebih menekankan pada nilai-nilai demokrasi dan kedaulatan 
rakyat. Sehingga tidak harus merujuk kepada pembentukan atau 
mengharuskan dibentuknya suatu lembaga khusus yang melaksanakan 
sila ke-4 tersebut. Tidak ada kewajiban formal yang timbul dari sila ke-4 
untuk membentuk suatu lembaga negara khusus melaksanakan prinsip 
permusyawaratan. Ditegaskan kembali, bahwa sila ke-4 Pancasila lebih 
menyiratkan akan nilai-nilai demokrasi dan penyelenggaraan negara yang 
meletakkan kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat.180 Konsepsi 
kedaulatan rakyat yang dibangun oleh Pasla 1 ayat (2) UUD NRI tahun 
1945 diartikan sebagai kekuasaan yang tertinggi negara Indonesia berada 
ditangan rakyat yang dilaksanakan menurut batasan-batasan dan ketentuan 
dalam UUD NRI tahun 1945.181 ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI tahun 
1945 telah secara tegas memberikan kepastian bahwa pengaturan lebih 
lanjut mengenai bagaimana cara dan model pemerintahan yang hendak 
dibangun akan diatur dalam UUD NRI tahun 1945.  

Persoalan penafsiran sila-sila Pancasila sesungguhnya merupakan 
hal yang diperdebatkan. Namun, jika kita melihat posisi Pancasila sebagai 
sumber segala sumber hukum yang ada, maka secara tidak langsung 

178  Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2010). Naskah Komprehensif Perubahan 
UUD NRI tahun 1945 Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan. BUKU III.  MKRI.

179  Wahjono, Padmo. (1986). Negara Republik Indonesia (hlm. 112). Rajawali Press. 
Hlm. 112.

180  Asshiddiqie, J. (2001). Tinjauan Akademis Amandemen Undang-Undang Dasar NRI 
tahun 1945. Badan Pembinaan Nasional Departemen Kehakiman dan HAM.

181  Asshiddiqie, J. (2010). Format kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan 
dalam UUD Tahun 1945 (hlm. 13).  FHUII Press. 
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peraturan perundang-undangan merupakan bentuk konkret dari upaya-
upaya penafsiran nilai-nilai Pancasila.182 Secara doktrin dan ketentuan 
yuridis tidak boleh aturan yang lebih rendah bertentangan dengan aturan 
yang lebih tinggi.183

Oleh karena itu, cukup beralasan jika sila ke-4 Pancasila ditafsirkan 
dengan norma hukum yang dibentuk oleh Ketetapan MPR dalam hal ini 
adalah Ketetapan MPR RI Nomor  VII/MPR/ 2001 tentang Visi Indonesia 
Masa Depan. Tap MPR VI/2001 menjabarkan sejumlah target kehidupan 
berbangsa dan bernegara pada tahun 2020 dengan sejumlah indikator, 
salah satunya indikator demokratis. Indikator demokratis tersebut erat 
dengan nilai-nilai sila ke-4 Pancasila, maka layak dijadikan patokan untuk 
melihat bagaimana arah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sila 
ke-4 tersebut. Berikut visi Demokratis yang dimaksud:

1. terwujudnya keseimbangan kekuasaan antara lembaga 
penyelenggara dan hubungan kekuasaan antara pemerintahan 
nasional dan menguatnya partisipasi politik sebagai perwujudan 
kedaulatan rakyat melalui pemilihan umum yang jujur, adil, 
langsung, umum, bebas, dan rahasia;

2. efektifitas peran dan fungsi partai politik dan kontrol sosial 
masyarakat yang semakin meluas;

3. berkembangnya organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan, dan 
organisasi politik yang bersifat terbuka;

4. terwujudnya mekanisme kontrol di dalam kehidupan berbangsa 
dan bernegara;

5. berkembangnya budaya demokrasi: transparansi, akuntabilitas, 
jujur, sportif, menghargai perbedaan;

6. berkembangnya sistem kepemimpinan yang egaliter dan rasional.

Terdapat beberapa semangat nilai sila ke-4 Pancasila yang coba 
dirumuskan dalam Visi Demokratis tersebut. Penjabaran Visi Demokratis 
adalah harapan dan target yang ingin dicapai oleh Indonesia pada 2020 

182  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan, Indonesia. Ps 1. Lembaga Negara Tahun 2011 Nomor 82.

183  Kelsen, H. (2009). Pure theory of law. Lawbook Exchange.
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atau tahun ini. 

Penjelasan dan relevansi Visi Demokratis terhadap urgensi penataan 
ulang dan penguatan lembaga legislatif di Indonesia yaitu keseimbangan 
kekuasaan dan partisipasi politik. Tujuan mencapai kesimbangan kekuasaan 
diantara lembaga-lembaga negara adalah selaras dengan prinsip check 
and balance dalam penyelenggaraan negara. Indonesia menganut sistem 
pembagian kekuasaan atau distribution of power sebagaimana bentuk 
variasi dari teori pemerintahan yang dikemukakan oleh Montesquieu. 
Dasar teori tersebut sebenarnya memisahkan secara tegas dan tidak 
saling mencampuri antar kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudisial. 
Namun, penerapan teori tersebut mengalami variasi dimana tidak dapat 
dilaksanakan secara terpisah dengan tegas. Karena setiap cabang kekuasaan 
sangat terkait satu sama lain dalam melaksanakan kewenangannya. 

Kekuasaan yang seimbang juga wajib dilaksanakan pada cabang 
kekuasaan legislatif dengan mewujudkan sistem dua kamar yang akan 
saling mengawasi dan mengimbangi. Keseimbanagn itu termanifestasikan 
dalam pengambilan keputusan dalam badan legislatif dilakukan dengan 
persetujuan dua kamar yang ada. Selain itu, masing-masing kamar 
memiliki kewenangan yang sama atau dapat berbeda, tetapi dengan 
tetap mempertahankan bahwa antara dua kamar satu sama lain saling 
bekerjasama bahkan saling bergantung dalam pengambilan keputusan. 
Setidak-tidaknya terdapat ciri saling mengecek tugas satu sama lain yang 
diwujudkan dalam mekanisme second consideration atas setiap keputusan 
satu kamar terhadap keputusan kamar yang lainnya. Pada umumnya, 
praktik second consideration tersebut dilakukan seperti setiap rancangan 
undang-undang yang telah disetujui oleh majelis rendah kemudian dibawa 
untuk mendapat pandangan atau persetujuan dari majelis tinggi. Meskipun 
terkadang keputusan akhir tetap ada di majelis rendah, tetapi setidaknya 
terdapat peran kamar yang lain dalam hal ini adalah majelis tinggi untuk 
mengoreksi. 

4.3.2. Tinjauan Konsep Joint Session

Mekanisme dan bentuk joint session akan lebih membuka dan 
menguatkan peran kamar parlemen yang kedua di Indonesia, yaitu Dewan 
Perwakilan Daerah. Penguatan tersebut yaitu, (1) peran dan daya tawar 
DPD lebih kuat dalam pembahasan dan pengambilan keputusan perubahan 
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UUD NRI tahun 1945.(2) penataan ulang sistem kelembagaan legislatif 
yang mempertegas sistem bikameral, yaitu dengan meningkatkan dan 
membagi kewenangan badan legislatif antara DPR dan DPD.  (3) DPD 
akan lebih terlihat perannya karena akan hadir dengan nama sendiri dan 
tidak lagi menggunakan nomenklatur anggota MPR di dalam setiap sidang 
bersama. 

Partisipasi politik masyarakat akan secara maksimal terwakili 
dengan penegasan dan penguatan sistem bikameral. Berdasarkan teori dari 
Lijphart, terdapat kategorisasi menurut golongan masyarakat yang diwakili 
dalam lembaga legislatif.184 DPD dan DPR memiliki perbedaan golongan 
masyarakat yang kedua kamar tersebut wakili. DPD sebagai wakil-
wakil daerah provinsi mewakili kepentingan daerah dan oleh karenanya 
anggota DPD dipilih secara mayoritarian atau sistem distrik berwakil 
banyak. Kemudian DPR mewakili kelompok masyarakat secara umum 
dan proporsional dari setiap daerah pemilihan. Oleh karena itu, penguatan 
DPD akan mengantar angin segar terhadap perkembangan dan partisipasi 
politik daerah dalam perumusan kebijakan nasional. Partisipasi tersebut 
selaras dengan tujuan awal pembentukan DPD sebagai kamar kedua 
dalam sistem parlemen Indonesia. Selain itu, DPD menjadi penyeimbang 
dan gagasan alternatif di tengah sistem perwakilan dan partisipasi dalam 
penyelenggaraan negara hanya terfokus kepada DPR saja. 

Mekanisme check and balance akan terwujud jika dalam cabang 
kekuasaan legislatif terdapat kamar kedua yang mengimbangi kekuasaan 
kamar pertama. Kamar parlemen yang kedua telah diterjemahkan dengan 
pembentukan Dewan Perwakilan Daerah dalam konteks Indonesia. Hal 
tersebut juga ditegaskan dengan tujuan awal mengapa Dewan Perwakilan 
Daerah dibentuk saat perubahan UUD NRI tahun 1945 pada tahun 1999 
hingga 2002. Berikut adalah tujuan dan alasan Dewan Perwakilan Daerah 
dibentuk:

1. Memperkuat ikatan-ikatan daerah dalam wadah dankernagka 
Negara Kesatuan Republik Indonesia dan memperteguh persatuan 
Kebangsaan seluruh daerah.

2. Meningkatkan akomodasi, aspirasi, dan kepentingan daerah 

184  Lijphart, A. (2012).  Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in 
Thirty-Six Countries. Yale University Press. 
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daerah dalam perumusan kebijakan nasional yang berkaitan 
dengan negara dan daerah.

3. Mendorong percepatan demokrasi, pembangunan dan kemajuan 
daerah.

4. Optimalisasi fungsi utusan daerah yang semula merupakan bagian 
atau fraksi dari lembaga MPR.

Dari tujuan yang dijelaskan diatas terlihat dengan jelas bahwa 
keberadaan dan pembentukan DPD ialah mengoptimalkan peran 
serta aspirasi dan kepentingan daerah dalam perumusan kebijakan 
nasional. Keikutsertaan dan peran ini harus diterjemahkan dalam proses 
pembentukan undang-undang dan DPD memiliki kewenangan untuk 
memutuskan. Berbeda dengan kondisi sekarang dimana DPD hanya 
memiliki kewenangan untuk mengusulkan dan ikut membahas tetapi tidak 
memiliki kewenangan untuk memutuskan apakah menolak atau menerima. 
Konsekuensi dari kewenangan yang terbatas ini juga secara tidak langsung 
mengurangi daya tawar dan efektivitas peran yang dimiliki oleh DPD 
dalam pengambilan kebijakan nasional. 

Oleh karena itu, usulan untuk membentuk joint session akan 
membawa dampak terhadap realisasi wacana penguatan DPD sebagai 
kamar kedua yang mengimbangi kewenangan DPR. Karena joint session 
akan menjadikan kedua lembaga secara setara dan sesuai dengan tujuan 
awal masing-masing lembaga dibentuk. Rekonstruksi dan penataan ulang 
kelembagaan MPR yang diubah menjadi mekanisme joint session semakin 
mempertegas pemisahan dan kekuatan DPD dalam hal penyelenggaraan 
sidang bersama joint session. 

Joint session adalah forum dua lembaga yang berkumpul dalam satu 
waktu untuk melaksanakan kewenangan yang oleh UUD NRI tahun 1945 
harus dilaksanakan oleh kedua kamar parlemen. Kesetaraan kelembagaan 
akan timbul karena DPD tidak lagi dihitung sebagai anggota MPR, begitu 
juga dengan anggota DPR. masing-masing kamar parlemen baik DPR dan 
DPD akan memberikan persetujuan pada setiap pengambilan keputusan 
secara terpisah satu sama lain. Nilai suara masing-masing lembaga adalah 
satu banding satu.  
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4.3.4. Tinjauan MPR sebagai Kamar Parlemen Tersendiri

MPR adalah salah satu kamar dalam struktur lembaga legislatif 
di Indonesia dan menjadi kamar ketiga. Berdasarkan teori ada beberapa 
indikator yang dapat dijadikan dasar untuk menentukan apakah sebuah 
lembaga dapat dikualifikasikan sebagai suatu “kamar” parlemen. Menurut 
Dr. Fatmawati terdapat empat ciri-ciri suatu lembaga dikatakan sebagai 
“kamar” sebagai badan legislatif,185 (1) Memiliki struktur pimpinan, (2) 
memiliki keanggotaan tersendiri, (3) memiliki kewenangan tertentu, (4) 
memiliki sistem tata usaha atau administrasi sendiri. Dari empat indikator 
yang telah dipaparkan tersebut, dapat disimpulkan MPR memenuhi seluruh 
kriteria tersebut.

Pertama, MPR memiliki pimpinan tersendiri yang bersifat tetap. 
Pimpinan MPR menjabat selama 5 tahunan sesuai dengan masa jabatan 
keanggotaan MPR. Pimpinan MPR juga dipilih secara demokratis yaitu 
dengan mekanisme pencalonan dipilih dari dan oleh anggota MPR sendiri. 
Masing-masing pimpinan MPR memiliki spesialisasi urusan sebagai 
bentuk pembagian kerja dan penangan isu dalam lembaga MPR itu sendiri. 
Pimpinan MPR terdiri dari 10 orang yang berasal dari anggota DPR dan 
DPD yang menjadi wujud representasi anggota MPR yang terdiri dari 
anggota DPR dan DPD.186

Kedua, MPR memiliki anggota yang terpisah dengan lembaga lain, 
meskipun dengan cara merangkap. Rangkap anggota tersebut terjadi 
karena anggota MPR itu sendiri juga merupakan anggota DPR dan DPD.187 
Ketika MPR bersidang, maka anggota DPR dan DPD yang hadir pada 
sidang tersebut melepaskan status dan tidak membawa nama keanggotaan 
sebagai anggota DPR dan DPD, melainkan ia hadir secara utuh sebagai 
anggota MPR. Oleh karena itu, MPR dianggap telah memiliki keanggotaan 
yang tersendiri dan terpisah dengan lembaga lain. 

185  Fatmawati. (2010). Struktur dan Fungsi Legislasi Parlemen Dengan Sistem 
Multikameral: Studi Perbandingan antara Indonesia dan Berbagai Negara (hlm. 51). 
Universitas Indonesia Press.

186  Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah, Indonesia. § Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 182. 

187  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia. Ps.2.
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Ketiga, MPR juga memiliki kewenangan tertentu sebagaimana 
diamanatkan oleh UUD NRI tahun 1945. Kewenangan MPR secara 
umum diatur pada Pasal 3 UUD NRI tahun 1945. Kewenangan MPR yaitu 
melantik Presiden dan/ Wakil Presiden, mengubah dan menetapkan UUD 
NRI tahun 1945, dan memberhentikan Presiden dan/ atau Wakil Presiden 
dalam masa jabatannya menurut UUD NRI tahun 1945.188 Selain itu, MPR 
juga berwenang memilih Presiden dan/atau Wakil Presiden jika mereka 
mangkat, berhenti, diberhentikan. Kesemua wewenang MPR tersebut 
dilaksanakan secara mandiri tanpa membutuhkan persetujuan lembaga 
lainnya. Keempat, MPR mempunyai tata laksana administrasi sendiri di 
bawah kendali sekretariat jenderal MPR. Dengan demikian, MPR memiliki 
mekanisme administrasi tersendiri untuk mengurus kegiatannya.

Alhasil sistem lembaga legislatif di Indonesia menjadi trikameral 
atau parlemen yang terdiri dari tiga buah kamar yaitu MPR, Dewan 
Perwakilan Rakyat atau DPR, dan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. 
Konsep trikameral ini secara praktik masih diterapkan di Indonesia dan 
Afghanistan. Kamar parlemen ketiga di Afganistan bernama Loya Jirga 
yang memiliki kewenangan melakukan urusan tertinggi negara, masalah 
teritori dan kedaulatan, memakzulkan Presiden, dan mengubah undang-
undang dasar.189 Tiga kamar dalam cabang kekuasaan legislatif ini juga 
menimbulkan kerancuan dari pelaksanaan bicameralism atau sistem dua 
kamar. Keberadaan MPR sebagai kamar ketiga membuat pembagian 
kekuasaan legislasi dalam cabang legislatif menjadi rancu dan inkonsisten 
dengan prinsip dasar check and balance  dalam lembaga legislatif. 
Sedangkan bikameral sendiri dibentuk sebagai mekanisme atau sarana 
saling mengawasi dan mengimbangi diantara kamar-kamar parlemen.

Kerancuan wewenang tersebut berupa produk yang dikeluarkan oleh 
MPR adalah atas nama MPR sendiri dan bukanlah hasil dari mekanisme 
hubungan wewenang antara DPR dan DPD serta proses pengambilan 
keputusan yang tidak setara antara DPR dan DPD dalam sidang MPR.. 
Oleh karena itu, perlu dilakukan reformulasi dan restrukturisasi 
kelembagaan legislatif Indonesia, khususnya mengenai lembaga MPR. 
Proses reformulasi dan restrukturisasi lembaga dan kewenangan MPR 
mengarah pada pembentukan mekanisme forum sidang bersama atau 
188  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ps 3. dan 7B. 
189  Konstitusi Republik Islam Afghanistan (Constitution of the Islamic Republic of 

Afghanistan) § Pasal  11 (2004).
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joint session sebagai pilihan terbaik. Penataan ulang konsep hubungan, 
wewenang, dan struktur MPR di dalam cabang kekuasaan legislatif harus 
dilakukan sebagai wujud reformasi dan efisiensi legislatif.

4.3.5. Bentuk Kelembagaan Joint Session

Konsep sidang bersama antara DPR dan DPD akan menjadi 
mekanisme baru bagi kelembagaan MPR. Sidang bersama tersebut,  (1) 
bersifat ad hoc, (2) memiliki kewenangan yang hampir sama dengan 
MPR, dan (3) memiliki pimpinan ad hoc dari unsur DPR dan DPD. Secara 
umum konsep sidang bersama antara DPR dan DPD ini dikenal sebagai 
konsep joint session atau di beberapa negara seperti Afrika Selatan disebut 
joint sitting  dan Amerika Serikat menyebut Congress. Meskipun memiliki 
penyebutan, nama, atau nomenklatur yang berbeda, tetapi yang perlu 
ditegaskan adalah sistem kerja sebagai wadah bersama antara dua kamar 
parlemen adalah sama satu sama lain. Maksudnya tidak ada perbedaan 
yang menonjol dalam hal kewenangan yang dimiliki oleh joint session.

Pertama, Sifat sidang bersama yang digagas merupakan forum 
sidang yang bersifat ad hoc  atau sementara. Jika sidang bersama atau 
joint session  tersebut tidak sedang menjalankan fungsi dan wewenangnya, 
maka tidak ada sidang bersama. Joint session hanya akan diadakan 
ketika kedua kamar parlemen dipanggil untuk bersidang bersama secara 
bersamaan untuk membahas dan melaksanakan wewenang mereka. 
Kedua, karena kelembagaannya adalah sementara maka demikian juga  
kedudukan pimpinan joint session yang sementara. Pimpinan hanya 
akan ada ketika sidang bersama tersebut diadakan dan pimpinan sidang 
bersama adalah kesatuan kolektif kolegial dari unsur DPD dan DPR. 
Terakhir adalah kesamaan sidang bersama atau joint session yaitu 
memiliki kewenangan yang sama dengan kewenangan MPR yang ada saat 
ini. Sebagai hasil reformulasi ketatanegaraan dari MPR, sidang bersama 
tidak akan menghilangkan peran, dalam hal ini wewenang, dalam sistem 
ketatanegaraan. Meskipun dilakukan reformulasi kelembagaan, peran MPR 
tetap dipertahankan dan diakomodasi oleh joint session yang diajukan.

Praktik di sejumlah negara menunjukkan sistem joint session 
memiliki kesamaan dari segi fungsi dan wewenang. Kewenangan yang 
biasanya dimiliki oleh joint session adalah, (1) pembahasan dan penetapan 
perubahan konstitusi, dan (2) mendengarkan pidato kenegaraan kepala 
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negara.190 Namun, ada juga joint session yang berwenang untuk mengangkat 
dan memberhentikan kepala negara dan/atau kepala pemerintah dan 
menyelesaikan kebuntuan pembahasan undang-undang.

Pertama, joint session memiliki wewenang untuk mengubah dan 
menetapkan konstitusi. Mekanisme yang diambil dapat berupa kedua 
kamar parlemen bersidang secara bersama dan di waktu serta tempat yang 
sama. Kemudian usul perubahan konstitusi diajukan dan dibahas di sidang 
bersama tersebut. Namun, hal yang cukup membedakan dengan perubahan 
UUD NRI tahun 1945 di indonesia adalah cara pengambilan keputusan. 
Jika dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, MPR adalah lembaga negara 
tersendiri maka perubahan UUD NRI tahun 1945 hanya perlu simple 
majority dari keseluruhan anggota MPR. Implikasi dari ketentuan tersebut 
membuat berkurangnya daya tawar DPD dalam mempengaruhi hasil 
perubahan UUD NRI tahun 1945. Terdapat disproporsionalitas antara 
anggota DPR dan DPD, karena jumlah anggota DPR di MPR melebihi 
simple majority  yang dibutuhkan untuk mengesahkan perubahan UUD 
NRI tahun 1945.

Sedangkan di dalam sistem joint session  pada umumnya, keputusan 
perubahan konstitusi diambil dengan persetujuan super majority dari 
masing-masing tiap kamar. Artinya ada proporsionalitas dan ketergantungan 
antar satu kamar dengan kamar lainnya dalam pengambilan keputusan 
perubahan konstitusi. Ketentuan super majority tersebut berupa jumlah 
minimal suara antara 2/3 atau ¾ suara dari masing-masing kamar. Dengan 
demikian, terdapat keseimbangan kedudukan yang jelas antar kamar 
di cabang kekuasaan legislatif dengan menggunakan mekanisme joint 
session.

Kedua, joint session diadakan untuk mendengarkan pidato kenegaraan 
dari kepala negara dan bahkan mendengarkan pidato dari kepala negara 
sahabat. Praktik yang demikian sangat umum di berbagai belahan dunia 
baik yang memiliki sistem parlementer atau presidensil. Sebagai contoh, 
Filipina yang secara politik kenegaraan cukup dipengaruhi oleh model 
presidensial Amerika Serikat mengadakan State of Nation Address  yang 
disampaikan oleh Presiden Filipina setiap tahun di hadapan joint session 

190  Jason Reed, J. (2011). Obama Addresses a Special Meeting of Parliament. ABC. https://
www.abc.net.au/news/2011-11-17/wideish-shot---barack-obama-addresses-a-
special-sitting- of-the-/3677104?nw=0 
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Filipina.191 SONA yang dipraktikan oleh Filipina tidak berbeda jauh 
dengan State of the Union Address yang dilakukan oleh Presiden Amerika 
Serikat di hadapan Kongres setiap tahun.192

Negara-negara parlementer yang menerapkan sistem pemerintahan 
westminster sebagai pengaruh model pemerintahan kolonial Inggris 
memiliki Queen’s Speech atau pidato yang disampaikan oleh monarki atau 
utusan monarki kepada parlemen. Seperti di Malaysia, setiap pembukaan 
masa persidangan selalu dibuka dengan agenda Titah Yang Di-Pertuan 
Agong yaitu pidato dari penguasa monarki federal Malaysia kepada kedua 
kamar parlemen dan pemerintah.193 Kanada, Australia, dan Selandia Baru 
akan mendengarkan pidato dari Gubernur Jenderal masing-masing negara 
ketika masa persidangan parlemen dibuka. Gubernur Jenderal tersebut 
dalam tradisi negara persemakmuran Inggris adalah wakil resmi dan 
diangkat oleh Ratu Elizabeth II untuk  negara-negara tersebut. Mengingat  
Kanada, Australia, dan Selandia Baru mengakui Ratu Elizabeth II sebagai 
kepala negara mereka. Jika negara parlementer tidak memiliki monarki, 
pidato kenegaraan akan disampaikan oleh presiden mereka sebagaimana 
praktik di India dan Singapura. Bahkan joint session juga berfungsi untuk 
menerima dan mendengarkan pidato dari kepala negara sahabat seperti 
saat Presiden Obama berpidato di parlemen Inggris dan Australia.

Dari kedua fungsi dan wewenang joint session menunjukkan 
beberapa keunggulan. Pertama, sistem kelembagaan yang lebih efisien. 
Keunggulan ini didapat dari sistem kerja joint session  yang hanya bersifat 
sementara, ad hoc,  atau temporal saja. Kelembagaannya hanya ada ketika 
akan melaksanakan kewenangan joint session. Ketika MPR bukan lagi 
sebuah lembaga maka segala tata usaha administrasi juga akan bersifat 
sementara saja. Urusan administrasi joint session dapat diambil dari DPR 
atau DPR ketika joint session sedang mengadakan sidang bersama. Sifat ad 
hoc juga akan terlihat dari administrasi joint session  karena administrasi 
baru akan bekerja jika diadakan sidang bersama. Mekanisme kerja yang 

191  Official Gazette (Phillipines Government). (2020). Rodrigo Roa Duterte Fifth of 
the Nation Address. https://www.officialgazette.gov.ph/2020/07/27/rodrigo-roa-
duterte-fifth-state-of-the-nation-address-july-27-2020/ 

192  White House Government. (2020). State of the Union Address. United States 
Government. https://www.whitehouse.gov/sotu/

193   Perlembagaan Persekutuan (Constitution of Malaysia), Malaysia. § Perkara 60 
(2010).
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hanya bersifat ad hoc akan membentuk membawa dampak perampingan 
kelembagaan dan urusan administrasi joint session. Selain itu, ketiadaan 
pimpinan yang tetap akan mengurangi beban anggaran protokoler dan 
fasilitas lain yang melekat pada pimpinan MPR saat ini. Pimpinan sidang 
hanya akan terbentuk ketika joint session  bersidang. Dengan demikian, 
hak anggaran protokoler hanya akn diberikan selama diadakan sidang 
bersama.

Kedua, mekanisme joint session  akan lebih menonjolkan sistem 
check and balance dalam cabang legislatif. Segala keputusan akan 
diambil berdasarkan kesepakatan mayoritas dari setiap badan parlemen 
yaitu DPD dan DPR. Mekanisme pengambilan keputusan di MPR saat ini 
adalah mayoritas dari seluruh anggota MPR. Terdapat disproporsionalitas 
komposisi keanggotaan dari unsur DPR dengan DPD.[4] Mengingat 
anggota DPR jumlahnya melebihi setengah dari jumlah anggota MPR. 
Tentunya hal tersebut jelas menurunkan daya tawar DPD sebagai kamar 
kedua dalam parlemen. DPD menjadi lemah dan tidak memiliki kekuatan 
untuk melawan atau mengimbangi kehendak mayoritas dari anggota DPR. 
Dari situasi demikian, DPD tidak dapat menjalankan mekanisme check 
and balance sebagai kamar kedua terhadap kebijakan dan keputusan DPR.

Berbeda dengan mekanisme pengambilan keputusan MPR, di 
dalam sistem yang dibangun oleh joint session bahwa keputusan diambil 
dengan persetujuan masing-masing dari DPD dan DPR. Meskipun setiap 
pembahasan pada oint session dilakukan secara bersama antara DPR dan 
DPD dalam satu waktu dan satu tempat. Namun, ketika memasuki tahap 
pengambilan keputusan, maka voting akan dilakukan secara terpisah 
antara anggota DPD dan DPR. Dengan demikian, jika DPR menyetujui 
bahkan dengan super majority,  tetapi DPD menolak maka usul yang 
diajukan tidak dapat disahkan. Begitu juga sebaliknya jika DPD setuju, 
tetapi DPR menolak usulan yang diajukan, maka tidak dapat disahkan. 
Melalui mekanisme pengambilan diatas akan membangun sistem check 
and balance antara DPD dan DPR. Oleh karena itu, diharapkan tidak ada 
oligarki sebuah lembaga di cabang kekuasaan legislatif.

Terakhir bahwa eksistensi tujuan adanya MPR tidak hilang meskipun 
telah direformulasi menjadi joint session. Bahwa MPR dibentuk sebagai 
pembeda dengan sistem pemerintahan yang ada saat era kemerdekaan 
Indonesia. Dimana terdapat dua sistem pemerintahan yang dominan saat 
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itu yaitu parlementer dan Presidensial. Sistem parlementer lebih dilihat 
sebagai supremasi kekuatan partai politik dan menimbulkan instabilitas 
pemerintahan. Karena dalam sistem parlementer, kabinet dan perdana 
menteri bergantung pada mayoritas parlemen. Apabila politik berdinamika 
dan hilang suara mayoritas, maka pemerintahan akan jatuh. Oleh karena 
itu, secara historis Indonesia pernah menerapkan sistem parlementer 
dan mengakibatkan jatuh-bangun kabinet. Kabinet yang silih berganti 
membuat program pembangunan negara seolah terabai karena pemimpin 
negara sibuk berbagai kekuasaan untuk mempertahankan suara mayoritas.  

Mekanisme joint session justru akan memperkuat peran rakyat 
sebagai pemegang kedaulatan sebagaimana nilai Pancasila sila yang 
keempat. Ditegaskan bahwa kerakyatan dipimpin oleh suatu hikmat 
kebijaksanaan yang berada dalam suatu musyawarah dan dilakukan oleh 
para wakil-wakil rakyat. Bahwa konsep musyawarah diterjemahkan 
dalam bentuk kelembagaan parlemen yang terdiri dari dua kamar yaitu 
DPR dan DPD. Kedua kamar tersebut dibutuhkan agar satu sama lain 
dapat saling mengawasi dan mengimbangi dalam pelaksanaan fungsi dan 
wewenangnya. Hal itu akan menjamin sifat hikmat dan kebijakan yang 
diambil dalam nuansa kebijaksanaan negarawan yang bertindak secara 
akuntabel dan transparan. 

Penguatan sifat hikmat kebijaksanaan ini akan tercermin dalam 
pengambilan keputusan joint session yang diambil secara proporsional oleh 
wakil-wakil yang representatif. DPR sebagai wakil kepentingan politik 
rakyat secara populer dan DPD sebagai wakil kepentingan regional dalam 
semangat otonomi daerah. Dua kepentingan akan saling berkompromi 
dan mencapai titik temu demi keputusan yang terbaik melalui mekanisme 
pengambilan keputusan dari masing-masing DPD dan DPR. Kedua unsur 
DPD dan DPR tersebut menjadi wakil yang representatif terhadap realitas 
politik kenegaraan dan kepentingan dari aspirasi dan daulat rakyat.

4.4. Penguatan Peran Dewan Perwakilan Daerah

Dewan Perwakilan Daerah berdasarkan perjalanan sejarah merupakan 
bagian dari adanya tuntutan reformasi 1998 yang bertujuan menghilangkan 
penyelenggaraan negara bersifat sentralistik yang berlangsung sejak era 
Orde Lama hingga Orde Baru yang secara signifikan telah menimbulkan 
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akumulasi kekecewaan daerah terhadap pemerintah pusat sekaligus 
merupakan indikasi kuat terhadap kegagalan pemerintahan pusat dalam 
mengelola daerah sebagai basis berdirinya bangsa ini. Selain itu keberadaan 
Dewan Perwakilan Daerah dimaksudkan untuk:194

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

Sebagai negara yang berbentuk kesatuan, para founding fathers 
atau pendiri negara, telah bersepakat untuk memberi kekuasaan otonom 
kepada pemerintah-pemerintah daerah. Hal itu dilakukan demi efisiensi, 
efektivitas dan hasil maksimal dalam pengelolaan negara.  Niat tersebut 
kemudian diejawantahkan ke dalam Pasal 18 naskah asli Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Menuju kepada cita-cita perwujudan negara yang lebih adil, antara 
kekuasaan pusat dengan kekuasaan yang ada di daerah, maka diperlukan 
adanya lembaga baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dengan 
begitu akan mendesak Negara untuk membentuk suatu lembaga baru 
yang dapat mendengar suara aspirasi dari daerah. Perkembangan sistem 
ketatanegaraan di Indonesia pasca reformasi telah membentuk satu 
lembaga tinggi negara dengan yang dituangkan dalam Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sebuah lembaga yang 
mengakomodir untuk memberikan ruang kepada daerah melalui sistem 
perwakilan sebagai bagian dari pemerintahan pusat, artinya lembaga ini 
dapat menjadi kanal untuk memberikan kebijakan di tingkat nasional.195 

194  Fatwa, A.M.  (2009). Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD NRI tahun 1945 (hlm. 
314). Penerbit Kompas.

195  Fahrazi, M.H. (2019). Optimalisasi Fungsi Pertimbangan Dan Pengawasan DPD RI 
Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945. Jurnal Penelitian Hukum, (1), 15.  
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Dewan Perwakilan Daerah dibentuk melalui sistem perwakilan untuk 
menjalankan tugas dan tanggung jawab legislasi. Cita-cita dari lembaga 
Dewan perwakilan Daerah adalah  agar kekuasaan tidak bertumpu pada 
satu pihak saja, seperti pada zaman orde baru. Pada era orde baru kekuasaan 
pemerintah eksekutif lebih kuat (executive heavy) daripada kekuasaan 
lainnya. 

Keberadaan lembaga perwakilan daerah di tingkat pusat dinilai 
mempunyai peran yang sangat penting sebagaimana pentingnya 
pemerintahan daerah yang mandiri di Negara Kesatuan Republik 
Indonesia ini.196 Mengingat Indonesia tidak hanya memiliki rakyat yang 
berada di tingkat pusat tetapi juga di daerah. Adapun potensi yang dimiliki 
daerah hingga saat ini masih belum dimanfaatkan secara maksimal dan 
dikembangkan, sehingga peranan perwakilan tentunya menjadi sosok 
yang akan mengisi kekosongan kursi kepentingan daerah itu sendiri. 

Munculnya ide pada perubahan ketiga UUD NRI tahun 1945 khususnya 
gagasan lahirnya DPD ialah untuk mengubah sistem perwakilan menjadi 
sistem perwakilan dua kamar (bikameral) dan meningkatkan keikutsertaan 
daerah terhadap jalannya politik dan pengelolaan negara.197 Bikameral 
sendiri merupakan istilah sistem perwakilan yang terdiri dari dua kamar 
(cembers), di Indonesia kamar pertama disebut Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia dan kamar kedua disebut Dewan Perwakilan Daerah RI 
yang bertujuan untuk mencapai pemerintahan yang baik (good government) 
serta tercapainya check and balances antara lembaga negara khususnya 
di lembaga legislatif, yang merupakan salah satu unsur terpenting dalam 
penyelenggaraan. Terjadi perubahan nomenklatur Utusan Daerah menjadi 
Dewan Perwakilan Daerah, menurut Katin Subiyantoro, juru bicara F-PDIP 
pada Rapat PAH I BP MPR ke-38 mengatakan bahwa penambahan kata 
‘dewan’ menggambarkan pengaturan kelembagaan DPD sebagai badan 
yang mempunyai peran dan kedudukan hukum pasti. Perubahan kata 
“utusan” kemudian menjadi “perwakilan” menggambarkan bahwa DPD 
sungguh-sungguh menjadi wakil rakyat dari daerah yang tidak sekadar 
diangkat, tetapi dipilih langsung oleh rakyat.198

196  Manan, B. (1992). Perjalanan Historis Pasal 18 UUD NRI tahun 1945 (Perumusan dan 
Undang-Undang Pelaksanaannya) (hlm. 46). UNSIKA.

197  Manan, B. (2004). DPR, DPD, dan MPR Dalam UUD NRI tahun 1945 Baru (hlm. 60). 
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Press.

198  Tim Penyusun Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD NRI tahun 
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Sistem bikameral dipilih dengan tujuan agar terdapat perwakilan 
yang dapat menyuarakan aspirasi rakyat daerah dan diharapkan dengan 
dibentuknya sistem ini, maka kepentingan rakyat daerah yang tidak dapat 
diakomodir oleh DPR dapat terakomodasi dengan baik karena adanya 
DPD. 

Namun, setelah reformasi UUD NRI tahun 1945, konsep pembagian 
kekuasaan dalam rangka pengawasan pelaksanaan undang-undang 
(eksekutif) dan bikameral dalam rangka check and balances, DPD justru 
menempatkan posisi yang minimal.199 Baik pengawasan antar lembaga 
perwakilan, maupun pengawasan pelaksanaan undang-undang yang 
dilakukan oleh DPD sangat tergantung pada DPR.200 Dengan demikian 
DPD tidak memiliki peran yang maksimal dalam menjalankan fungsinya 
di bidang pengawasan, sangat tergantung dan mengandalkan pihak-pihak 
lain terutama DPR dan Presiden.

Alasan utama yang dapat dikemukakan mengenai penggunaan 
bikameral adalah: (Asshidiqqie, 1996: 39). 

1. Adanya kebutuhan akan perlunya suatu keseimbangan yang lebih 
stabil antara pihak eksekutif dan legislatif, 

2. Keinginan untuk membuat sistem parlementer berjalan, jika tidak 
lebih efisien, setidak-tidaknya lebih lancar, melalui suatu majelis 
yang disebut revising chamber untuk memelihara a careful check 
on the sometimes hasty decisions of a first Chamber.

Lazimnya di Negara yang menganut parlemen bikameral memang 
memiliki dua kamar, antara kamar yang satu dengan kamar yang lain 
memiliki fungsi yang sama, yakni di bidang legislasi dan pengawasan 
terhadap pemerintahan dan hubungan yang setara, dan yang membedakan 
hanyalah cara pembentukannya. Berikut ini merupakan alasan lainnya 
mengapa diperlukan kamar kedua dalam perwakilan ialah: 

1945. (2008). Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 Buku III Jilid 2 (hlm 1121). Sekretariat Jenderal dan 
Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi

199  Marzuki, M. (2008). Analisis Kontestasi Kelembagaan DPD dan Upaya Mengefektifkan 
Keberadaannya. Jurnal Hukum. (1). 84.

200  Asshiddiqie, J. (2005). Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan 
Dalam UUD NRI tahun 1945 (hlm. 169-170). Fakultas Hukum Universitas Indonesia 
Press. 
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a. Mencegah pengesahan undang-undang secara tergesa-gesa dan 
tidak direncanakan dengan matang oleh satu majelis. 

b. Untuk mewujudkan prinsip federal dan melindungi kehendak 
rakyat negara bagian yang berbeda dengan kehendak negara 
federasi. 

Berdasarkan pada alasan-alasan diatas baik yang dikemukakan 
oleh Jimly Ashsiddiqie maupun Strong telah memperlihatkan betapa 
diperlukannya DPD dalam suatu perwakilan dan menyetarakan serta 
memperkuat kedudukan DPD saat ini, agar tidak ada lagi salah satu kamar 
yang lebih superior dibanding kamar lainnya. Menurut Strong keberadaan 
kamar kedua di negara-negara dengan lembaga legislatif lebih dari satu 
adalah dalam rangka memberikan tempat keterwakilan bagi pihak atau 
kelompok yang belum terwakili dalam kamar pertama.201 

Secara umum sistem perwakilan bikameral dibedakan menjadi 3 (tiga) 
pola, yaitu: 

1. RUU dalam sebagian atau seluruh bidang pemerintahan 
memerlukan pembahasan dan persetujuan dua lembaga legislatif. 

2. Terdapat pembagian tugas di antara dua lembaga legislatif, yang 
berarti RUU dalam bidang tertentu hanya perlu dibahas dan 
disetujui satu lembaga legislatif. 

3. Semua RUU hanya memerlukan pembahasan dan persetujuan 
dari satu lembaga legislatif (biasanya DPR atau House of 
Representatives), sedangkan lembaga legislatif lainnya hanya 
berperan sebagai pemberi pertimbangan. 

Terkait pola di atas, banyak pihak yang concern terhadap pola sistem 
perwakilan bikameral ke-satu. Merasa pola tersebut merupakan pola 
yang tepat untuk sistem bikameral di Indonesia, yaitu sebuah RUU dalam 
sebagian atau seluruh bidang pemerintahan memerlukan pembahasan dan 
persetujuan dua lembaga legislatif. 

Diketahui sampai saat ini kedudukan DPD sebagai representasi 
masyarakat daerah belum secara efektif dapat melaksanakan perannya di 
201  Strong, C.F. (1963). Modern Political Constitution; An Introduction to the Comparative 

Study of Their History and Existing Forms (hlm. 195-196). Sidwick & Jackson. 
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tingkat pusat. Ketidakefektifan tersebut dikarenakan pada Pasal 22D UUD 
NRI tahun 1945 hanya menyediakan ruang terbatas bagi anggota DPD, 
terbukti dengan adanya frasa “dapat mengajukan” dan “ikut membahas” 
pada pasal tersebut. Bayangan di atas didukung oleh pengertian sempit 
dari sistem perwakilan bikameral, bahwa tidak dapat disebut bikameral 
apabila suatu undang-undang dapat diterapkan hanya dengan memerlukan 
pembahasan dan persetujuan satu lembaga legislatif. Sehingga seharusnya 
sistem tersebut disebut sebagai sistem unikameral.

Ketimpangan yang terjadi terhadap kewenangan antara dua kamar 
ini sebenarnya memang bukan suatu hal yang negatif, melainkan karena 
sebetulnya tujuan dari pembentukan DPD sebagaimana disebutkan di awal 
seluruhnya hanya berkaitan dengan kepentingan daerah. Oleh karena itu 
sistem bikameral di Indonesia disebut sebagai bikameral asimetris. Akan 
tetapi, yang terjadi di Indonesia kenyataannya kewenangan DPD bukan 
hanya asimetris tetapi sangat terbatas dan tidak mandiri. 

Dewan Perwakilan Rakyat dalam melakukan fungsi pengawasan 
terhadap pelaksanaan undang-undang justru tidak dibatasi, bahkan 
boleh mengawasi materi pengawasan milik Dewan Perwakilan Daerah. 
Dengan demikian materi pengawasan tersebut seluruhnya menjadi 
fungsi pengawasan DPR.202 Hal ini diperjelas dengan fakta, bahwa hasil 
pengawasan DPD itu kemudian disampaikan kepada DPR sebagai bahan 
pertimbangan untuk ditindaklanjuti.

Melalui frasa “ditindaklanjuti” telah tidak mencerminkan sistem 
check and balances antar kekuasaan DPD dan DPR, karena makan 
tersebut dipahami bahwa hanya DPR yang mengawasi hasil pengawasan 
DPD. Artinya, penentu akhir hasil pengawasan Dewan Perwakilan Daerah 
berada dalam kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat. 

Ada tiga alasan menyertai DPD tidak memegang fungsi sekuat DPR, 
yaitu:203

a. Berkaitan dengan efisiensi proses, untuk fungsi pengawasan pelaksanaan 
undang-undang, kepentingan antar kamar parlemen sering berbeda 

202  Jumadi. (2019). Penguatan Fungsi Pengawasan DPD RI Dalam Sistem Bikameral 
Parlemen. Jurisprudentie. (1). 102. 

203  Jumadi. (2019). Penguatan Fungsi Pengawasan DPD RI Dalam Sistem Bikameral 
Parlemen. Jurisprudentie, (1). 102. 
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sehingga memengaruhi referensi mereka untuk menindaklanjuti hasil-
hasil pengawasan;

b. Efesiensi waktu dan biaya, keberadaan sistem dua dewan menunjukkan 
adanya tenggang waktu bolak-balik pemeriksaan atau penyampaian 
hasil pemeriksaan, berarti penambahan biaya, sebagai bagian dari 
ongkos demokrasi dan menjadi tanggungan negara dan pembayar 
pajak; dan

c. Akuntabilitas, sulit menagih kesalahan akibat keterlambatan dan 
kegagalan pembuatan kebijakan, sehingga distorsi perwakilan 
kepentingan karena muncul kekaburan wilayah peran, bahkan saling 
tunduh antar dua kamar parlemen tersebut.

Dalam literatur, terdapat tiga macam pengawasan yaitu, pengawasan 
hukum, pengawasan administratif dan pengawasan politik.204 Di dalam 
Undang-Undang Dasar tidak disebutkan secara jelas sifat daripada 
pengawasan yang dilakukan oleh DPD, namun apabila bertitik tolak 
pada ketentuan Pasal 22D ayat (3) UUD NRI tahun 1945, maka dapat 
diidentifikasi bahwa pengawasan yang dilakukan DPD sebenarnya bersifat 
politis karena hanya menilai apakah pelaksanaan undang-undang telah 
berjalan sesuai dengan undang-undangan atau belum. Berbeda dengan 
fungsi pengawasan yang diberikan kepada DPR disebutkan secara tegas 
oleh Undang-Undang Dasar. 

Bunyi pasal 22D ayat (3) UUD NRI tahun 1945 mengenai kekuasaan 
pengawasan DPD, yaitu:

“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.”

204  Dalam, J. P., &  Putri, A. B. (2009). Penguatan DPD RI, Beberapa Langkah Strategis 
– Kajian Hukum Tata Negara dan Politik Memotong Spiral Kekuasaan (hlm. 261).  
Pelangi Cendekia.
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Dalam pasal di atas, substansi kewenangan DPD ditentukan secara 
terbatas. Hal ini merupakan pandangan yang keliru, bahwa semua materi 
undang-undang untuk kepentingan rakyat sudah tentu berkaitan pula 
dengan daerah, sehingga tidak ada alasan untuk tidak mengikut sertakan 
DPD dalam mengawasi segala materi muatan undang-undang.205

Tidak dijelaskan secara tegas menyebutkan fungsi DPD, Undang-
Undang Dasar tidak boleh mengambang perihal rumusan normatif suatu 
pasal. Hal ini dikarenakan pasal tersebut adalah dasar bagi aturan hukum, 
kebijakan dan segala tindakan negara.206 Jadi, meski DPD diatur dalam 
satu bab khusus, namun fungsi pengawasan yang dimaksud dalam pasal 
tersebut ialah fungsi-fungsi untuk DPR.

Berikut kelemahan yang ada pada pasal 22D ayat (3) UUD 1945. 
Pertama, adanya keterbatasan materi dan pengawasan yang bersifat 
prosedural atas pelaksanaan undang-undang tertentu, karena tempat frasa 
“dapat” yang sebenarnya bukan suatu keharusan atau mesti dilaksanakan. 
Frasa “dapat” difahami sebagai suatu jika ada kehendak untuk melakukan.207 
Kedua, ketentuan ini memposisikan DPD sebagai lembaga negara yang 
sangat mudah dikooptasi atau disub ordinasi oleh Pemerintah dan DPR. 
Sebaliknya, terutama pemerintah diposisikan sebagai institusi politik yang 
sangat dominan atau berkuasa dalam proses penegakan hukum.208

Ditinjau berdasarkan ilmu tafsir, frasa “dapat” pada isi pasal di atas 
dipahami sebagai ketidakharusan atau ketidakperluan dalam melakukan 
pengawasan. Menurut penafsiran ini pula berarti UUD NRI tahun 1945 
tidak memberikan kekuasaan asli kepada DPD dalam bidang pengawasan. 
Sehingga dampak politik yang terjadi kemudian akan berpotensi 
terhambatnya penyaluran aspirasi daerah melalui anggota DPD.209

205  Jumadi. (2019). Penguatan Fungsi Pengawasan DPD RI Dalam Sistem Bikameral 
Parlemen. Jurisprudentie. (1). 103.

206   Manan, B. (2004). DPR, DPD, dan MPR Dalam UUD NRI tahun 1945 Baru (hlm. 73). 
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Press.

207  Zada, K. (2015). Kewenangan Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Dalam Reformasi 
Kelembagaan Perwakilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. Jurnal Cita Hukum 
FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. (3). 29.

208  Jumadi. (2019). Penguatan Fungsi Pengawasan DPD RI Dalam Sistem Bikameral 
Parlemen. Jurisprudentie. (1). 104.

209  Manan, B. (2004). DPR, DPD, dan MPR Dalam UUD NRI tahun 1945 Baru (hlm. 104). 
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Press.
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Pasal 22D UUD NRI tahun 1945 terkait konstitusional pengawasan 
Undang-Undang oleh Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, 
terlihat jelas sangat dibatasi membuat kewenangannya menjadi sangat 
lemah. Dimulai dari kewenangan DPD dalam Pasal 22D ayat (1) UUD NRI 
tahun 1945 dibatasi hanya dapat mengajukan rancangan undang-undang 
tertentu kepada DPR, sedangkan dalam hal melaksanakan pembahasan 
sampai dengan pemberian keputusan Dewan Perwakilan Daerah tidak 
terlihat diikut sertakan. Bahkan mengenai RUU yang berkaitan langsung 
dengan kepentingan daerah DPD RI tidak juga diikut sertakan hingga 
tahap pemberian keputusan, sehingga dalam hal tersebut DPD tidak dapat 
secara optimal mengawal aspirasi masyarakat terutama daerah dalam 
pembentukan legislasi nasional.210 Hal tersebut membuktikan bahwa hasil 
yang didapat ialah sangat jauh berbeda dari apa yang pernah dicita-citakan 
pada awal pembentukan lembaga perwakilan Daerah yaitu, DPD sebagai 
wadah check and balances dengan kekuasaan eksekutif tidak ditempatkan 
mengawasi eksekutif sesungguhnya.

Oleh sebab itu, solusi yang diharapkan untuk bisa memberdayakan 
atau dalam pengertian lain memperkuat fungsi pengawasan DPD ialah 
dengan melakukan perubahan kelima UUD NRI tahun 1945.  

Fungsi pengawasan DPD dan DPR terhadap eksekutif (pelaksana 
undang-undang), seharusnya dirumuskan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat 
dan Dewan Perwakilan Daerah mengadakan sidang bersama dalam forum 
Majelis Permusyawaratan Rakyat. Selain untuk mengubah dan menetapkan 
Undang Undang Dasar juga untuk memberhentikan Presiden dan/atau 
Wakil Presiden atas usul Dewan Perwakilan Rakyat apabila terbukti telah 
melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, 
korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya; atau terbukti melakukan 
perbuatan tercela; ataupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat 
sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden; untuk memilih Presiden dan 
Wakil Presiden dalam hal terjadi kekosongan Presiden dan Wakil Presiden 
secara bersamaan; dan untuk memilih Wakil Presiden ketika Wakil 
Presiden menggantikan Presiden dalam hal terjadi kekosongan Presiden.211

210  Amam, R. U., & Firdaus. (2013).Eksistensi DPD RI 2009-2013 Untuk Daerah dan NKRI 
(hlm. 53). Penerbit Kelompok DPD di MPR RI

211  Dewan Perwakilan Daerah. (2011). Naskah Akademis Usulan Amandemen 
Komprehensif-Dasar-dasar Pemikiran Usulan Perubahan UUD NRI tahun 1945 (hlm. 
75).  DPD.
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Hal selanjutnya yang penting dalam penguatan pengawasan DPD 
ialah memasukkan fungsi tersebut pada pengisian jabatan publik. Jabatan 
yang merupakan jabatan-jabatan disebutkan dalam UUD dan UU, seperti 
pengisian hakim konstitusi, hakim agung, anggota BPK, anggota KY, 
gubernur BI,anggota KPU, anggota KPK, dan lain-lain.

Fungsi pengawasan ideal yang harus dimiliki dan diberdayakan oleh 
DPD adalah, dalam Perspektif mekanisme check and balances yang efektif, 
yakni apabila DPD diberikan fungsi untuk tidak sekedar mengawasi 
pelaksanaan undang-undang secara formal belaka, melainkan juga 
mengawasi secara materiil (substansial), tentang apa yang diinginkan oleh 
undang-undang tersebut, terutama dikaitkan dengan kebijakan-kebijakan 
publik yang dilakukan oleh pemerintah.212 Idealnya Check and Balances 
antara DPD dengan DPR dalam sistem perwakilan dua kamar diadakan 
untuk saling mengawasi. 

Gagasan utama dalam sistem check and balances yang efektif ialah 
upaya untuk membagi kekuasaan yang ada ke dalam cabang-cabang 
kekuasaan dengan tujuan untuk mencegah dominasi suatu kelompok.

Perubahan ke-empat UUD NRI tahun 1945 masih meninggalkan 
masalah yang belum terselesaikan sehingga dibutuhkan perubahan ke-lima 
dengan harapan gagasan sistem pengawasan berimbang bisa dibangun 
dalam UUD NRI tahun 1945, maka pada perubahan ke-lima yang kelak 
akan memberi hak-hak yang sama antara DPD dan DPR. Ujung suatu 
pengawasan atas pelaksanaan undang-undang. Dengan maksud untuk 
memberikan kesempatan kepada anggota DPR dan DPD dalam mengajukan 
RUU baru, perubahan undang-undang, mengganti undang-undang lama, 
mengeluarkan rekomendasi politik dan menyatakan pendapat mengenai 
pelaksanaan undang-undang.213 

Selain melakukan perubahan ke-lima, penting untuk meminta 
dukungan eksekutif agar mengusulkan dan melakukan tekanan terhadap 
DPR dan semua pihak untuk mengamandemen UU MD3 atau diganti 
dengan undang-undang baru. Mengingat UU MD3 dianggap bertentangan 
dengan ketentuan UUD NRI tahun 1945. Terutama terkait kekuasaan 
212  Jumadi. (2019). Penguatan Fungsi Pengawasan DPD RI Dalam Sistem Bikameral 

Parlemen. Jurisprudentie. (1). 106.
213  Jumadi. (2019). Penguatan Fungsi Pengawasan DPD RI Dalam Sistem Bikameral 

Parlemen. Jurisprudentie. (1). 106. 
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DPD bidang Pengawasan. Pada pasal 72 UU MD3 ketentuan isi pasal ini 
belum mengakomodasikan secara efektif tugas DPR untuk membahas dan 
menindaklanjuti hasil pengawasan yang dilakukan oleh DPD dan oleh 
karena itu, maka ketentuan pasal itu secara tidak langsung merugikan 
hak konstitusional DPD sebagaimana diatur dan dijamin dalam UUD 
NRI tahun 1945. Undang-undang pengganti diharapkan bisa mengatur 
dan meletakkan wewenang dan tugas serta fungsi-fungsi DPD yang lebih 
berdaya guna dan berhasil guna. Dengan begitu seharusnya DPD diberikan 
kewenangan untuk ikut menindaklanjuti dengan memperkuat hak-hak di 
bidang pengawasan.214

Selain fungsi pengawasan, DPD juga memiliki fungsi anggaran. 
Sebagaimana pelaksanaannya, kedua fungsi tersebut didasari oleh 
fungsi representasi DPD. Untuk mengefektifkan fungsi representasi 
DPD yang meliputi penampungan dan tindak lanjut aspirasi daerah, 
pengaduan masyarakat serta peningkatan pemahaman masyarakat tentang 
kelembagaan DPD RI dalam rangka akuntabilitas publik maka dibutuhkan 
sebuah mekanisme pertanggungjawaban yang terstruktur dan lebih serius 
dibandingkan hanya sekadar laporan formalitas. Tindak lanjut dari aspirasi 
dilakukan dengan beberapa tingkat yaitu: membagi aspirasi ke dalam 
beberapa prioritas, memilah aspirasi yang dapat diselesaikan di tingkat 
daerah dan membutuhkan tindak lanjut segera (berkoordinasi dengan 
pemerintah daerah), menindaklanjuti aspirasi yang harus dimasukkan ke 
dalam rancangan undang- undang dengan berkoordinasi dengan menteri 
terkait, membentuk kelompok diskusi kecil di tiap provinsi yang fokus 
melihat permasalahan daerah dan mencari solusi.

Kemudian dalam pelaksanaan perannya DPD sangat membutuhkan 
hak dan kewenangan yang tepat untuk dapat mengoptimalkan fungsinya. 
Selain itu, DPD juga mempunyai kewajiban untuk menyerap aspirasi 
daerahnya masing-masing serta memperjuangkannya dalam pengambilan 
keputusan baik secara internal DPD bersama DPR maupun forum MPR. 
Namun sayangnya, selama ini hak yang dimiliki oleh DPD terkait 
kewajibannya tersebut hanya sebatas memberi pertimbangan saja tanpa 
mempunyai kewenangan untuk memutuskan, serta tidak didukung dengan 
mekanisme pertanggungjawaban yang jelas, sehingga  DPD cenderung 

214  Jumadi. (2019). Penguatan Fungsi Pengawasan DPD RI Dalam Sistem Bikameral 
Parlemen. Jurisprudentie. (1). 106. 
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hanya menyerap aspirasi tanpa bisa memberikan solusi.

Ketimpangan yang selama ini ada diantara DPD dan DPR setidaknya 
dapat diimbangi dengan daya tawar yang kuat. Perubahan UUD NRI tahun 
1945 juga perlu menjadi bahan pertimbangan dalam rangka memperkuat 
kedudukan DPD. Keberadaan DPD yang mewakili kepentingan daerah 
seharusnya dilihat tidak sama dengan DPR sehingga akan memperlihatkan 
keinginan politik untuk memberi kewenangan yang setara dengan DPR. 
Dengan perubahan UUD NRI tahun 1945 tentunya akan berdampak pada 
perubahan peraturan perundang-undangan lain dibawahnya seperti UU 
MD3. 

Peran DPD yang sangat signifikan membutuhkan kewenangan yang 
setara dengan DPR agar fungsi yang sudah ada dapat dilaksanakan dengan 
optimal terutama dalam fungsi legislasi. Fungsi legislasi yang menjadi 
dasar dari pemenuhan kebijakan nasional tentunya diharapkan menjadi 
fungsi yang juga dimiliki oleh DPD. Putusan MK yang hanya memberikan 
kewenangan untuk DPD ikut hingga pembahasan tingkat I memperlihatkan 
seolah- olah DPD bukanlah lembaga tinggi negara.

Namun, di Indonesia keberadaan DPD yang baru 2 periode ini belum 
memberikan kepuasan bagi daerah. Pada umumnya yang terjadi adalah 
anggota DPD hanya menjadikan masa reses sebagai satu-satunya waktu 
untuk menampung aspirasi daerahnya. Reses dianggap sebagai rutinitas 
untuk memberikan laporan kinerja yang bagus di dalam masa sidang 
nantinya. Jangka waktu masa reses sangatlah singkat dibandingkan dengan 
urgensi dari DPD itu sendiri yaitu sebagai perwakilan daerah. Dilihat dari 
perannya DPD selama 5 tahun seharusnya bisa memanfaatkan waktu untuk 
lebih banyak turun ke daerahnya  dibandingkan dengan tugas kenegaraan 
di ibu kota. Meskipun di satu sisi DPD tidak dapat melakukan intervensi 
terhadap kebijakan oleh pemerintah daerah, namun peran DPD dapat 
membuka jalan bagi perubahan daerah dengan membawa kepentingan 
daerah ke tingkat nasional.
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4.5. Penyesuaian dalam Sistem Legislasi dan Anggaran

4.5.1 Perkembangan Kekuasaan Membentuk Undang-Undang dan 
Anggaran

Sebelum perubahan UUD NRI tahun 1945,  Dewan Perwakilan 
Daerah memiliki posisi yang lemah dalam hal fungsi pembuatan undang-
undang sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) 
UUD NRI tahun 1945. Namun, kewenangan Dewan Perwakilan Daerah 
diusulkan untuk ditambah selaras dengan wacana perubahan UUD 
NRI tahun 1945 dimana Dewan Perwakilan Rakyat diberi kewenangan 
seperti yang tercantum dalam 7 (tujuh) pasal dari Pasal 19 sampai Pasal 
22B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
Kekuasaan parlemen dinilai menumpuk di Dewan Perwakilan Rakyat 
tanpa adanya pengawasan dan pengimbangan  dari lembaga lainya. Hasil 
dari amandemen tersebut  adalah kekuasaan yang menumpuk di Dewan 
Perwakilan Rakyat, tanpa adanya kontrol dan pengawasan yang memadai 
dari institusi-institusi atau lembaga-lembaga negara yang lain atas 
kerja ataupun kinerja di Dewan Perwakilan Rakyat. Seharusnya sistem 
hubungan kerja antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan 
Daerah dapat diadakan bila MPR betul-betul mempunyai semangat 
constitutional engineering yang murni, akan tetapi pada kenyataannya 
benturan politik MPR, yang sebagian besar anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat, mengakibatkan keuntungan yang besar bagi kekuasaan Dewan 
Perwakilan Rakyat.215

Kuatnya posisi konstitusional Dewan Perwakilan Rakyat 
(DPR) dapat dilihat dari ketentuan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu dalam Pasal 7C UUD NRI tahun 
1945 menyatakan bahwa Presiden tidak dapat membekukan dan/atau 
membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. Selain itu, Pasal 7A UUD NRI 
tahun 1945 menyatakan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat 
diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan 
Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila melakukan 
pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap Negara, korupsi, 
penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun 
apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau 
215  Indrayana, D. (2008). Negara Antara Ada dan Tiada Reformasi Hukum Ketatanegaraan 

(hlm. 317). Jakarta : Kompas Media Nusantara.  
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Wakil Presiden.216

Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi 
anggaran, dan fungsi pengawasan sesuai dengan Pasal 20A UUD NRI 
tahun 1945. Besarnya kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat tersebut 
dirasa perlu ada penyeimbangan terhadap kekuasaan yang dimiliki Dewan 
Perwakilan Rakyat. Berikut sejumlah poin permasalahan dari fungsi yang 
diatur dalam Pasal 20 UUD NRI tahun 1945, antara lain217:

1. Fungsi legislasi, penyebutan fungsi legislasi tidak konsisten dengan 
kekuasaan membentuk undang-undang. Pengertian (begrip) legislasi 
lebih luas dari pengertian undang-undang. Kekuasaan membentuk 
undang-undang adalah satu-satunya terpusat pada kewenangan Dewan 
Perwakilan Rakyat.

2. Fungsi anggaran: penyebutan fungsi anggaran baik dalam praktik 
maupun dunia ilmu pengetahuan, hak DPR di bidang anggaran adalah 
hak budget. Hak budget yaitu hak untuk turut serta menetapkan 
anggaran belanja tahunan negara. Secara substantif, hak anggaran 
adalah fungsi kontrol bukan fungsi anggaran. Fungsi anggaran adalah 
fungsi eksekutif, karena hak itu hak budget hanya diartikan sebagai turut 
serta menetapkan anggaran. Melalui hak budget, Dewan Perwakilan 
Rakyat melakukan kontrol terhadap penentuan sumber pendapatan dan 
belanja Negara untuk waktu satu tahun. Selanjutnya penyebutan fungsi 
anggaran (dalam arti hak budget) menjadi berlebihan karena telah ada 
tempatnya dalam ketentuan mengenai pendapatan dan belanja Negara). 

3. Fungsi Pengawasan (control). Fungsi ini build-in dalam kekuasaan 
membentuk undang-undang, hak budget, dan berbagai hak DPR lainnya 
yaitu hak interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapat, dan hak 
bertanya bagi anggota.

216  Asshiddiqie, J. (2006). Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara (hlm. 86) . 
Jakarta : konstitusi Pers. 

217 Kusuma Dicky P. (2015). Pengawasan Terhadap Fungsi Legislasi DPR RI Berdasarkan 
Peraturan Perundang-undangan. Garuda. (9). 2.   
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4.5.2 Desain Baru Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dan Anggaran 
Parlemen  

Wacana penguatan fungsi dan wewenang Dewan Perwakilan 
Daerah menjadikan Dewan Perwakilan Daerah sebagai mitra kerja yang 
sejajar dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan menjadi pilihan terbaik 
karena dianggap dapat menjadi representasi keberagaman di Indonesia. 
Pada dasarnya dalam UUD NRI tahun 1945 amandemen ketiga, Dewan 
Perwakilan Daerh tetap memiliki kewenangan untuk turut serta dalam 
fungsi legislasi dan anggaran. Namun, peran ini dinilai lemah karena 
hanya sebatas mengajukan usul, saran pendapat, membahas memberikan 
rekomendasi atas rancangan undang-undang. selain itu, Dewan Perwakilan 
Daerah melakukan pengawasan terhadap undang-undang tertentu terutama 
yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, 
pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan 
sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan 
dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah, pelaksanaan APBN, 
pajak, pendidikan, dan agama sebagaimana diatur dalam Pasal 223 
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009. 

Terlihat jelas bahwa Dewan Perwakilan Daerah tidak memiliki 
peran strategis karena tidak memiliki kekuasaan untuk memutuskan. 
Sedangkan, terbentuknya Dewan Perwakilan Daerah dalam struktur 
ketatanegaraan Indonesia secara historis adalah untuk mengantikan 
utusan daerah dan golongan dalam keanggotaan MPR yang dimaksudkan 
untuk dapat mengadopsi dan menyerap aspirasi serta keterwakilan daerah 
dalam menentukan arah pemerintahan dan pembangunan dalam rangka 
mewujudkan tujuan negara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan 
Alinea ke-4 UUD NRI tahun 1945. Oleh karena itu, kedudukan DPD perlu 
diperkuat dengan memiliki posisi yang kuat seperti DPR. Kewenangannya 
tidak hanya sekadar memberikan rekomendasi atau usulan serta membahas 
RUU saja , tetapi diberikan hak dalam pengambilan keputusan atas RUU 
untuk ditetapkan sebagai undang-undang apakah disetujui atau tidak. 
dengan demikian, kedudukan DPD dapat disejajarkan dengan DPR dalam 
fungsi legislasi.

Mekanisme yang dapat dijalankan untuk mewujudkan 
keseimbangan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah 
adalah dengan mengadopsi sistem joint session yang telah digunakan oleh 
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banyak negara. Kamar gabungan antara Senat dan House of Representative 
atau Dewan Perwakilan Rakyat yang mengambil keputusan berdasarkan 
persetujuan bersama. Berbeda dengan cara pengambilan keputusan  a quo 
yang biasanya dilaksanakan di MPR yaitu suara lima puluh persen plus satu 
dari keseluruhan anggota DPR dan DPD. Menjumlah berdasarkan anggota 
MPR tersebut membuat komposisi jumlah anggota Dewan Perwakilan 
Daerah terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat tidak proporsional, 
karena anggota Dewan Perwakilan Rakyat jumlahnya lebih banyak empat 
kali lipat dibanding anggota Dewan Perwakilan Daerah. Sehingga dalam 
mengambil keputusan harus dengan perbandingan 1:1 antara Dewan 
Perwakilan Rakyat dan DPD. Dewan Perwakilan Rakyat sebagai cerminan 
aspirasi rakyat yang berkaitan dengan perwakilan politik yang bertujuan 
untuk menyalurkan aspirasi seluruh rakyat Indonesia sebagai satu suara. 
Sedangkan DPD sebagai pihak yang mengakomodasi kepentingan daerah 
yang dihitung satu suara. 

4.6. Status Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

4.6.1 Kedudukan dan Status TAP MPR

Sebagai sebuah konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Negara Republik Indonesia telah mengalami perubahan 
sebanyak empat kali perubahan (amandemen) sejak masa reformasi, yaitu 
pertama, perubahan pertama disahkan pada 19 Oktober 1999; kedua, 
perubahan kedua disahkan pada 18 Agustus 2000; ketiga, perubahan 
ketiga disahkan pada 10 November 2001; keempat, perubahan keempat 
disahkan pada 10 Agustus 2002. Demikian perubahan yang terjadi pada 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia telah membawa 
dampak yang cukup luas secara implikasi terhadap keseluruhan lembaga 
negara seperti contoh, terdapat beberapa lembaga negara yang karena 
amandemen menjadi bertambah kewenangannya dalam konstitusi, serta 
ada pula lembaga negara yang berakibat dari adanya amandemen menjadi 
berkurang kewenangannya bahkan dihilangkan dalam konstitusi karena 
dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan kehidupan bernegara 
selanjutnya. 

Permasalahan yang sampai saat ini masih terjadi ialah adanya salah 
satu lembaga perwakilan rakyat yang terdampak mengalami perubahan 
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fungsi dan kedudukan setelah amandemen Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). 
Berdasarkan amandemen Undang-Undang Dasar NRI 1945, MPR tidak 
lagi diposisikan sebagai lembaga tertinggi negara dan pemegang kedaulatan 
rakyat tertinggi218 melainkan kedudukannya itu telah mendemosi setara 
dengan lembaga tinggi negara lainnya seperti Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, dan Kekuasaan kehakiman seperti 
Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, serta Komisi Yudisial. 

Demosisasi yang terjadi pada kedudukan MPR setelah amandemen 
ini tentunya memberikan dampak implikasi terhadap beberapa kewenangan 
MPR, yang sebelumnya memiliki proporsi kewenangan lebih istimewa 
dibandingkan lembaga Negara lainnya, yaitu menetapkan Garis-Garis 
Besar haluan Negara dan kewenangan memilih presiden dan wakil presiden,  
kini setelah adanya perubahan atau amandemen Undang-Undang Dasar 
NRI 1945 kewenangan tersebut menjadi: (1) mengubah dan menetapkan 
Undang-Undang Dasar NRI 1945; (2) melantik presiden dan/atau wakil 
presiden; (3) memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden dalam 
masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar NRI 1945. Tidak hanya 
itu, akibat lain yang diterima dari sejajarnya kedudukan MPR membuat 
MPR dalam hal sistem ketatanegaraan menjadi tidak dapat menghasilkan 
produk hukum turunannya yang bersifat mengatur (regeling) disebut TAP 
MPR seperti sebelum amandemen. 

Di dalam Pasal 3 UUD NRI tahun 1945 disebutkan bahwa, “Majelis 
Permusyawaratan Rakyat berwenang menetapkan Undang-Undang Dasar 
dan garis-garis besar haluan negara.” Oleh karenanya, MPR membutuhkan 
wadah hukum yang kemudian disebut dengan “Ketetapan MPR” dan 
“Keputusan MPR”.219 Ketetapan MPR itu kemudian disingkat Tap MPR 
adalah putusan MPR yang mengikat secara hukum baik ke dalam maupun 
ke luar Majelis. Sedangkan Keputusan MPR (Tus MPR) hanya mengikat 
secara hukum ke dalam Majelis saja. Hal tersebut dibuktikan melalui 
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan yang telah mencabut produk hukum MPR berupa 
Ketetapan MPR ( TAP MPR) dalam hierarki perundang-undangan. TAP 
218  Tutik, Titik Triwulan. (2010). Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca 

Amandemen UUD NRI tahun 1945 (hlm. 7). Kencana Prenada Media Group.
219  Nazriyah, R. (2007). MPR RI Kajian terhadap Produk Hukum dan Prospek di Masa 

Depan (hlm. 169). Fakultas Hukum Universitas Indonesia Press.
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MPR sudah dianggap tidak ada dalam sistem hukum Indonesia. Namun, 
kendati begitu, keadaan Tap MPR setelah dilakukan amandemen UUD 
NRI tahun 1945  masih ditemukan  8 Ketetapan yang berlaku. 

TAP MPR yang ada dan masih berlaku sampai saat ini merupakan 
produk hukum yang dibentuk oleh MPRS dan MPR melalui sidang 
istimewa MPR dimulai sejak tahun 1960 hingga tahun 2002. Kedelapan 
TAP MPR yang masih berlaku tersebut adalah sebagai berikut:
1. Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1996 tentang pembubaran Partai 

Komunis Indonesia, pernyataan sebagai orgenisasi terlarang di seluruh 
wilayah negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan 
larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan 
paham atau ajaran komunis/Marxisme-Leninisme; 

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

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

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

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

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

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

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

Delapan TAP MPR di atas merupakan produk hukum MPR yang 
hingga saat ini masih berlaku meski pada hakikatnya dampak dari 
amandemen konstitusi membuat kewenangan MPR untuk menghasilkan 
produk hukum baru maupun mencabut yang sudah ada telah ditiadakan. 
Oleh karena itu, secara tidak langsung keadaan ini telah menciptakan suatu 
ketidakpastian hukum terhadap status hukum dari sejumlah TAP MPR yang 
masih berlaku. Hal tersebut yang kemudian menjadi alasan tercetusnya 
gagasan untuk memasukkan kembali Tap MPR ke dalam hierarki 
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perundang-undangan Indonesia. Terciptanya Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah 
mencabut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan yang didalamnya telah tercantum kembali 
TAP MPR ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia. 

Adapun dengan mencantumkan kembali Tap MPR bukan berarti 
dikembalikannya kewenangan MPR untuk dapat membuat produk 
ketetapan yang baru. Melainkan, hal tersebut terlihat sebagai upaya untuk 
memberi kepastian hukum atau penegasan status hukum bagi TAP MPR 
yang hingga sekarang status hukumnya masih dipertanyakan. 

Pernyataan di atas dapat dibuktikan dari adanya penjelasan 
pada Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang memberikan 
batasan terhadap definisi Ketetapan MPR, bahwa yang dimaksud 
dengan “Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat” adalah Ketetapan 
Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat yang masih berlaku sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 
Republik Indonesia Nomor I/MPR/2003. Ketidakjelasan status hukum Tap 
MPR saat ini membuat pembuat undang-undang seperti nampak ragu untuk 
memasukkan kembali Tap MPR dalam hierarki perundang-undangan.

 Sebelum amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia tahun 1945, kedudukan Ketetapan MPR ditemukan dalam 
Tap MPRS RI No. XX/MPRS/1966 tentang Tata Urutan Perundang-
undangan yang kemudian dicabut dengan Tap MPR Nomor III/MPR/2000 
tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan. 
Dilihat berdasarkan kedua ketetapan sebelumnya, menurut Rachmawati 
Puspitadewi, Tap MPRS/MPR berkedudukan di bawah UUD NRI tahun 
1945 dan di atas UU yang bermakna bahwa Tap MPR/MPRS tersebut akan 
mengatur secara langsung pokok-pokok aturan dalam UUD NRI tahun 
1945, sekaligus yang berkaitan dengan penetapan haluan Negara.220 Tap 
MPR berfungsi mengatur lebih lanjut mengenai hal-hal yang belum diatur 
dalam UUD, karena hal-hal yang diatur dalam UUD NRI tahun 1945 hanya 
220  Puspitadewi, R. (2007). Kedudukan dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan 

Ketetapan MPR RI Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 
Tahun 1945.  Jurnal Hukum Pro Justitia. (25). 324-325.
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bersifat pokok saja. Pengaturan yang dimaksud dalam Tap MPR tersebut 
digunakan untuk mengarahkan haluan Negara yang akan dituangkan ke 
dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). 

 Dewasa ini, berdasarkan kenyataan yang ada menurut Jimly 
Ashsiddiqie bahwa, secara konstitusional MPR sudah tidak memiliki 
landasan untuk melakukan persidangan dalam rangka pembahasan 
tentang pencabutan terhadap Tap MPR/MPRS yang diwarisi masa 
lalu ataupun membuat Ketetapan MPR yang baru. Sidang MPR hanya 
dapat dilaksanakan untuk menjalankan salah satu keempat kewenangan 
MPR.221 Namun disisi lain dari kenyataan tersebut, Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia pada Pasal I Aturan Tambahan dalam rangka 
menghindari ketidakpastian hukum dari Tap MPR/MPRS menugaskan 
kepada MPR untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status 
hukum Tap MPR/MPRS. 

Tap MPR RI NO.I/MPR/2003 tentang Peninjauan terhadap Materi 
dan Status Hukum Tap MPRS dan Tap MPR 1960-2002 merupakan 
bentuk pelaksanaan amanat UUD NRI tahun 1945 kepada MPR yang 
memuat pengelompokkan Tap MPR/MPRS menjadi 6 bagian kelompok., 
yaitu: (1) Tap MPR/S yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, meliputi 
8 Ketetapan MPR; (2) Tap MPR/S yang dinyatakan tetap berlaku dengan 
ketentuan tertentu meliputi 3 Ketetapan; (3) Tap MPR yang tetap berlaku 
sampai dengan terbentuknya pemerintahan hasil pemilihan umum tahun 
2004 meliputi 8 ketetapan; (4) Tap MPR/S yang tetap berlaku sampai 
dengan terbentuknya undang-undang meliputi 11 ketetapan; (5) Tap 
MPR yang masih berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Tata 
Tertib yang baru oleh MPR RI hasil pemilihan umum 2004; (6) Tap 
MPR/S yang tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut, baik 
karena bersifat final, telah dicabut, maupun telah selesai dilaksanakan 
meliputi 104 ketetapan. Pencantuman kembali Tap MPR dalam Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tak ayal hanya sebagai salah satu upaya 
memberikan penegasan hukum bagi status Tap MPR yang masih berlaku, 
hanya semata-semata untuk memberikan dasar yuridis delapan Ketetapan 
MPR yang masih ada sehingga berlaku umum dan mengikat sebagaimana 
ketentuan perundang-undangan lainya karena MPR secara kelembagaan 
sudah tidak memiliki wewenang untuk membuat atau mencabut Tap MPR 

221  Asshiddiqie, J.  (2006). Perihal Undang-Undang (hlm. 163). Konstitusi Press.
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yang sudah diterbitkan sejak dahulu. 

Menurut Jimly Ashsiddiqie, status hukum kedelapan Tap MPR 
(yang telah disebutkan sebelumnya) yang masih berlaku dapat ditafsirkan 
setingkat kedudukannya atau dipersamakan dengan undang-undang 
didasarkan atas materi muatannya yang dapat diubah dengan Undang-
Undang. Artinya, berdasarkan materi muatannya Tap MPR dapat diatur 
atau dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan lain 
yang seharusnya. Sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Prof. 
Soemantri, bahwa isi Tap MPR bisa merupakan substansi Undang-Undang 
Dasar maupun Undang-Undang sehingga dapat ditransformasikan sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang seharusnya. Tap MPR yang 
substansinya terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia tahun 1945 maka diatur dalam UUD NRI tahun 1945, sedangkan 
yang substansinya terdapat dalam Undang-Undang dituangkan dalam UU 
sesuai dengan ketentuan yang disebutkan pada pasal 10 ayat (1) UU No. 
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

  Jika dilihat dari penjelasan Jimly Asshidiqie di atas, menunjukan 
bahwa MPR sendiri telah menundukkan status hukum ketetapan-
ketetapannya setingkat dengan undang-undang (sesuai dengan materi 
muatan) dari penjelasan ketetapan-ketetapannya itu meskipun secara 
materiil ketetapan MPR/S yang tersisa adalah juga undang-undang.222 

Kemudian dapat dibenarkan pula dengan alasan kekuasaan MPR dalam 
membuat ketetapan yang bersifat mengatur (regeling) telah ditiadakan 
sehingga Undang-Undang yang saat ini hadir menjadi hukum tertinggi 
setelah UUD NRI tahun 1945 sebagai pengatur pelaksana penyelenggara 
Negara. 

Selanjutnya mengenai substansi Tap MPR yang masih berlaku 
didalamnya terdapat kalimat menyatakan memerintahkan atau menugaskan 
Presiden atau Pemerintah untuk melaksanakan ketentuan di dalam 
Tap tersebut menurut kondisi ketatanegaraan yang terjadi saat ini perlu 

222  Arbaben, A.R. (2017). Kedudukan Undang-Undang dan TAP MPR dalam Sistem 
Hukum Indonesia Berdasarkan UU NO. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Undang-Undang. Kompasiana. https://www.kompasiana.com/
roniarbaben/592677668623bd0b074b3328/kedudukan-undangundang-dan-tap-
mpr-dalam-sistem-hukum-indonesia-berdasarkan-undangundang-nomor-12-tahun-
2011-tentang-pembentukan-peraturan-perundangundangan. 
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dicabut. Dikarenakan Presiden saat ini tidak lagi dipilih dan diangkat oleh 
MPR melainkan dipilih langsung oleh rakyat karena kewenangan yang 
dimaksud telah dicabut. Menurut Maria Farida dengan adanya Tap yang 
masih berlaku dan belum dilakukan pencabutan serta dinyatakan dalam 
TAP MPR No. I Tahun 2003, hal itulah yang membuat Presiden tetap harus 
tunduk  pada ketentuan Tap-Tap yang ada. Siapapun namanya, baik dipilih 
oleh MPR maupun rakyat, maka terhadap Tap itu Presiden wajib tunduk 
kepada hukum yang berlaku. 

Sedangkan pada pasca perubahan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Presiden tidak lagi menjadi mandataris MPR sehingga 
untuk selanjutnya tidak boleh ada lagi Tap MPR yang memberikan mandat 
kepada Presiden. Namun jika Tap MPR yang dimaksud tidak dilakukan 
pencabutan maka Presiden akan terus hidup dalam mandat MPR yang 
berlaku, dan hal tersebut tentu akan membuat Tap MPR dalam eksistensinya 
menimbulkan potensi pertentangan dengan konstitusi. Demikian Tap yang 
masih tersisa harus dicabut dengan produk hukum yang sejenis atau Tap 
MPR itu sendiri dan oleh lembaga yang membentuknya, yaitu MPR baik 
dalam sidang umum, tahunan ataupun sidang istimewa. 

Kembali pada kenyataan saat ini bahwa pada Undang-Undang No. 
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
Tap MPR kembali dimasukkan ke dalam hierarki perundang-undangan 
yaitu, dibawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan  di 
atas Undang-Undang yang murni pilihan kebijakan pembentuk Undang-
Undang. Namun, terhadap implikasi penempatan Tap MPR dalam hierarki 
menimbulkan dilematisasi akan adanya potensi pertentangan Tap MPR 
dengan konstitusi. Berikut ini beberapa indikasi munculnya pertentangan 
Tap MPR dengan konstitusi yang diuraikan sebagai berikut:223

Pertama, merujuk pada Pasal 22A UUD NRI Tahun 1945, 
mengamanatkan untuk membentuk undang-undang tentang tata cara 
pembentukan undang-undang, yang kemudian diwujudkan dengan UU 
Nomor 10 Tahun 2004,224 atau yang terbaru dengan UU Nomor 12 Tahun 

223  Wicaksono, D.A. (2013). Implikasi Re-Eksistensi Tap Mpr dalam Hierarki Peraturan 
PerundangUndangan terhadap Jaminan Atas Kepastian Hukum yang Adil di Indonesia. 
Jurnal Konstitusi, (10), 169-171.

224  Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan, Indonesia. § Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, 
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2011,225 yang mengatur hal yang sama bahwa materi muatan undang-
undang merupakan pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan UUD NRI 
Tahun 1945. Dengan pendekatan norma tersebut maka mutatis mutandis 
kedudukan Tap MPR di bawah UUD ter-derogasi dengan norma organik 
sebagaimana diamanatkan konstitusi, karena yang dapat menjabarkan 
norma konstitusi lebih lanjut hanya Undang-Undang.

Kedua, walaupun secara tegas Tap MPR tidak dapat menjabarkan 
lebih lanjut ketentuan konstitusi sebagaimana dibahas di atas, tetapi 
sebagai konsekuensi keberadaan hierarkis Tap MPR membuat materi 
muatan Tap MPR dimungkinkan untuk dijabarkan lebih lanjut oleh jenis 
peraturan perundang-undangan di bawahnya. Bahwa sebagaimana telah 
dijelaskan sebelumnya, konsekuensi hierarkisitas sebuah norma adalah 
tidak menghendaki adanya pertentangan norma dan mengarah pada 
hubungan norma, untuk itu keberadaan Tap MPR di bawah UUD dan di 
atas peraturan perundang-undangan yang membawa konsekuensi materi 
muatan Tap MPR akan dijabarkan lebih lanjut oleh peraturan perundang-
undangan di bawahnya. Akan menjadi problematika kemudian jika secara 
materi muatan saja Tap MPR ada potensi bertentangan dengan UUD tetapi 
dimungkinkan untuk dijabarkan lebih lanjut oleh peraturan perundang-
undangan di bawahnya.

Ketiga, merujuk pada Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, 
disebutkan dengan jelas bahwa yang dapat melakukan pembatasan 
terhadap hak asasi manusia hanyalah dengan Undang-Undang, dan bukan 
dengan produk hukum yang lain. Tetapi, jika menelusuri salah satu di 
antara Tap MPR yang masih berlaku, yaitu Tap MPRS Nomor XXV/
MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan 
Sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik 
Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan 
untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Faham atau Ajaran Komunis/
Marxisme-Leninisme, di sana terlihat jelas sarat dengan nuansa pembatasan 
hak asasi manusia. Permasalahan tersebut bersifat forum internum,226 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4386.
225  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan, Indonesia.  § Pasal 10 ayat (1), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.

226  Kant, I., Heath, P., & Scheewind, J. B. (2001). Lectures on Ethic (hlm. 88). Cambridge 
University Press.
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padahal forum internum berupa hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani 
merupakan salah satu bentuk dari non-derogable right227 yang dilindungi 
oleh konstitusi.

Keempat, sebagai tindak lanjut dari adanya potensi pertentangan 
dengan konstitusi dan indikasi pembatasan hak konstitusional warga 
negara, maka perlu ada pertimbangan upaya hukum yang dapat ditempuh 
apabila indikasi dan potensi terjadi secara nyata. Sejauh penelusuran secara 
yuridis formal tidak ditemukan upaya hukum jika indikasi dan potensi 
tersebut benar-benar terjadi. Tentu hal ini menjadi sebuah ketimpangan 
bagi negara yang telah mendaulat diri sebagai negara hukum. Dalam 
konteks negara hukum tentu tidak ada norma yang lepas dari mekanisme 
pengawasan. Mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan adalah 
salah satu sarana sentral untuk mengawasi materi muatan agar senantiasa 
koheren dan melindungi hak-hak warga negara. Namun, dalam konteks 
keberadaan Tap MPR di dalam hierarki peraturan perundang-undangan 
tidak ditemukan satu pun mekanisme pengujian Tap MPR. Hal inilah 
yang jamak disebut sebagai terra incognita, 46 yaitu menjadi wilayah tak 
bertuan karena tidak ada lembaga yang mempunyai kewenangan untuk 
melakukan pengujian terhadap Tap MPR. 

Terhadap kondisi kekosongan hukum tersebut muncul beberapa 
pandangan untuk menyelesaikan permasalahan ini, namun pandangan 
yang paling tepat menurut penulis ialah Tap MPR yang masih berlaku diuji 
oleh Mahkamah Konstitusi. Pandangan ini relatif dapat diikhtiarkan dalam 
konteks negara hukum Indonesia, mengingat adanya preseden putusan 
Mahkamah Konstitusi yang menyatakan Niet Onvankelijkverklaard (NO) 
dalam perkara permohonan pengujian Perpu terhadap UUD. Walaupun 
putusan menyatakan NO, tetapi sebenarnya Mahkamah Konstitusi pada 
posisi membenarkan adanya kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam 
menguji Perpu terhadap UUD.228 Dalam bagian konklusi Mahkamah 
Konstitusi menyatakan bahwa: (a) Mahkamah berwenang untuk 
memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; (b) Para Pemohon 
tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan 
227   Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia.  § Pasal 

28I ayat (1). 
228  Wicaksono, D.A. (2013). Implikasi Re-Eksistensi Tap Mpr dalam Hierarki Peraturan 

Perundang-Undangan terhadap Jaminan Atas Kepastian Hukum yang Adil di 
Indonesia. Jurnal Konstitusi, (10), 173.
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permohonan a quo; (c) Pokok permohonan tidak dipertimbangkan.229

Pada kasus diatas bila dicerna dengan menggunakan argumentum 
a contrario, dapat dipahami dengan pengertian yang berlawanan dari apa 
yang diatur dalam Undang-Undang bahwa jika seandainya para pemohon 
dalam kasus mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk 
mengajukan permohonan maka Mahkamah Konstitusi dalam peristiwa 
tersebut berwenang untuk menguji Perpu terhadap Undang-Undang Dasar. 
Demikian artinya, meskipun tidak disebutkan secara eskplisit didalam 
Pasal 24C ayat (1) UUD NRI tahun 1945 namun Mahkamah konstitusi 
melakukan penemuan hukum (rechtsvinding) dalam rangka mengisi 
kekosongan hukum.230 Oleh karenanya, berlaku pula semestinya bagi 
Tap MPR dengan menggunakan pendekatan argumentum per analogiam 
bahwa bila Perpu saja yang tidak disebutkan secara eksplisit pengujiannya 
sebagai kewenangan Mahkamah Konstitusi diperkenankan untuk diuji oleh 
Mahkamah Konstitusi, maka bagi Tap MPR pun meski tidak disebutkan 
sebagai kewenangan Mahkamah Konstitusi juga dimungkinkan untuk 
diuji oleh Mahkamah Konstitusi, semata-mata untuk mengisi kekosongan 
hukum. 

Mengetahui adanya usulan perubahan bentuk Ketetapan MPRS 
dan MPR menjadi “Peraturan Negara” dengan alasan agar produk hukum 
MPR tersebut dapat dimasukkan ke dalam jenis dan hierarki peraturan 
perundang-undangan dirasa kurang tepat dengan berbagai alasan dapat 
berpotensi menimbulkan persoalan hukum lainnya dan bukan malah 
memberikan solusi terhadap kedudukan Ketetapan MPRS dan Ketetapan 
MPR saat ini. 

Persoalan yang mungkin muncul ialah mengenai 11 (sebelas) 
Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR yang oleh MPR sendiri telah 
dinyatakan akan tetap berlaku sampai dengan dibentuknya undang-
undang. Kemudian jika Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR tersebut 
diubah hanya dari peristilahannya saja menjadi Peraturan Negara, maka 
dapat ditafsirkan atau dianalogikan bahwa kesebelas ketetapan MPRS dan 
Ketetapan MPR tersebut kedudukannya tetap lebih tinggi dari undang-
229  Putusan Mahkamah Konstitusi  Nomor 138/PUU-VII/2009, Indonesia  § hlm. 25.
230  Wicaksono, D.A. (2013). Implikasi Re-Eksistensi Tap Mpr dalam Hierarki Peraturan 

PerundangUndangan terhadap Jaminan Atas Kepastian Hukum yang Adil di Indonesia. 
Jurnal Konstitusi, (10), 173.
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undang yang akan dibentuk. Sedangkan jika diperhatikan maksud dari 
pernyataan MPR mengenai sebelas ketetapan itu maka akan berlakunya 
suatu undang-undang yang materinya merupakan materi Ketetapan 
MPR dan menjadikan suatu Ketetapan MPR menjadi tidak berlaku, oleh 
karenanya undang-undang yang dibentuk untuk mengatur materi muatan 
kesebelas Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR tersebut derajat atau 
kedudukannya akan tidak lebih tinggi, dalam arti sederajat dengan undang-
undang lainnya.

Kemudian permasalahan lainnya datang dari pengertian dan prosedur 
pembentukan peraturan perundang-undangan yang nantinya akan menjawab 
alasan-alasan di atas. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan ialah peraturan 
tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan 
dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang 
melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. 
Berdasarkan pengertian tersebut jika dilihat dari materi muatannya, 
maka Ketetapan MPR tidak termasuk ke dalam pengertian peraturan 
perundang-undangan. Hal ini karena Ketetapan MPR materi muatannya 
tidak hanya mengikat umum tetapi juga mengikat individu. Kemudian, 
terhadap prosedur pembentukkan, bahwa peraturan perundang-undangan 
pembentukkan dilakukan melalui tahapan perencanaan, penyusunan, 
pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Sedangkan 
Ketetapan MPR bila ditinjau dari prosedur pembentukkannya juga tidak 
dapat memenuhi kategori peraturan perundang-undangan. Sehinrgga jika 
Peraturan Negara tetap dimasukkan ke dalam jenis dan hierarki peraturan 
perundang-undangan sangat tidak sesuai dengan kategori yang dijelaskan 
dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. 

Selanjutnya, alasan lain ketidaksesuainnya Peraturan Negara 
dimasukkan ke dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan 
ialah karena tidak adanya kekuasaan bagi MPR untuk membuat Peraturan 
Negara atau mengeluarkan peraturan , sehingga tidak ada norma terkait 
kewenangan yang jelas terhadap MPR mengenai Peraturan Negara di 
dalam konstitusi akan mengakibatkan nantinya Peraturan Negara itu tetap 
tidak memiliki kekuatan status hukum. Mengingat semua kewenangan 
lembaga tinggi negara untuk mengeluarkan peraturan merupakan 
kewenangan delegatif yang telah diatur dalam undang-undang dasar, yang 
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mana lembaga-lembaga tersebut ialah Presiden, DPR, dan Pemerintah 
Daerah. Ketiganya mempunyai produk hukum berupa peraturan yang 
semuanya dicantumkan dalam hierarki peraturan perundang-undangan, 
dan kewenangannya didelegasikan dari Undang-Undang Dasar NRI tahun 
1945. Sedangkan MPR sebagai lembaga tinggi negara tidak memiliki 
selayaknya kewenangan yang didelegasikan langsung dari Undang-
Undang Dasar NRI tahun 1945, sehingga hal ini tentu bertentangan dengan 
ketentuan dalam konstitusi Indonesia. 

Tidak hanya itu, jika setelah memasukkan Peraturan Negara ke dalam 
hierarki peraturan perundang-undangan, kemudian sebagai implikasinya 
maka diperlukan lembaga tinggi negara yang mempunyai kewenangan 
untuk melakukan pengujian, namun yang menjadi pertanyaan lembaga 
apa yang mempunyai kewenangan mengujinya. Meskipun sebagai sebuah 
lembaga tinggi negara MPR dapat mengubah undang-undang dasar, 
namun bila Peraturan Negara ini kewenangan mengujinya diserahkan 
pula kepada MPR itu sendiri maka dikhawatirkan akan timbul potensi 
yang sama. Hal ini sesuai dengan asas hukum Nemo Judex Ideoneus in 
Propria Causa, yang artinya adalah seseorang tidak dapat menjadi hakim 
untuk mengadili kepentingan dirinya sendiri. Sehingga masih tidak jelas 
bentuk pertanggungjawaban dari Peraturan Negara sebagai jenis peraturan 
perundang-undangan. 

Adapun dari berbagai persoalan tersebut, jelas terlihat bahwa 
meskipun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 telah memasukkan 
Ketetapan MPR ke dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, 
tetapi pada kenyataannya Ketetapan MPR tidak dijadikan sumber hukum 
formal. Hal ini dibuktikan dari tidak digunakannya Ketetapan MPR 
sebagai sebuah dasar hukum dalam pembentukkan Undang-Undang oleh 
DPR dan Presiden. 

Dengan demikian, dari semua persoalan di atas mengenai status 
hukum beberapa Tap MPR yang berlaku, baik dinyatakan tetap berlaku 
sampai dengan dibentuknya Undang-Undang maupun berlaku dengan 
ketentuan  masing-masing maka berdasar pada pernyataan dari MPR 
sendiri, bahwa beberapa Tap MPR yang berlaku hingga sekarang ini akan 
diubah kedudukannya sejajar dengan Undang-Undang atau dengan arti 
lain, Tap MPR yang masih berlaku diubah ke dalam Undang-Undang yang 
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dibentuk untuk mengatur materi muatan Ketetapan MPRS dan Ketetapan 
MPR yang masih berlaku yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) 
huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Hal ini bertujuan untuk 
menjamin kekuatan status hukum Tap MPR yang berlaku sampai sekarang 
ini.

4.7. Mekanisme Amandemen Undang-Undang Dasar dalam Konsep 
Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan Joint Session.

Menurut K.C. Wheare, konstitusi adalah keseluruhan sistem 
ketatanegaraan dari suatu Negara berupa kumpulan peraturan yang 
membentuk, mengatur atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara. 
Sedangkan, menurut Utomo, konstitusi dalam arti luas adalah keseluruhan 
dari ketentuan dasar atau hukum dasar yang tertulis maupun tidak tertulis 
maupun campuran keduanya. Sementara itu, dalam arti sempit berarti 
norma-norma hukum yang membatasi kekuasaan yang ada di dalam 
negara.231

Di Indonesia, norma-norma dasar tersebut termaktub dalam Undang-
Undang Dasar Republik Indonesia. Di Undang-Undang Dasar tersebut 
terdapat butir-butir ketentuan yang bersifat membatasi bagaimana cara 
negara melaksanakan kekuasaannya. Selain itu, di dalam Undang-Undang 
Dasar tersebut, terutama di bagian pembukaan, tercermin pula nilai-
nilai dasar yang menjadi patokan dari norma-norma dasar yang terdapat 
dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar itu sendiri. Nilai-nilai tersebut 
terutama tercermin pada bagian “ 

Secara historis, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 
telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan-perubahan yang 
terjadi tersebut disebabkan baik oleh karena adanya dorongan dari luar 
maupun disebabkan dorongan dari dalam Republik Indonesia itu sendiri. 
Perubahan yang terjadi sebab adanya dorongan dari luar dapat dilihat pada 
saat Indonesia mengubah Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 menjadi 
konstitusi Republik Indonesia Serikat. Perubahan tersebut digolongkan 
sebagai perubahan yang disebabkan dorongan dari luar karena pada saat 
itu Republik Indonesia perlu melaksanakan Perjanjian Linggarjati—yang 
mengamanatkan Indonesia menjadi negara serikat dengan ‘Republik 

231  Wheare, K. C. (1966). Modern constitution. Oxford Univ. Press
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Indonesia’ sebagai salah satu bagian di dalamnya—untuk menjaga 
eksistensinya.232 

Kemudian, terjadi lagi perubahan Undang-Undang Dasar Republik 
Indonesia di tahun 1949, perubahan ini dipengaruhi oleh pengakuan 
Belanda dan dunia internasional secara umum kepada Indonesia menyusul 
dengan ditutupnya Konferensi Meja Bundar di Den Haag Belanda, yang 
dengannya Indonesia diakui kedaulatannya secara penuh. Undang-Undang 
Dasar Sementara ini dipengaruhi oleh dorongan dari luar, yaitu diakuinya 
Indonesia sebagai negara yang berdaulat penuh yang tidak harus berbagi 
wilayah dengan negara-negara boneka bentukan belanda sebagaimana 
di zaman Republik Indonesia Serikat, serta dorongan dari dalam yaitu 
tuntutan agar Republik Indonesia kembali kepada cita-cita awal sebagai 
sebuah negara kesatuan.

Sesuai dengan namanya, Undang-Undang Dasar Sementara ini 
berlaku sementara hingga dewan konstituante berhasil merumuskan 
konstitusi Indonesia yang baru. Namun, dalam perkembangannya, Dewan 
Konstituante ternyata gagal melaksanakan tugasnya. Oleh karenanya, 
Presiden Sukarno pada tahun 1949 mengeluarkan Dekrit Presiden yang 
mengembalikan konstitusi Indonesia menjadi Undang-Undang Dasar NRI 
tahun 1945. Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 inilah yang kemudian 
digunakan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka. 

Di dalam perkembangannya, sekira pada akhir tahun 1990-an 
terdapat tuntutan masyarakat untuk melakukan amandemen terhadap 
Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 untuk menyesuaikan dengan 
perkembangan demokrasi dan tuntutan zaman. Akhirnya, Undang-Undang 
Dasar NRI tahun 1945 diamandemen sebanyak empat kali mulai dari tahun 
1999 hingga tahun 2004. Hasilnya adalah pengubahan, penambahan, dan 
pengurangan beberapa ketentuan. Beberapa perubahan tersebut antara 
lain adalah dikembalikannya kedaulatan rakyat dari tangan MPR kembali 
kepada tangan masyarakat secara langsung, adanya pemilihan Presiden 
dan Wakil Presiden secara langsung, dibentuknya DPD sebagai sebuah 
lembaga negara baru yang terlepas dari MPR (berbeda dengan konsep 
utusan daerah dalam MPR), perlindungan Hak Asasi Manusia secara 
lebih tegas, dibentuknya Mahkamah Konstitusi, dibuatnya mekanisme 
232  Ricklefs, M. C. (1981). A History of Modern Indonesia Since c. 1300 (4th ed.). Palgrave 

Macmillan.
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pemberhentian Presiden dengan memperhatikan dua aspek yaitu politis 
(dari usul DPR dan persetujuan MPR) serta yuridis (Putusan MK), dan 
beberapa perubahan-perubahan lainnya. 

Secara akademis, perubahan yang terjadi tersebut menimbulkan 
silang pendapat di antara beberapa ahli hukum terkait apakah Undang-
Undang Dasar setelah amandemen masih pantas dirujuk sebagai Undang-
Undang Dasar NRI tahun 1945 mengingat perubahan yang dilakukan 
dalam Amandemen UUD tersebut cukup banyak dan mendasar. Jawaban 
atas hal ini ini diutarakan oleh Prof. Jimly Asshiddiqie dan Bagir Manan 
yang menjelaskan bahwa meskipun terdapat banyak perubahan dalam 
UUD NRI tahun 1945, tetapi hal tersebut bukan sebagai suatu upaya 
penggantian yang menggantikan UUD NRI tahun 1945 dengan UUD versi 
baru misalnya UUD-Reformasi atau UUD 2000. Alih-alih, perubahan 
UUD NRI tahun 1945 dilakukan secara amandemen, dengan demikian 
tidak dalam arti meniadakan UUD NRI tahun 1945 melainkan tetap 
mempertahankan nilai-nilainya.233

Secara resmi negara tetap merujuk Undang-Undang Dasar setelah 
amandemen dengan nama Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Hal ini 
terbukti di antaranya dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dimana dalam Pasal 7 ayat 1 
dijabarkan terkait hierarki peraturan perundang-undangan dan di dalamnya 
dipakai istilah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 
yang mana ditempatkan di posisi teratas hierarki peraturan perundang-
undangan di Indonesia. 

 Disebutkan bahwa hierarki tertinggi peraturan perundang-
undangan di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. 
Dengan demikian berarti bahwa negara memandang amandemen yang 
terjadi bukan sebagai penggantian melainkan penyesuaian dengan tetap 
mempertahankan esensi nilai-nilai UUD NRI tahun 1945

Terkait dengan perubahan konstitusi, K.C. Wheare memiliki 
beberapa klasifikasi yaitu:
1. konstitusi yang substansinya bersifat terbuka atau tertutup

233  Asshiddiqie, J., & Manan, B. (2006). Gagasan amandemen UUD NRI tahun 1945 
dan pemilihan presiden secara langsung. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan 
Mahkamah Konstitusi RI.
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2. konstitusi yang mekanisme perubahannya bersifat terbuka atau 
tertutup234

Konstitusi yang substansinya bersifat terbuka berarti bahwa 
konstitusi tersebut mengatur hal-hal yang bersifat umum sehingga tak 
mudah lekang oleh zaman dan karenanya menjadi cocok untuk diterapkan 
di segala zaman tanpa memerlukan perubahan mendasar. Sementara itu, 
konstitusi yang substansinya bersifat tertutup mengatur hal-hal secara 
mendetail sehingga mudah usang dengan perkembangan zaman. Sementara 
itu, konstitusi yang mekanismenya perubahannya bersifat terbuka berarti 
bahwa dalam konstitusi tersebut diatur secara jelas bagaimana prosedur 
perubahan konstitusi itu sendiri. Sementara, konstitusi yang mekanisme 
perubahannya bersifat tertutup berarti bahwa konstitusi itu tidak mengatur 
atau bahkan tidak mengizinkan adanya perubahan dalam konstitusi itu 
sendiri.235

Secara substansi, UUD NRI tahun 1945 pasca amandemen dapat 
dikatakan memiliki substansi yang bersifat terbuka sebab tidak terlalu 
mengatur secara terperinci sehingga jika ada perubahan cukup mengubah 
Undang-Undang pelaksanaanya saja tanpa harus mengubah konstitusinya. 
Begitu pula pada mekanisme perubahannya, UUD NRI tahun 1945 pasca 
perubahan memiliki mekanisme perubahan yang telah diatur secara jelas 
dalam Pasal 37 yaitu perubahan dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan 
Rakyat setelah diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 anggota MPR, 
sidangnya dihadiri 2/3 dari seluruh anggota MPR dan disetujui suaranya 
oleh lebih dari 50% dari jumlah anggota MPR yang hadir. Oleh pengaturan 
tersebut maka UUD NRI tahun 1945 dapat dikategorikan sebagai konstitusi 
yang mekanisme perubahannya bersifat terbuka.

Dalam kaitannya dengan rekonstruksi konsep Majelis 
Permusyawaratan Rakyat yang menyeimbangkan suara antara DPR dan 
DPD maka konsep pengaturan terkait perubahan pada Undang-Undang 
Dasar NRI tahun 1945 juga harus disesuaikan. Dalam konsep Majelis 
Permusyawaratan yang baru, suara DPR dan DPD harus dinilai sebagai 
satu banding satu. Dengan demikan maka dapat diajukan suatu konsep 
pada pokoknya sebagai berikut:
1. Usulan perubahan Undang-Undang Dasar diajukan oleh sekurang-
234  Wheare, K.C. (1962). Modern Constitution. Oxford University Press.
235 Wheare, K.C. (1962). Modern Constitution. Oxford University Press.
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kurangnya 1/3 anggota DPR dan 1/3 anggota DPD;
2. Usulan tersebut diagendakan dalam Sidang Majelis Permusyawaratan 

Rakyat;
3. Usulan yang diagendakan tersebut harus jelas terkait pasal-pasal mana 

yang diajukan perubahan;
4. Dalam Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat usulan tersebut akan 

disetujui bersama oleh DPR dan DPD;
5. Usulan tersebut dianggap disetujui apabila mencapai persetujuan 

sekurang-kurangnya 2/3 dari seluruh anggota DPR dan 2/3 dari seluruh 
anggota DPD;

6. Terdapat kekhususan yaitu untuk mengubah pasal-pasal yang mengatur 
mekanisme perubahan ini untuk dianggap disetujui apabila telah 
memperoleh persetujuan sekurang-kurangnya ¾ dari seluruh anggota 
DPR dan DPD.

Konsep tersebut dikembangkan tidak lain adalah untuk membawa 
kedudukan DPD seimbang dengan MPR dalam sidang perubahan UUD. 
Bahwa selama ini, jika kita melihat kepada Pasal 37 UUD NRI tahun 
1945 maka keterwakilan suara DPD dalam perubahan undang-undang 
dasar masih lemah. Di dalam Pasal 37 UUD diatur untuk menyetujui suatu 
perubahan UUD diperlukan suara 50% ditambah satu dari keseluruhan 
anggota MPR yang hadir. Sementara itu, jumlah anggota MPR yang hadir 
sedikit-dikitnya adalah 2/3 dari keseluruhan MPR. Padahal, di dalam Pasal 
22C disebutkan bahwa jumlah anggota DPD tidak lebih dari 1/3 anggota 
DPR. Dengan demikan, akan terjadi suatu kondisi dimana dalam sidang 
MPR secara de-facto anggota DPR sangat mendominasi pengambilan 
suara. Hal tersebutlah yang akan diatasi oleh konsep baru yang berlandaskan 
pada konsep Majelis Permusyawaratan Rakyat yang baru. 

Bahwa dalam konsep Majelis Permusyawaratan Rakyat yang baru 
yang bertolak dari mekanisme joint session, maka DPR dan DPD akan 
dipertemukan dalam suatu kondisi yang membuat suara mereka seimbang. 
Nantinya, dalam sidang perubahan UUD di MPR, DPD dan DPR akan 
mendapatkan suara satu banding satu. Suara DPD dihasilkan apabila 
2/3 dari seluruh anggota DPD menyetujui perubahan UUD. Sementara 
suara DPR dihasilkan apabila 2/3 dari seluruh anggota DPR menyetujui 
perubahan UUD. Apabila suara DPR dan DPD sama-sama menyetujui 
perubahan UUD, maka perubahan pun dilakukan. Sebaliknya, apabila 
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DPR dan/atau DPD tidak menyetujui perubahan tersebut maka perubahan 
UUD tidak dapat dilakukan. 

Hal demikian akan meningkatkan rigiditas mekanisme perubahan 
UUD. Selama ini, dengan jumlah anggota MPR yang lebih besar dari jumlah 
anggota DPD, perubahan UUD dapat dilihat sebagai sebuah keputusan yang 
didominasi atau setidak-tidaknya lebih mencerminkan suara kepentingan 
politik semata. Padahal, perubahan UUD adalah perubahan yang cukup 
mendasar dalam kehidupan bernegara mengingat kedudukan UUD sebagai 
sebuah norma hukum dasar yang terhadapnya akan digantungkan dan 
dilandaskan berbagai peraturan perundang-undangan yang lebih rendah 
mulai dari undang-undang hingga peraturan-peraturan pelaksanaannya. 
Mengingat hal tersebut, maka sejatinya perubahan UUD  perlu dilakukan 
bukan hanya atas keputusan yang didominasi oleh golongan representasi 
politik semat tetapi juga oleh representasi daerah. 

4.8. Pengaturan Ketatanegaraan dalam Menghindari Kondisi Lame-
Duck Session

Kajian mengenai lame-duck session belum banyak dilakukan di 
Indonesia. Akibatnya belum banyak kesadaran tentang masalah lame-duck 
session ini apalagi pengaturannya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. 
Istilah dan pengetahuan lame-duck session mungkin terkesan asing atau 
tidak banyak diketahui dan dibahas dalam diskursus hukum tata negara 
di Indonesia. Namun, sebenarnya masalah lame-duck session secara tidak 
sengaja atau kebetulan muncul bersamaan dengan kasus Madison Vs. 
Marbury di Amerika Serikat yang secara historis diakui sebagai peristiwa 
judicial review atau pengujian undang-undang terhadap konstitusi oleh 
The US Supreme Court. 

Lame-duck session dapat dikatakan sebagai suatu kondisi dimana 
presiden atau anggota parlemen masih secara aktif mengambil keputusan-
keputusan ketika presiden atau anggota parlemen yang baru telah terpilih, 
tetapi belum dilantik. Suatu waktu antara hari pemungutan suara hingga 
pelantikan tersebut (lame-duck) sering kali atau cenderung disalahgunakan 
oleh anggota parlemen atau presiden yang masih menjabat dengan sisa-
sisa waktu yang masih ada tersebut. kecenderungan tersebut terbukti di 
Amerika Serikat dimana ketika lame-duck session sering kali memutuskan 
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hal-hal kontroversial seperti rancangan undang-undang berkaitan dengan 
anggaran (appropriation, supply, budget bill), pajak, atau keuangan 
lainnya. Selain itu, presiden atau gubernur negara bagian juga melakukan 
pengangkatan pejabat-pejabat, memberi grasi atau ampunan hukum 
(pardon) kepada narapidana, atau memberikan gelar dan tanda jasa. 
Bahkan, Gubernur Illinois pernah memberikan grasi kepada terpidana 
mati dua jam sebelum gubernur terpilih dilantik.236 

Kapan terjadinya lame-duck session dapat ditentukan meski memiliki 
perbedaan dalam hal lame duck session yang terjadi dalam ranah eksekutif 
dengan legislatif. Mengingat presiden memiliki masa jabatan yang tetap 
(fix term) dan tidak seperti anggota parlemen yang dapat dipilih berulang 
kali tanpa batasan berapa kali menjabat. Terdapat empat kemungkinan 
lame-duck session terjadi dalam kasus presiden. Pertama, presiden 
tidak dapat maju kembali dalam pemilihan umum karena pembatasan 
periodesasi jabatan (fix term). Kedua, presiden maju dalam pemilihan 
umum tetapi tidak terpilih. Ketiga, presiden baru hasil pemilihan umum 
telah terpilih. Keempat, presiden saat ini tidak ingin maju kembali untuk 
periode berikutnya, meskipun tidak ada halangan konstitusional.237

Lame-duck session memperoleh perhatian cukup serius menjelang 
abad ke-20 oleh Kongres Amerika Serikat. George Norris, anggota kongres 
dari partai Republikan begitu getol mengajukan usul perubahan atau 
amandemen Konstitusi Amerika Serikat agar mengakomodasi pengaturan 
dan menyelesaikan masalah lame-duck session. Usaha dan jerih payah 
Norris terbayar dengan sempurna dengan disetujuinya Amandemen ke-20 
Konstitusi Amerika Serikat pada 1935 yang secara khusus dilakukan untuk 
menyelesaikan masalah lame-duck session.238 

Berikut adalah bentuk-bentuk “akal-akalan” sidang Kongres Amerika 
masa lame duck session:239

236  Nagle, John Copeland. (2003). The Lame Ducks of Marbury, Constitutional 
Commentary University of Minnesota Law School. 338

237  J Nagle, John Copeland. (2003). The Lame Ducks of Marbury, Constitutional 
Commentary University of Minnesota Law School. 339.

238  Jenkins, Jeffery A.  and Timothy P. Nokken. Contemporary Lame-Duck Sessions 
of Congress: An Overview and Assessment with Special Emphasis on the 110th 
Congress. 3.

239  Hudiburg, Jane A. (2018).  Lame Duck Sessions of Congress, 1935-2016 (74th-114th 
Congresses). 3.
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1. Sine die adjournment session : When the Senate convenes an extra 
session, following sine die adjournment, it is known as a special 
session.  Sine die adjournment artinya House dan Senat sepakat 
untuk mengakhiri sesi dan setelah itu tidak akan ada sesi lagi hingga 
sesi yang ditentukan konstitusi. Jika sine die adjournment diputuskan 
ketika tahun pemilu, maka House dan Senat tidak akan bersidang 
lagi setelahnya hingga 3 Januari dimana anggota House atau Senat 
baru terpilih dan memulai sidang 3 Januari sebagaimana konstitusi 
mengatur demikian.240 

2. Extraordinary Session: An extraordinary session occurs when the 
president exercises his constitutional authority to call Congress back 
into session during a recess or after a sine die adjournment. Kongres 
dapat mengambil “jeda” dalam hal ini menetapkan reses.Jadi ketika 
sesi masih berlangsung, atas persetujuan House dan Senat, anggota 
kongres dapat menangguhkan sidang lebih dari tiga hari yang 
ditetapkan sebagai reses. Jumlah hari pada sesi yang berlangsung 
berkurang karena ditunda untuk reses, akan diganti dengan 
memperpanjang sesi. Ketika sesi diperpanjang, maka mungkin saja 
perpanjangan itu melewati waktu pemilu. Lewat waktu itulah lame-
duck.241

3. Pro Forma Session: From the Latin, meaning “as a matter of form,” 
a pro forma session is a brief meeting of the Senate, often only a few 
minutes in duration. Namun, pro forma juga berarti House dan Senat 
sepakat tidak memutuskan sine die adjournment  , artinya session 
akan terus berlangsung), dan juga tidak mengambil  reses. Dengan 
demikian, House dan Senat akan terus memiliki session tanpa reses 
hingga melewati hari pemilu. Meskipun yang terjadi sebenarnya, 
House dan Senat akan bersidang 2-3 kali seminggu atau “stand-by” 
saja. Sesi yang lewat waktu pemilu itulah lame-duck.242

Perubahan yang terjadi setelah Amandemen ke-20 Konstitusi 
Amerika Serikat adalah mengurangi jarak waktu atau jeda antara 
240  Admin. The August recess. The Senate of the US. Website.https://www.senate.gov/

artandhistory/history/common/generic/News_August_Recess.ht
241  Hudiburg, Jane A. (2018).  Lame Duck Sessions of Congress, 1935-2016 (74th-114th 

Congresses). 3.
242  Hudiburg, Jane A. (2018).  Lame Duck Sessions of Congress, 1935-2016 (74th-114th 

Congresses). 4-5.
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pelaksanaan pemilihan umum di minggu pertama bulan November 
dengan waktu pelantikan. Sebagaimana diketahui bahwa pemilu Amerika 
Serikat dilaksanakan pada bulan November, tetapi pelantikan anggota 
kongres dan presiden terpilih baru akan diajukan pada awal Maret. Oleh 
karena itu, terdapat jarak yang sangat lama dan membuka peluang untuk 
parlemen dan presiden meluluskan kebijakan di masa lame-duck. Setelah 
perubahan, jarak tersebut diperpendek sehingga presiden dilantik pada 3 
Januari. Kemudian, kongres Amerika Serikat diharuskan memulai sidang 
pada tanggal 3 Januari pula.243

Mengenai lame-duck session terdapat dua pendapat mendasar dari 
George Norris mengapa lame-duck session bermasalah dan tidak dapat 
ditoleransi.244 Pertama, menimbulkan pembentukan undang-undang yang 
rentan dimasuki kepentingan tertentu, karena sebagian anggota parlemen 
yang mengambil keputusan tidak lagi akan menjabat atau dengan kata 
lain tidak terpilih untuk periode berikutnya. Akhirnya anggota yang 
tidak terpilih kembali tersebut hanya akan menyetujui undang-undang 
berdasarkan “pesanan”. Selain itu, anggota parlemen juga “aji mumpung” 
mencari kesempatan agar dilantik menjadi pejabat di eksekutif atau 
mendapat imbalan tertentu. Kedua, lame duck session memberikan peluang 
dan “kekuasaan” yang besar bagi partai mayoritas untuk menentukan 
“kartelisasi/mengatur” undang-undang mana yang dapat dibahas dan 
diputuskan serta undang-undang yang “sengaja” ditunda, diperlambat, 
atau dibatalkan untuk disetujui.  Dengan demikian, anggota parlemen masa 
lame-duck session tidak memiliki legitimasi kuat karena mereka sudah 
tidak terpilih kembali dan akhirnya mereka juga rendah akuntabilitasnya 
terhadap konstituen.

4.8.1 LAME DUCK SESSION di INDONESIA

Lame-duck session di Indonesia dapat dihitung sejak hasil pemilihan 
umum legislatif diketahui dan ditetapkan hasilnya oleh Komisi Pemilihan 
Umum. Sebagai contoh Pemilihan Umum Legislatif 2014 yang dilaksanakan 
pada 9 April 2014 ditetapkan perolehan suara dan calon terpilih pada 9 Mei 

243  Jenkins,  Jeffery A.  and Timothy P. Nokken , Partisanship, the Electoral Connection, 
and Lame-Duck Sessions of Congress, 1877-2006. 451.

244  Jenkins, Jeffery A.  and Timothy P. Nokken,  Legislative Shirking in the Pre-Twentieth 
Amendment Era: Presidential Influence, Party Power, and Lame-Duck Sessions of 
Congress, 1877–1933”. 116.
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2014. Artinya anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan 
Daerah telah memasuki masa lame-duck session mulai tanggal 9 Mei 2014 
hingga pelantikan anggota baru yaitu pada 1 Oktober 2014. Meskipun telah 
memasuki masa lame-duck tetapi DPR masih menyelenggarakan sidang 
dan memutuskan belasan undang-undang. Selain itu, Pemilihan Umum 
Legislatif 2019 yang dilaksanakan pada 9 April 2019 ditetapkan pada 21 
Mei 2019. Artinya masa lame-duck session 2019 adalah 21 Mei hingga 
30 September 2019.245  Berikut adalah data undang-undang-undang yang 
disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat setelah hasil pemilihan umum 
resmi ditetapkan oleh Komisi Pemilihan umum sehingga telah memasuki 
masa lame-duck session. 

 

Dewan Perwakilan Rakyat seolah kejar tayang ketika akhir masa 
periode jabatan untuk mengesahkan rancangan undang-undang yang 
menumpuk.246 Meskipun tidak semua atau tidak ada kepastian bahwa 
produk undang-undang yang dihasilkan oleh parlemen saat lame-duck 
session buruk, tetapi alasan utama mengapa lame-duck session tidak dapat 
dibiarkan adalah masalah transparansi, akuntabilitas, dan legitimasi dalam 
pembentukan undang-undang ketika lame-duck session. 

245  Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/
KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, 
Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional, Indonesia. 

246  Mubarok, Fadli. Ironi Kinerja Legislasi DPR dalam RUU Kejar Tayang. Alinea.id. 
https://www.alinea.id/politik/ironi-kinerja-legislasi-dpr-dalam-ruu-kejar-tayang-
b1XmF9nvG 
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Namun, di Indonesia terdapat contoh undang-undang masa lame-
duck session yang cukup membuat riuh pemberitaan nasional yaitu ketika 
rapat paripurna DPR pengambilan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 
2014 yaitu berkaitan dengan tata cara pemilihan pimpinan DPR dan MPR. 
Dimana saat akhir-akhir periode masa jabatan 2009-2014, DPR mengubah 
sistem tata cara pemilihan pimpinan DPR dan MPR yang “terkesan” 
berat sebelah karena ada pihak-pihak tertentu yang merasa dirugikan dari 
perubahan tersebut dan menguntungkan pihak-pihak yang mendukung 
pengesah rancangan undang-undang tersebut. Momentum perubahan 
tersebut bersamaan dengan perubahan jumlah komposisi kursi di DPR RI. 

Selain itu, yang tidak kalah mengundang demo dan aksi adalah 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 yang mengubah pemilihan kepala 
daerah melalui DPRD dan tidak lagi melalui pemilihan langsung oleh 
rakyat. Anehnya undang-undang tersebut kemudian diubah oleh Presiden 
SBY dengan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tepat keesokan harinya 
selepas disahkan. Dengan demikian, kedua undang-undang diatas dapat 
disimpulkan sebagai salah satu bukti kecenderungan penyimpangan atau 
“kartelisasi/pengaturan” pembahasan undang-undang di masa lame-duck 
session di Indonesia. 

4.8.2 ARAH PENGATURAN SEBAGAI SOLUSI LAME-DUCK 
SESSION 

Penulis mengajukan solusi untuk menyiasati adanya lame-duck 
session di indonesia melalui perubahan UUD NRI tahun 1945. Pertama, 
melarang adanya sidang baik Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan 
Perwakilan Daerah sejak hari pemungutan suara  hingga dilantiknya 
anggota baru hasil pemilihan umum. Hal ini untuk menghindari adanya 
undang-undang atau keputusan strategis diambil oleh parlemen ketika 
mereka sudah tidak memiliki legitimasi sepenuhnya. Namun, larangan ini 
ada pengecualian yaitu ketika keadaan bahaya Dewan Perwakilan Rakyat 
dan Dewan Perwakilan Daerah justru diwajibkan bersidang meskipun 
telah memasuki lame-duck session. Alasannya yaitu ketika keadaan 
bahaya, parlemen yang dibutuhkan untuk mengontrol dan mengawasi 
segala keputusan eksekutif dan memberikan kesempatan kepada parlemen 
untuk secara cepat membahas dan mengambil keputusan sesuatu hal yang 
membutuhkan persetujuan parlemen. 
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Larangan tersebut juga di kecualikan apabila Presiden sekali kepala 
negara memanggil atau menghendaki Dewan Perwakilan Rakyat dan 
Dewan Perwakilan Daerah untuk bersidang demi mendapatkan persetujuan 
parlemen atas kebijakan yang presiden ambil. Sebagai contoh pada 1942, 
Presiden AS Wilson pernah meminta Kongres untuk bersidang ketika masa 
lame-duck session ketika Presiden Wilson meminta anggaran tambahan 
untuk pembiayaan Perang Dunia II.247 Maksudnya kinerja eksekutif juga 
tidak boleh terganggu dengan adanya ketentuan pelarangan tersebut, 
tetapi juga presiden juga harus memperhitungkan etika politik ketika 
meminta Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah untuk 
bersidang saat lame-duck session. Hal tersebut bermaksud agar presiden 
dan parlemen tidak sembarangan atau sengaja mengambil kesempatan 
menggunakan masa lame-duck session untuk meluluskan kepentingan 
pribadi atau kelompok tertentu. 

Kedua, yaitu dengan memberikan pengaturan secara rigid kapan 
pemilihan umum harus dilaksanakan yaitu tepatnya pada dua minggu 
terakhir di bulan Juli. Bahwa sebenarnya tidak ada formula solusi yang 
secara pasti menghapus kemungkinan lame-duck session. Mengingat akan 
selalu ada kemungkinan dibutuhkannya sidang parlemen untuk bersidang 
dan mengambil keputusan dalam masa-masa genting, darurat, atau demi 
kepentingan umum, meskipun di dalam lame-duck session.  Namun, 
dengan mengurangi jarak antara pelaksanaan pemilu dengan pelantikan 
dapat sedikit banyak mengurangi kemungkinan bersidang dalam lame-
duck session terjadi. 

Ketentuan saat ini bahwa pelaksaanaan pemilihan umum diserahkan 
kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menentukan tanggalnya 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 
Umum. Akhirnya pelaksanaan pemilu dengan pelantikan memiliki jeda 
waktu yang cukup lama yaitu antara April hingga Oktober atau sekitar 
lima bulan. Sehingga sangat beralasan untuk memberikan pengaturan 
yang lebih jelas dalam konstitusi. Pengaturan yang diajukan juga tidak 
jauh berbeda dengan pengaturan waktu pemilu dan Amandemen Ke-20 
Konstitusi Amerika Serikat.

247  Beth, Richard S. dan Jessica Tolestrup. (2014). Lame Duck Sessions of Congress, 
1935-2012 (74th-112th Congresses). Congressional Research Service. 11.



156

Penulis mengajukan agar pemilihan umum  dilaksanakan pada suatu 
hari pada dua minggu terakhir di bulan Juli. Hal tersebut berkaca dari 
pelaksanaan Pemilihan Presiden 2004 putaran kedua yang dilaksanakan 
pada akhir September 2004. Dapat dipahami bahwa dalam hal terdapat dua 
putaran, masih terbuka kemungkinan, masih cukup waktu, jika pemilihan 
umum presiden putaran pertama diselenggarakan pada akhir bulan Juli, 
mengingat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada tanggal 20 
Oktober. Hal tersebut juga telah memperhitungkan pengajuan gugatan 
perselisihan hasil pemilihan umum ke Mahkamah Konstitusi. Tidak 
lupa bahwa desain pemilu yang kami bawa yaitu selaras dengan wacana 
pemilihan umum serentak antara pemilihan umum Presiden dan Wakil 
Presiden yang dilaksanakan bersamaan dengan pemilihan umum anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah.248 
Tentu tidak ada masalah waktu untuk pemilihan legislatif karena tidak ada 
putaran kedua layaknya pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

4.9. Keadaan Bahaya

Keadaan bahaya (emergency atau etat de siege, staatsnoodrecht, 
dan noodstaatsrecht) adalah suatu keadaan yang terjadi akibat suatu sebab 
di luar kemampuan manusia (force majeure) dan secara mendasar dan 
domino mengganggu kepentingan umum bahkan mengganggu jalannya 
ketatanegaraan.249 Pengaturan mengenai keadaan bahaya biasanya diatur 
dalam konstitusi suatu negara bersangkutan. Hal ini termasuk Indonesia 
yang mengatur tentang keadaan bahaya tepatnya pada Pasal 12 UUD NRI 
tahun 1945. Bila keadaan bahaya terjadi maka hukum yang digunakan 
adalah hukum darurat yang merupakan turunan dari Pasal 12 UUD NRI 
tahun 1945, dalam hal ini Perpu Nomor 23 Tahun 1959. 

Pasal 12 UUD NRI tahun 1945 tersebut hanya menyebut saja tentang 
terminologi keadaan bahaya dan tidak memberikan pengaturan lanjut. 
Ketentuan lanjut dari keadaan bahaya berdasarkan Pasal 12 diserahkan 
dan ditetapkan dengan undang-undang. Oleh karena itu, pemerintah 

248  Nugraheny, Dian Erika.(2020). Pilpres dan Pileg Diputuskan Serentak, Perludem 
Minta DPR Segera Bahas Revisi UU. Kompas. https://nasional.kompas.com/
read/2020/03/04/17350051/pilpres-pileg-diputuskan-serentak-perludem-minta-
dpr-segera-bahas-revisi-uu?page=all.

249  Asshiddiqie, J. (2007). Hukum Tata Negara Darurat. Jakarta: Rajawali Pers. Hlm 66
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mengeluarkan beberapa undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 
6 Tahun 1946 tentang Keadaan Bahaya dan Undang-Undang Nomor 76 
Tahun 1957 tentang Keadaan Bahaya. Undang-undang tentang pengaturan 
keadaan bahaya yang berlaku adalah Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya. 

Di dalam UU Keadaan Bahaya mengklasifikasikan keadaan bahaya 
menjadi tiga jenis, yaitu darurat sipil, darurat militer, dan darurat perang. 
Namun, meskipun demikian UU Keadaan Bahaya tidak memberikan 
defisini mengenai ketiga jenis keadaan bahaya tersebut. kewangan atas 
pengurusan dan pelaksanaan pemerintah dilakukan secara otoritatif 
ditangan Presiden. UU Keadaan Bahaya membenarnya dan memberikan 
kewenangan secara luas kepada Presiden untuk menetapakn peraturan 
perundang-undangan dan melakukan tindakan-tindakan “yang dianggap 
perlu selama keadaan bahaya berlangsung. Terlihat jelas bahwa terdapat 
kesan otoriter dan sentralistik ketika terjadi keadaan bahaya. Bahkan, 
pemerintah pusat dapat memberikan arahan-arahan kebijakan tertentu 
yang biasanya dilakukan dan ditetapkan oleh pemerintah daerah. 

Keadaan bahaya pada umumnya menyebabkan adanya pembatasan-
pembatasan diterapkan kepada kebebasan sipil yang dijamin. Pembatasan 
ini dapat dilakukan karena dianggap perlu di tengah kondisi bahaya 
yang tidak menentu serta mencegah akibat yang tidak terkendali. UU 
Keadaan Bahaya sebagaimana diatur dalam Pasal 17, 18, 25, 27, dan 28 
telah memberikan kewenangan untuk membatasi hak-hak kebebasan, 
diantara pembatasan untuk bergerak keluar secara bebas, berkumpul, 
dan pembatasan untuk beraktivitas di tempat-tempat tertentu. Pemerintah 
dapat membatasi, melarang, menutup segala produksi, distribusi dan 
kegiatan ekonomi lainnya. Selain itu, pemerintah dapat melakukan 
penyadapan atau mengetahui informasi-informasi pribadi atau informasi 
yang seharusnya tidak boleh dibuka kepada umum termasuk membatasi 
atau melarang penerbitan atau pergerakan informasi seperti melarna izin 
terbit dan izin siar media. UUD NRI tahun 1945 dan UU Keadaan Bahaya 
memberikan kekuasaan prerogatif kenapa presiden untuk menetapkan 
keadaan bahaya. Presiden tidak memerlukan izin atau persetujuan dari 
lembaga lain. Kewenangan menetapkan keadaan bahaya secara penuh 
berdasarkan pendapat subjektif presiden. 
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Sebagaimana Kanada juga memiliki pengaturan mengenai emergency 
power dan membagi menjadi beberapa klasifikasi. Kanada membagi 4 jenis 
keadaan bahaya (emergency) yaitu public order emergency, public welfare 
emergency, war emergency, dan international emergency. Secara umum 
Kanada berikut definisi dari masing-masing jenis keadaan bahaya:250 

a. War emergency (Pasal 37): means war or other armed conflict, real or 
imminent, involving Canada or any of its allies that is so serious as to 
be a national emergency. (état de guerre)

Darurat Sipil Darurat Perang
Berlaku di sebagai atau seluruh 
wilayah (Pasal 8)
Dapat ditingkatkan menjadi 
darurat militer atau perang 

Penggunaan barang hak milik 
pribadi untuk kepentingan kea-
manan Pasal 37 dan 38

Mengecualikan Pasal 1 (2) 
KUHP (Pasal 9)

Mobilisasi orang untuk ikut ser-
ta dalam angkatan bersenjata 

Presiden berhak membuat 
peraturan  demi keamanan 
dan kepentingan umum

Memerintahkan orang untuk 
melakukan suatu pekerjaan 

Daerah berhak membuat pera-
turan sesuai batasan isi materi 
aturan daerah (Pasal 10

Pembuatan akta otentik dapat 
dilakukan dihadapan pejabat 
militer yang menyimpang dari 
Pasal 948 KUHPerdata untuk 
kepentingan Pasal 949,950, 
dan 953 KUHPerdata

Pembatasan kebebasan sipil 
(Pasal 13,17,18, dan 19)

Cukup dengan akta dibawah 
tangan untuk kepentingan Paal 
952 dan Pasal 953 KUHPerdata.

250  Canada’s Emergencies Act, R.S.C 1985, C. 22 (4th Supp.) atau Loi sur les mesures 
d’urgence du Canada
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Pemberlakukan upaya paksa 
(Pasal 12,14,15,16, dan 20)

b. public order emergency (Pasal 16) :  means an emergency that arises 
from threats to the security of Canada and that is so serious as to be a 
national emergency; (état d’urgence)

c. international emergency (Pasal 27):means an emergency involving 
Canada and one or more other countries that arises from acts of 
intimidation or coercion or the real or imminent use of serious force or 
violence and that is so serious as to be a national emergency. (état de 
crise internationale)

d. public welfare emergency (Pasal 5): means an emergency that is 
caused by a real or imminent (a) fire, flood, drought, storm, earthquake 
or other natural phenomenon, (b)disease in human beings, animals or 
plants, or (c) accident or pollution and that results or may result in a 
danger to life or property, social disruption or a breakdown in the flow 
of essential goods, services or resources.

4.9.1. Hukum dalam Keadaan Bahaya

Pemberlakukan hukum keadaan bahaya (state of emergency) 
memiliki tiga kriteria dimana suatu keadaan negara sedang mengalami 
keadaan bahaya. Ketiga kriteria tersebut adalah negara menghadapi 
ancaman (dangerous threat), ada kebutuhan hukum yang beralasan 
(reasonable necessity), terjadi dalam waktu atau kesempatan yang sangat 
sempit/terbatas (limited times).251 Setelah keadaan bahaya ditetapkan, 
maka hukum yang berlaku adalah hukum ketatanegaraan yang tidak biasa, 
abnormal, dan terdapat beberapa penyimpangan dari hukum yang berlaku 
dalam keadaan normal (ordinary law). Menurut Vinkat Iyet terdapat 
sejumlah bentuk tindakan ketika dalam situasi keadaan bahaya, yaitu 
sebagai berikut:252

a. Eksekutif memegang kekuasaan legislatif dan dengan substansi 
pengaturan yang lebih luas

251  Asshiddiqie, J. (2007). Hukum Tata Negara Darurat. Jakarta: Rajawali Pers. Hlm. 66.
252  Asshiddiqie, J. (2007). Hukum Tata Negara Darurat. Jakarta: Rajawali Pers. Hlm
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b. Memperluas kewenangan dalam tindakan pro yustisia seperti penahanan 
dan penangkapan dalam kasus terorisme atau tindak pidana bermotif 
politik

c. Memberikan wewenang menahan secara administratif terhadap individu 
yang disangka melawan kekuasaan negara

d. Mendirikan pengadilan dan hukum acara khusus untuk mengadili kasus 
terorisme atau tindak pidana bermotif politik

e. Pengurangan jaminan kebebasan sipil dan hak asasi manusia
f. Pemberlakukan kekebalan hukum bagi pemerintah dan pengurangan 

kewenangan pengadilan dalam mengoreksi tindakan pemerintah 
g. Pengalihan kewenangan peradilan kepada peradilan khsusu yang 

dibentuk atau kewenangan legislatif dari lembaga perwakilan kepada 
lembaga khusus yang dibentuk saat keadaan bahaya berlangsung

h. Pemberhentian untuk sementara waktu pelaksanaan hak dan kewajiban 
dalam hukum perdata selama keadaan darurat

i. Pembentukan peraturan-peraturan darurat untuk mengubah ketentuan 
hak dan kewajiban subjek hukum perdata atau hukum tata usaha negara. 

Segala tindakan pemerintah dalam keadana bahaya dapat dibenarkan 
berdasarkan prinsip necessity dan self-preservation dari negara sebagai 
langkah penyelamatan diri. Negara sebagai entitas berdaulat wajib 
mendahulukan penyelematan eksistensinya ketiak berada diambang 
ancaman bahaya dan kedaruratan yang oleh Spinoza dinyatakan the virtue 
of a state is its stability. Penyelematan tersebut dilalukan dengan segala 
cara meskipun tidak sesuai dengan hukum tertulis (ordinary constitutional 
law). Sebab tindakan itu adalah sangat dibutuhkan/ diperlukan (necessity) 
dengan tujuan semata-mata mengembalikan keadaan normal seperti sedia 
kala. Oleh karena itu, hukum yang berlaku tidak seperti biasnaya (extra 
constitutional) yang hanya berlaku untuk sebenatar atua sementara waktu 
saja hingga keadaan pulih kembali. Negara tersebut justru akan pincang 
jika tidak memiliki hukum darurat yang demikian karena tidak akan 
mampu mengatasi keadaan yang tidak dapat diselesaikan dengan hukum 
biasa (ordinary constitutional).

Teori necessity dan self-preservation ditentang dengan teori yang 
lebih moderat yaitu teori self-defense. Jika berdasarkan self-preservation 
dan necessity negara sebagai entitas berdaulat berwenang melakukan segala 
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cara demi menyelamatkan dirinya, sedangkan self-defense ditujukan untuk 
membela diri negara tersebut dengan tetap melindungi hak-hak rakyatnya. 
Dikatakan moderat, karena negara tidak bisa sepenuhnya bertindak atas 
alasan keadan bahaya sehingga dapat mengesampingkan hak-hak rakyat. 
berdasarkan teori self-defense, kewenangan pemerintah dan negara dalam 
keadaan bahaya (state of emergency) harus diberikan batasan-batasan 
konstitusional. Batas yang dimaksud artinya adanya jaminan kepastian 
pengaturan terhadap jenis, waktu, bentuk, tata cara pelaksanaan, dan 
akibatnya terhadap warga negara. Dengan demikian, diperlukan ketentuan 
legal-formal dalam penyelesaian keadaan bahaya yang dituangkan dalam 
konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Sebagai contoh Indonesia 
memiliki peraturan yang terkait dengan keadaan bahaya seperti Pasal 12 
dan 22 UUD NRI tahun 1945, Perpu 23/1959, UU Nomor 27 Tahun 1999 
tentang Mobilisasi dan Demobilisasi, dan UU Nomor 24 Tahun 2007 
tentang Penanggulangan Bencana. 

Selain itu, teori self-defense telah memunculkan syarat dalam 
penerapan keadaan bahaya yaitu adanya asas proporsionalitas dan 
keterdesakan (immediacy atau overmatch). Standar proporsionalitas 
dalam penerapan keadaan bahaya menjadi dasar pembenar adanya 
penyimpangan hukum biasa karena keadaan luar biasa (extraordinary 
condition). Maksudnya yaitu tindakan yang dilakukan haruslah wajar 
dan setimpal dengan situasi yang ada serta tindakan tersebut dihentikan 
segera ketika tujuan mengembalikan keadaan normal seperti semula telah 
dicapai. Syarat terakhir yaitu keterdesakan karena ketiadaan waktu yang 
cukup untuk membincangkan secara demokratis atas tindakan yang perlu 
diambil. Oleh karena itu, tindakan perlu segera diambil sebelum ancaman 
bahaya itu terjadi.253  

Dengan demikian, terdapat beberapa faktor yang harus 
dipertimbangkan sebelum keadaan bahaya itu ditetapkan atau diumumkan 
kepada publik. Pertama adalah faktor eksternal, yaitu adanya necessity of 
self-defence, ancaman yang mendadak dan mendesak, tidak cukup waktu 
untuk dimintakan persetujuan parlemen, dan tidak ada alternatif lain yang 
lebih baik dan lebih efektif dalam menghadapi situasi bahaya tersebut. 
Selain itu, perlu diatur secara jelas mengenai apa saja dampak atau akibat 
yang timbul dengan penetapan tersebut baik ketika akan, sedang, atau 
253  Asshiddiqie, J. (2007). Hukum tata negara darurat. Jakarta: Rajawali Pers. 93-94
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setelah diberlakukannya keadaan bahaya. Kedua merupakan faktor internal 
yang meliputi, kategorisasi dan definisi ancaman, tingkatan bahaya dan 
penangananya, lama waktu, wilayah pemberlakuan, siapa dan bagaimana 
pengawasan atas kebijakan yang diambil selama keadaan bahaya.254 

Secara umum keadaan bahaya menimbulkan beberapa akibat yang 
memaksa penyelenggaraan negara dilaksanakan menurut extra-legal. 
Sebagaimana adagium bahwa abnormale recht voor abnormale tijd atau 
hukum yang tidak normal diberlakukan ketika keadaan juga sedang tidak 
normal. Penerapan hukum yang extra-legal menyebabkan pengurangan, 
penambahan, pembatasan, dan/ atau perubahan hukum tata negara, seperti 
(1) adanya pembatasan hak-hak dasar yang dijamin oleh konstitusi, (2) 
menambah kekuasaan eksekutif dalam hal melaksanakan kewenangan 
legislatif, (3) menambah kewenangan pemerintah pusat yaitu dengan 
sentralisasi pelaksanaan kewenangan yang dimiliki oleh daerah atau negara 
bagian oleh pemerintah pusat, dan (4) penundaan pelaksanaan pemilihan 
umum.255 

Indonesia belum memiliki ketentuan konstitusional mengenai 
penundaan pemilihan umum akibat keadaan bahaya, tetapi tiga hal lainnya 
telah diatur dalam Perpu Nomor 23 Tahun 1959. Berdasarkan Pasal 12 
UUD NRI tahun 1945, presiden telah diberikan kewenangan menetapkan 
keadaan bahaya berdasarkan hak prerogatif presiden dan tanpa perlu 
persetujuan kekuasaan lain. Pengaturan keadaan bahaya di dalam UUD 
NRI tahun 1945 tidak ditentukan secara rinci dan detail, tetapi telah 
memberikan kewenangan atributif kepada undang-undang untuk mengatur 
lebih lanjut. Kekuasaan atributif itu diejawantahkan dengan keluarnya 
Perpu 23/1959 yang telah mengatur jalannya pemerintahan dan kekuasaan 
untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk menyelamatkan 
negara dalam keadaan bahaya.

Penundaan pemilu tidak memiliki pengaturan secara eksplisit oleh 
UUD NRI tahun 1945 terlebih lagi saat keadaan bahaya. Ketentuan a quo 
yang berlaku yaitu Pasal UU Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan 
Umum dengan segala kekurangannya. Mengapa dapat dikatakan memiliki 
kekurangan, sebab undang-undang pemilu tersebut belum mampu dan 

254  Asshiddiqie, J. (2007). Hukum tata negara darurat. Jakarta: Rajawali Pers. 96.
255 Bulmer, Elliot. . (2018). Emergency Powers. International IDEA. 9.
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tidak mengantisipasi probabilitas molornya pelaksanaan pemilu hingga 
habis masa jabatan anggota DPR atau Presiden dan Wakil Presiden. Berikut 
bunyi UU 7/2017 yang mengatur tentang penundaan pemilu

Pasal 431 1. Dalam hal di sebagian atau seluruh wilayah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia terjadi kerusuhan, gangguan keamanan 
bencana alarn, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan 
sebagian tahapan Penyelenggaraan Pemilu tidak dapat dilak-
sanakan, dilakukan Pemilu lanjutan. 

2. Pelaksanaan Pemilu lanjutan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dimulai dari tahap Penyelenggaraan Pemilu yang ter-
henti.

Pasal 432 1. Dalam hal di sebagian atau seluruh Wilayah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, 
bencana alarn, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan 
seluruh tahapan Penyelenggaraan Pemilu tidak dapat dilak-
sanakan, dilakukan Pemilu susulan. 

2. Pelaksanaan Pemilu susulan dilakukan untuk seluruh taha-
pan Penyelenggaraan Pemilu.
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Pasal 432 1. Pemilu lanjutan dan Pemilu susulan dilaksanakan setelah ada 
penetapan penundaan pelaksanaan Pemilu. 

2. Penetapan penundaan pelaksanaan Pemilu dilakukan oleh: 

a. KPU Kabupaten/Kota atas usul PPK apabila penundaan 
pelaksanaan Pemilu meliputi satu atau beberapa kelura-
han/desa;

b. KPU Kabupaten/Kota atas usul PPK apabila penundaan 
pelaksanaan Pemilu meliputi satu atau beberapa keca-
matan; .

c. KPU Provinsi atas usul KPU Kabupaten/Kota apabila 
penundaan pelaksanaan Pemilu meliputi satu atau be-
berapa kabupaten/kota; atau 

d. KPU atas usul KPU Provinsi apabila pelaksanaan Pemi-
lu lanjutan atau susulan meliputi satu atau beberapa 
provinsi. 

3. Dalam hal Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 431 
ayat (1) dan Pasal 432 ayat (1) tidak dapat dilaksanakan di 
40% (empat puluh persen) jumlah provinsi dan 50% (lima 
puluh persen) dari jumlah Pemilih terdaftar secara nasional 
tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih, penetapan 
Pemilu lanjutan atau Pemilu susulan dilakukan oleh Presiden 
atas usul KPU. 

4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan waktu pelak-
sanaan Pemilu lanjutan atau Pemilu susulan diatur dalam 
Peraturan KPU.

Berdasarkan ketentuan UU Nomor 17 Tahun 2017 tersebut dapat 
ditarik beberapa pokok pengaturan penundaan pemilu, yaitu klasifikasi, 
sebab, syarat, pihak yang memiliki kewenangan menetapkan. Selain itu, 
dapat disimpulkan bahwa sebab penundaan pemilu adalah kerusuhan, 
gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya. Kami sarikan  
sebagai berikut:
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Jenis Sebab Syarat Pihak  
Berwenang

Pemilu Lanjutan kerusuhan, 
gangguan 
keamanan, 
bencana alam, 
atau gangguan 
lainnya

Sebagian tahapan pemilu 
tidak dapat dilaksanakan

KPUD setem-
pat sesuai 
wilayah yang 
ditunda 
pelaksanaan 
pemilu atau 
KPU RI jika 
meliputi 
beberapa 
provinsi.

Pemilu Susulan Sebagian tahapan pemilu 
tidak dapat dilaksanakan

Pemilu Susulan 
atau Lanjutan 
Pasal 432 ayat 
(3)

Pemilu lanju-
tan atau susu-
lan tidak dapat 
dilaksanakan

 Minimal 50% (lima puluh 
persen) pemilih terdaft-
ar nasional tidak dapat 
memilih dan tidak dapat 
dilaksanakan di minimal 
40% (dari jumlah provinsi 

Presiden atas 
usul KPU RI

Terlihat pengaturan dalam Pasal 432 ayat (3) UU Pemilu masih 
berasumsi dan memperkirakan bahwa pemilu dilaksanakan sebelum masa 
jabatan Presiden atau anggota DPR habis. Sebab tidak ada pengaturan 
mengenai bagaimana jika pemilu ditunda dan tidak dapat terlaksana 
hingga habis masa jabatan. Jika pemilu ditunda terus menerus tentu 
akan mengancam sukses kepemimpinan nasional bahkan kemungkinan 
terburuk terjadi kekosongan jabatan. Oleh karena itu diperlukan ketentuan 
konstitusi untuk mengatur hal tersebut.  Berikut skema pengaturan yang 
perlu dilakukan

4.9.2. ARAH PENGATURAN KEADAAN BAHAYA DAN 
PEMILIHAN UMUM  

Pertama, Presiden memiliki kewenangan untuk menunda waktu 
pelaksanan pemilu, tetapi tidak lebih dari setahun sejak habis masa 
jabatannya. Presiden sebagai kepala negara memiliki kewenangan 
pemerintahan (eksekutif) untuk memegang kekuasaaan ketika keadaan 
bahaya (state of emergency) berlangsung. Tugas tersebut diberikan kepada 
presiden sebagai cabang kekuasaan yang menjalankan undang-undang. 
Dimana kekuasaan presiden dibatasi oleh UUD NRI tahun 1945 dan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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Penundaan yang dimaksudkan memiliki makna ganda, yaitu 
menunda pelaksanaan pemilu di luar ketentuan UUD NRI tahun 1945 
dan dilaksanakan sebelum masa jabatan anggota DPR masa itu berakhir 
masa atau menunda untuk melaksanakan pemilu pada suatu waktu setelah 
masa jabatan anggota DPR masa itu berakhir.  Presiden memiliki hak 
berdasarkan kewenangan untuk menjalankan kekuasaan di masa darurat 
untuk menetapkan pelaksanaan pemilu di luar ketentuan UUD NRI 
tahun 1945, tetapi dilarang dilaksanakan setelah masa jabatan anggota 
DPR masa itu berakhir. Larangan tersebut beralasan karena rawan untuk 
disalahgunakan demi keuntungan presiden atau pihak tertentu. Keuntungan 
yang dimaksud merupakan terjadinya kekosongan jabatan presiden atau 
anggota parlemen karena pemilu tidak diselenggarakan hingga batas akhir 
masa jabatan periode saat itu. Meskipun hak presiden menunda waktu 
pelaksanaan pemilu akan diatur lebih lanjut dengan undang-undang, tetapi 
Presiden diberi hak untuk menyimpang dari ketentuan konstitusi yang 
mengatur waktu pelaksanaan pemilu. Waktu pemilu perlu diatur oleh 
konstitusi karena berhubungan dengan kondisi lame-duck session.256 

Kedua, Presiden berhak menunda dan menetapkan waktu 
pelaksanaan pemilu dalam hal keadaan darurat sedang berlaku sehingga 
mengakibatkan pemilu baru akan dilaksanakan pada suatu waktu setelah 
masa jabatan anggota DPR masa itu berakhir. Dengan kata lain, Presiden 
hanya dapat menetapkan waktu pelaksanaan pemilu jika sedang berlaku 
proklamasi keadaan darurat. Terdapat alasan yang sangat berbeda alam 
kasus pemilu dilaksanakan setelah masa jabatan anggota DPR habis. 
Alasan tersebut karena jika pemilu ditunda hingga habis masa jabatan 
anggota DPR masa itu, maka akan terjadi kekosongan pengisian jabatan 
anggota DPR dan DPD serta Presiden dan Wakil Presiden. Apabila hal itu 
terjadi, mau tidak mau perlu diperpanjang masa jabatan tersebut meskipun 
menyimpangi ketentuan periodesasi jabatan dan mandat rakyat yang 
sebenarnya hanya diberikan selama 5 tahun. 

Ketiga, anggota DPR dan DPD serta Presiden dan Wakil Presiden 
yang baru hasil pemilihan umum harus sudah dilantik pada suatu waktu 
yang tidak lewat dari 3 bulans ejak proklamasi keadaan bahaya itu 

256  Situasi dimana anggota parlemen atau Presiden baru telah terpilih, tetapi belum 
dilantik. Sedangkan presiden atau anggota parlemen masa itu masih memegang 
jabatan sehingga tidak ada lagi akuntabilitas terhadap pemilih.
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berakhir. Dengan demikian, pemilu yang ditunda harus sudah selesai 
dilaksanakan sepenuhnya, termasuk jika terdapat putaran kedua dalam 
pemilihan presiden dan diputus perselisihan hasil pemilu,  paling lambat 
3 bulan sejak proklamasi pelaksanaan pemilu yang ditunda tidak boleh 
lewat 3 bulan sejak proklamasi keadaan darurat berakhir. penundaan yang 
melewati waktu habis masa jabatan anggota DPR itu dilakukan ketika 
negara dalam keadaan darurat. 

Keempat, penundaan pemilu hingga dilaksanakan setelah keadaan 
daruat terbatas pada keadannya daruat yang disebabkan karena 4 hal, yaitu 
perang, invasi, konflik dalam negeri, atau bencana. Karena dimungkinkan 
oleh undang-undang terdapat keadaan bahaya dengan penyebab yang lain. 
Oleh karena keadaan bahaya ini pada hakikatnya membernarkan presiden 
dan  anggota DPR serta DPD terus memegang jabatan melebihi masa jabatan 
dan tanpa pemilu.  Syarat atau ketentuan mengenai 4 penyebab keadaan 
bahaya tersebut ialah bahwa 4 penyebab tersebut membuat sebagian besar 
provinsi di Indonesia tidak dapat melakukan pemungutan, penghitungan 
suara. Kedua, jika pemilu ditunda hingga lewat masa jabatan anggota DPR 
maka secara dibenarkan untuk anggota DPR dan DPD serta Presiden dan 
Wakil Presiden terus memegang jabatan hingga terpilih anggota DPR dan 
DPD serta Presiden dan Wakil Presiden yang baru hasil pemilihan umum. 

4.10. Garis-Garis Besar Haluan Negara

Pada Oktober 2019, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) 
periode 2014-2019 menyerahkan tujuh poin rekomendasi kepada MPR 
periode 2019-2024 yang termaktub ke dalam Rancangan Keputusan MPR 
Tahun 2019. Salah satu dari tujuh poin rekomendasi itu menyebutkan 
mengenai pembahasan pokok-pokok haluan negara.257 Diskursus 
mengenai haluan negara dan pro-kontra atas kebutuhan negara untuk 
kembali memiliki Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) bukanlah 
hal baru karena telah timbul sejak 2014,  yaitu pada saat almarhum 
B.J. Habibie mengingatkan pentingnya untuk kembali memiliki haluan 
pembangunan berbangsa dan bernegara dalam rapat kader partai golkar 
dengan menekankan kemungkinan munculnya koreksi kembali terhadap 
257  Tim detikcom. (2019). 7 Rekomendasi MPR Era Zulhas ke Bamsoet: Titip ‘GBHN’ 

dan Kewenangan MPR. Detiknews. https://news.detik.com/berita/d-4739519/7-
rekomendasi-mpr-era-zulhas-ke-bamsoet-titip-gbhn-dan-kewenangan-mpr/1 
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UUD NRI tahun 1945.258

 Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, di dalam Rapat 
Kerja Nasional PDI-P tahun 2016, juga mengkritik model perencanaan 
pembangunan saat ini yang diibaratkan seperti tari poco-poco.259 Tari 
poco-poco diibaratkan untuk menggambarkan pembangunan negara yang 
tidak konsisten karena mengandalkan haluan pembangunan pada visi-
misi presiden setiap lima tahun sekali. Beberapa pandangan akademisi 
seperti pandangan Ketua Umum Gerakan Indonesia Raya MPR, Ahmad 
Riza Patria, juga menekankan agar arah pembangunan bangsa jangan 
sampai menjadi presiden sentris karena Rancangan Pembangunan Jangka 
Menengah Nasional (RPJMN) setiap lima tahun sekali yang saat ini ada 
untuk menggantikan sistem GBHN pada era orde baru, diatur dengan 
peraturan presiden, sehingga tidak memerlukan konsultasi kepada 
legislatif.260 

Akan tetapi, terdapat juga beberapa pandangan akademisi yang 
mengkritik wacana untuk mengembalikan tampuk Garis-Garis Besar 
Haluan Negara kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Salah satunya 
adalah pandangan akademisi dari Pusat Studi Hukum Konstitusional 
yang mengatakan bahwa dihidupkannya kembali GBHN akan merusak 
sistem presidensial dengan mengembalikan pertanggungjawaban presiden 
ke tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Hal ini tentu tidak koheren 
dengan kenyataan saat ini bahwa presiden sudah dipilih secara langsung oleh 
rakyat melalui pemilihan umum sehingga pertanggungjawaban tertinggi 
presiden adalah langsung kepada rakyat bukan kepada MPR. Selain itu, 
kinerja parlemen dikhawatirkan akan semakin terganggu, karena apabila 
GBHN dihidupkan kembali, maka pembangunan akan bergerak dengan 
arah sentralistik. Pembangunan yang bergerak dengan arah sentralistik 
merupakan konsekuensi yang tidak dapat dihindari apabila GBHN kembali 
dibuat, karena segala produk perundang-undangan baik di pusat maupun 

258  Suharman, Tri. (2014). Habibie: Kembalikan GBHN. Tempo. http://www.tempo.co/ 
read/news/2014/03/26/ 078565577/Habibie-KembalikanGBHN- 

259  Prabowo, D.  (2016). Kritik Demokrasi Indonesia, Megawati Sebut Seperti ‘Poco-
Poco’. Kompas. https://nasional.kompas.com/read/2016/01/10/16053561/
Kritik.Demokrasi.Indonesia.Megawati.Sebut.seperti.Poco-poco 

260  Paath, C.K.Y. (2020). Indonesia Dinilai Penting Memiliki GBHN. Berita Satu. https://
www.beritasatu.com/nasional/604751-indonesia-dinilai-penting-memiliki-gbhn 
diakses 12 Agustus 2020
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di daerah memiliki kewajiban untuk selaras dengan GBHN.  Bahkan 
dengan sistem desentralisasi yang ada saat ini, DPR-DPD periode 2014-
2019 lalu hanya berhasil mengesahkan 22 Rancangan Undang-Undang 
(RUU) menjadi Undang-Undang dari 189 RUU yang direncanakan untuk 
disahkan pada kurun waktu antara 2014-2019 sehingga menuai kritik 
terhadap manajemen kerja parlemen yang lambat. 

 Danhil Azhar, selaku Ketua Umum Pemuda PP Muhammadiyah, 
juga menjabarkan hasil dari konsolidasi dengan Pusat Studi Konstitusi 
Universitas Andalas dan beberapa perwakilan lainnya, bahwa masalah 
perencanaan pembangunan berkelanjutan bukan terletak pada konsep 
mana yang layak digunakan, GBHN atau RPJP (Rancangan Pembangunan 
Jangka Panjang). Masalah pembangunan berkelanjutan adalah dari segi 
komitmen pelaksanaannya yang kerap belum koheren antara pengawas, 
DPR, MPR, dan Presiden. Karena apabila merujuk kepada Undang-
Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), konsep 
pembangunan saat ini juga memiliki semangat keberlanjutan, kontinuitas, 
dan konsistensi antara pusat dan daerah dengan mencantumkan kewajiban 
bahwa Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah harus 
pula memperhatikan RPJM Nasional.261 

Pada umumnya, urgensi haluan negara timbul dari kekhawatiran 
bahwa tidak adanya panduan untuk rencana pembangunan jangka 
panjang yang saling berkesinambungan antar masa jabatan presiden.262 
Hal ini berkaitan dengana argumentasi bahwa RPJM Nasional hanya 
mencerminkan visi misi dan janji politik dari pemerintah pusat sedangkan 
RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi-misi walikota terpilih.263 
Keberlanjutan pembangunan baik antara pusat dan daerah, dan antar 
periode kepemimpinan presiden, merupakan poin yang krusial. Oleh 
karenanya, tidak heran haluan negara yang dipercaya beberapa kalangan 
dapat menjaga pembangunan, terus menjadi isu yang diperdebatkan. 
261  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004  tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional, Indonesia. § Pasal 5, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 104. 

262  Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. (2020). FGD Posisi Haluan Negara 
dalam Sistem Presidensial. http://www.lemhannas.go.id/index.php/berita/berita-
utama/783-fgd-posisi-haluan-negara-dalam-sistem-presidensial-2  

263  Herdi, C. (2019). Penyusunan RPJMD Dikritik Direktur Banjar Institute. Radar 
Tasikmalaya. https://www.radartasikmalaya.com/penyusunan-rpjmd-dikritik-
direktur-banjar-institute/ 
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Menurut Bagir Manan, perencanaan pembangunan yang matang dan 
berkelanjutan berkaitan erat dengan kedaulatan rakyat.264 

Dalam sudut pandang historis, GBHN atau Garis-Garis Besar 
Haluan Negara adalah pijakan konstitusional seorang presiden untuk 
menentukan arah pembangunan nasional.265 Eksistensi dari Garis-Garis 
Besar Haluan Negara timbul akibat pasal 3 UUD NRI tahun 1945 sebelum 
perubahan yang menyebutkan bahwa “Majelis Permusyawaratan Rakyat 
menetapkan Undang-Undang Dasar dan garis-garis besar daripada haluan 
negara.” dan pada bagian Penjelasannya yaitu pada kalimat “DPR dapat 
melakukan pengawasan atas tindakan Presiden apabila dianggap telah 
melanggar haluan negara yang ditetapkan oleh Undang-Undang.” Menurut 
Bagir Manan, haluan negara di dalam GBHN era sebelum reformasi 
sangat kental dengan kedaulatan rakyat oleh karena keinginan pada 
pendiri negara dan penyusun UUD adalah menyelanggarakan kedaulatan 
rakyat yang terbimbing dan terarah. Sebagai penjelmaan kedaulatan 
rakyat yang terbimbing dan terarah maka diciptakanlah garis-garis besar 
daripada haluan negara tersebut. Hal ini sejalan dengan pemaknaan GBHN 
sebelum amandemen sebagai kehendak rakyat yang menjadi pedomam 
bagi eksekutif dalam menjalankan pembangunan yang sistematis, terarah, 
dan terpadu.266 Akan tetapi, saat perancangan amandemen UUD NRI tahun 
1945 dan sistem presidensial disetujui untuk dipertahankan, beberapa 
fraksi partai politik mengkritik bahwa sistem presidensial yang ada saat itu 
belum sepenuhnya murni tanpa menyerahkan pemilihan langsung presiden 
kepada rakyat. Ali Hardi Kiademak dari Fraksi PPP pada penyusunan 
amandemen UUD NRI tahun 1945 tahun 1999-2002 juga menyatakan 
keprihatinannya terhadap hal tersebut:267

“Kemudian juga berbicara mengenai Bab III Kekuasaan 
Pemerintah Negara yang berkaitan dengan Presiden. Ini 

264  Harijanti S. D. (2016). Merumuskan Ulang Garis-Garis Besar Haluan Negara.  Jurnal 
Majelis MPR, 4. 

265  Syafi’I, Imam. (2018). Garis-Garis Besar Haluan Negara dan Arah Pembangunan 
Nasional: Perspektif Historis. Jurnal Majelis MPR, (02), 99.

266  Nuryanti, S. (2018). Format Ideal Sistematika Haluan Negara Sebagai Haluan 
Pembangunan Nasional. Jurnal Majelis MPR, (2), 56. 

267  Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2010). Naskah Komprehensif Perubahan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Latar Belakang, 
Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002 Buku V Pemilihan Umum (hlm. 32). 
Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
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juga kelihatannya kita masih malu-malu, kalau kita memang 
Presidential system katanya yang saya pernah terima pelajaran 
itu, sekarang kita masih kabinet Presidensial, belum pemerintahan 
yang Presidensial. Karena kita salah satunya yaitu Presiden dan 
Wakil Presiden belum dipilih secara langsung oleh rakyat.”

Menyerahkan tonggak demokrasi tertinggi kepada rakyat melalui 
pemilihan langsung secara otomatis menghilangkan eksistensi MPR 
sebagai lembaga tertinggi dan memindahkan kiprahnya menjadi salah satu 
lembaga tinggi. Maka, tidak ada lagi hierarki antara presiden dengan MPR 
dan tidak logis lagi apabila mewajibkan presiden untuk menyerahkan 
pertanggungjawaban kepada MPR. Pertanggungjawaban presiden 
sepenuhnya berpindah kepada rakyat yang memilihnya secara langsung 
dan ikatan emosional antara presiden dengan rakyat menjadi lebih kuat 
karena apa yang presiden janjikan adalah apa yang rakyat butuhkan. 
Oleh karenanya, maka dorongan dari fraksi partai-partai politik untuk 
menghapus kewenangan GBHN dari rumusan Pasal 3 UUD NRI tahun 
1945 sebelum amandemen sebagai bentuk restrukturisasi MPR adalah hal 
yang rasional. Sebagaimana disebutkan oleh salah satu anggota Fraksi 
Utusan Golongan di dalam Naskah Komprehensif Perubahan UUD Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945;268

“... Tapi nampaknya kemarin ini dipertahankan bahwa MPR 
tetap membuat GBHN, padahal secara logika sebetulnya kalau 
pemilihan secara langsung mungkin dipertanyakan. Dipertanyakan 
mengenai fungsi MPR untuk membuat GBHN itu..”

 Menjadi pertanyaan selanjutnya adalah, apakah sesungguhnya 
memiliki haluan negara di dalam suatu sistem presidensial adalah hal 
yang musykil? Sebenarnya jika berdasarkan pada konsep dan filosofi dari 
haluan negara, Indonesia sejak dahulu telah memiliki haluan meskipun 
dengan nomenklatur yang berbeda dengan GBHN. Pada era orde lama, 
“haluan negara” diwujudkan dalam bentuk Pembangunan Nasional 
Semesta Berencana (PNSB) yang disusun oleh Dewan Perancang Nasional 

268  Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2010). Naskah Komprehensif Perubahan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Latar Belakang, 
Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002 Buku III Lembaga Permusyawaratan dan 
Perwakilan Jilid 2 (hlm. 924). Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah 
Konstitusi.
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(Depernas) dan dirancang untuk delapan tahun mulai dari 1961-1969.269 
PNSB tersebut merupakan representasi visi politik Soekarno dan memuat 
delapan poin pembangunan yang terdiri atas pembangunan mental, 
pembangunan rohani, penelitian, kesejahteraan, pemerintahan, keamanan 
dan pertahanan, produksi, distribusi, dan keuangan.270 

Setelah PNSB tersebut disahkan, Soekarno menjadi pengarah 
tunggal pembangunan Indonesia mulai dari 1961-1967 hingga pidato 
pertanggungjawabannya ditolak  oleh Sidang Umum ke-IV MPRS dan 
Soekarno harus diturunkan dari jabatannya sebagai presiden. Sejak saat 
itu, posisi Soekarno digantikan oleh naiknya Soeharto sebagai presiden 
di era orde baru dan dokumen PNSB digantikan  dengan GBHN. GBHN 
menjelma menjadi dokumen sakral yang pantang untuk dilanggar dalam 
menentukan arah  pembangunan nasional dan menjadi salah satu tolak ukur 
dari keberhasilan presiden dalam menjalankan pembangunan.271 Hal ini 
diperkuat dengan posisi MPR di era orde baru yang merupakan lembaga 
tertinggi negara sehingga berwenang menerima pertanggungjawaban dari 
presiden.

  Pada era reformasi, sebagai hasil dari purifikasi sistem presidensial 
dan keinginan untuk memperkuat sistem check and balance (pengawasan 
dan keseimbangan) antar lembaga, maka tidak ada lagi posisi lembaga 
tertinggi. MPR tidak berwenang lagi menyusun GBHN dan presiden 
bertanggung jawab langsung terhadap rakyat. Dengan pertimbangan 
bahwa negara tetap membutuhkan haluan, maka sebagai ganti dari GBHN, 
disusunlah nomenklatur baru yaitu   RPJPN (Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Nasional) yang ditetapkan dengan Undang-Undang 
Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 
Nasional. Perbedaannya adalah secara struktural, RPJPN ditetapkan 
dengan Undang-Undang sedangkan GBHN ditetapkan dengan Ketetapan 
MPR. Sehingga, secara tata urutan perundang-undangan, GBHN di masa 

269  Bahaudin. (2017).  Menghidupkan Kembali GBHN: Komparasi GBHN dan RPJPN 
sebagai Kebijakan Politik Hukum Nasional dalam Bidang Pembangunan. Jurnal 
Keamanan Nasional, (3), 90.

270  Bahaudin. (2017).  Menghidupkan Kembali GBHN: Komparasi GBHN dan RPJPN 
sebagai Kebijakan Politik Hukum Nasional dalam Bidang Pembangunan. Jurnal 
Keamanan Nasional, (3), 90.

271  Syafi’I, Imam. (2018). Garis-Garis Besar Haluan Negara dan Arah Pembangunan 
Nasional: Perspektif Historis. Jurnal Majelis MPR, (02), 107.
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orde baru  memiliki posisi yang lebih kuat untuk mengikat lembaga-
lembaga di bawahnya (legal bonding) dibandingkan dengan posisi RPJPN 
saat ini.272 Tetapi, menurut Edbert Gani Suryahudaya, peneliti dari Center 
for Strategic and International Studies, kuatnya posisi GBHN saat itu 
tidak hanya didukung secara struktural tetapi juga karena pemerintahan 
otoritarian dan sentralistik di era orde baru yang memungkinkan bagi 
GBHN agar mengikat lembaga-lembaga di bawahnya. 

Selain itu, GBHN dirancang untuk 5 tahun sekali dengan Rencana 
Pembangunan Lima Tahun (Repelita) dan Sasaran Rencana Lima Tahun 
(Sarlita) sebagai rencana teknisnya. Sedangkan RPJPN, dirancang untuk 
20 tahun dengan turunannya yaitu  RPJM Nasional dan RPJM Daerah 
yang mengatur perencanaan nasional dan lokal dengan lebih rinci dan 
sistematis. Apabila melihat dari aspek substantif sebenarnya GBHN dan 
RPJPN memiliki materi yang tidak jauh berbeda karena keduanya memuat 
asas-asas pembangunan, tujuan, dan ruang lingkup pembangunan yang 
berdasarkan kepada UUD NRI tahun 1945. 

Rancangan Pembangunan Jangka 
Panjang Nasional (RPJPN)

Garis-Garis Besar Haluan Negara 
(GBHN)

Ditetapkan dengan Undang-Undang Ditetapkan dengan TAP MPR

Turunannya adalah RPJMN Nasion-
al dan RPJM Daerah untuk periode 
5 tahun dan Rencana Kerja Pemer-
intah (RKP) untuk periode 1 ta-
hun. Turunan dari RPJMN ini yang 
memuat poin-poin teknis adalah 
Rencana Strategis Kementerian/
Lembaga (Renstra-KL) dan Rencana 
Kerja Kementerian.Lembaga (Ren-
ja-KL) dengan bernafaskan kepada 
visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, 
program, dan kegiatan pembangu-
nan yang sesuai dengan tugas dan 
fungsi kementerian atau lembaga

Turunan dari Garis-Garis Besar Halu-
an Negara (GBHN) berdasarkan siklus 
perencanaan pembangunan nasional 
tahun 1969-1998 adalah Repelita → 
Sarlita → APBN

272  Holle, E.S. (2016). Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Model 
GBHN Sebagai Pelaksanaan Asas Kedaulatan Rakyat dalam Rangka Perubahan Ke-V 
UUD NRI tahun 1945. Jurnal Hukum Volkgeistt, (01), 81
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Tidak ada kewajiban bagi lemba-
ga-lembaga negara untuk memper-
tanggungjawabkan akuntabilitas ki-
nerjanya sesuai dengan RPJP

Pertanggungjawaban kinerja presiden 
dilaksanakan melalui laporan manda-
taris presiden kepada MPR

Tidak terdapat konsekuensi hukum 
apabila RPJMN dan turunannya dib-
uat bertentangan dengan RPJP

Repelita harus berdasarkan pada 
GBHN, laporan presiden dapat ditolak 
oleh MPR apabila tidak sesuai dengan 
visi misi GBHN

Dirancang oleh lembaga eksekutif Dirancang oleh MPR

Turunan dari RPJP yaitu RPJMN 
dapat berubah-ubah sesuai dengan 
visi-misi presiden setelahnya karena 
tidak ada kewajiban untuk meran-
cang RPJMN berkelanjutan

Keberlanjutan lebih terjamin karena ti-
dak bergantung kepada visi-misi presi-
den setiap lima tahun sekali

Melihat dari rincian tabel di atas, maka sesungguhnya yang menjadi 
pokok permasalahan sehingga muncul wacana untuk mengembalikan 
GBHN adalah tidak adanya kewajiban pertanggungjawaban untuk 
mengecek akuntabilitas rancangan pembangunan dan tidak ada kepastian 
keberlanjutan dari rancangan pembangunan tersebut. Akan tetapi, merujuk 
dari Saldi Isra, mengembalikan GBHN seperti era orde baru merupakan 
hal yang mustahil karena akan merusak tatanan presidensial yang ada saat 
ini. Selain itu dengan sistem desentralisasi pembangunan yang ada saat ini, 
adanya GBHN akan mengurangi partisipasi masyarakat di daerah karena 
pertimbangan pembanguna nasional akan disusun secara terpusat. Padahal, 
sistem pembangunan nasional era reformasi sudah memberikan partisipasi 
seluas-luasnya bagi komponen daerah untuk turut berkontribusi aktif dalam 
pembangunan daerahnya dengan menyelenggarakan Musyawarah Rencana 
Pembangunan Daerah yang diikuti oleh Badan Perencanaan Pembangunan 
Daerah, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah, pimpinan daerah, dan unsur masyarakat.  Oleh karenanya, alih-alih 
mengembalikan penjagaan akuntabilitas pembangunan agar sesuai haluan 
negara kepada MPR, maka lebih baik agar menguatkan peran pengawasan 
dan pemberian informasi yang menyeluruh terhadap calon dan wakil 
calon pimpinan daerah agar membuat visi-misi yang sesuai dengan RPJP 
Nasional dan RPJP Daerah sehingga tidak terjadi miskomunikasi yang 
menyebabkan misinterpretasi bahwa pembangunan hanya diselaraskan 
dengan janji-janji politik setiap lima tahun sekali. 



175

Selain itu, kekhawatiran yang diutarakan oleh B.J Habibie, 
Megawati Soekarnoputri, dan beberapa fraksi partai mengenai tidak adanya 
haluan negara saat ini karena tidak adanya nomenklatur haluan negara, 
sebenarnya merupakan kekhawatiran yang tidak perlu. Secara implisit, di 
dalam konstitusi UUD NRI tahun 1945 saat ini sudah termuat pasal-pasal 
yang bernafaskan haluan negara. Berdasarkan studi komparasi konstitusi 
negara-negara yang kami lakukan, beberapa negara yang secara gamblang 
menyebutkan bahwa mereka memiliki haluan negara, memasukkan 
pasal-pasal Hak Asasi Manusia (HAM), perekonomian nasional, agama, 
pendidikan dan kebudayaan, serta pertahanan dan keamanan di dalam sub 
pasal haluan negaranya.

Selain kedua negara di atas yang secara gamblang menyebutkan 
di dalam konstitusinya bahwa negara-negara tersebut memiliki haluan 
negara (declaration of principles), terdapat juga negara-negara yang tidak 
secara gamblang menyebutkan haluan negara di dalam konstitusinya 
tetapi sudah memiliki arahan-arahan yang serupa dengan pasal-pasal di 
atas. Beberapa negara yang tidak secara implisit menyebutkan sub judul 
haluan negara tetapi memasukkan prinsip-prinsip haluan negara ke dalam 
konstitusinya adalah konstitusi negara Brazil dan Korea Selatan. Menurut 
Mei Susanto, Indonesia sendiri pun juga sudah memiliki konstitusi yang 
bernafaskan haluan negara dengan adanya pasal 28 A-J UUD NRI tahun 
1945 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 29 UUD NRI 1945 tentang agama, 
Pasal 30 UUD NRI 1945 tentang pertahanan dan keamanan negara, Pasal 
31-32 UUD NRI 1945 tentang pendidikan dan kebudayaan, dan Pasal 33-
34 UUD NRI 1945 tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan 
Sosial.273 

Pada sosialisasi mengenai Sustainable Development Growth 
(SDG) atau pembangunan berkelanjutan yang dilakukan oleh Kementerian 
Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan 
Nasional, dijabarkan tujuh agenda Rancangan Pembangunan Jangka 
Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Tujuh agenda tersebut 
adalah peningkatan kualitas manusia Indonesia, struktur ekonomi yang 
produktif, mandiri, dan berdaya saing, pembangunan yang merata dan 
berkeadilan, mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan, kemajuan 
budaya, penegakan sistem hukum yang bebas korupsi dan bermartabat, 
273  Susanto, M. (2017). Wacana Menghidupkan Kembali GBHN. Jurnal  Penelitian Hukum De 

Jure, (17), 427-442.
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perlindungan dan memberikan rasa aman bagi segenap bangsa, pengelolaan 
pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya, serta yang terakhir 
adalah sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.274 
Visi-misi dari tujuh agenda tersebut selaras dengan visi-misi Rancangan 
Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 sebagaimana termaktub di 
dalam Undang-Undang yang dirancang oleh DPR. Sehingga menjadi 
kekhawatiran yang tidak beralasan apabila terdapat argumentasi bahwa 
visi-misi presiden akan mengganggu kesinambungan pembangunan di 
dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah dan pembangunan 
akan berubah menjadi presiden sentris oleh karenanya tidak adanya lagi 
Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Pada akhirnya, dapat disimpulkan bahwa meskipun secara 
nomenklatur Indonesia tidak lagi memiliki GBHN, tetapi Indonesia tetap 
memiliki haluan negara dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip di dalam 
konstitusi, Undang-Undang RPJPN dan UU SPPN. Selain itu, kekhawatiran 
akan ketidaksinambungan pembangunan antara pusat dan daerah dapat 
dihindari dengan memperkuat pengawasan yang dilakukan oleh DPRD 
agar para pimpinan daerah membuat visi misi dengan mempertimbangkan 
RPJP Nasional dan RPJP Daerah. Proses pembangunan nasional yang 
ada saat ini sudah tepat dengan mempertimbangkan sistem pemerintahan 
presidensial, asas desentralisasi paska reformasi, demokrasi rakyat, 
kepentingan nasional, dan kepentingan daerah.

274  Lita. (2020). Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024 dalam Webinar SDG Academy 
Indonesia. SDG Academy Indonesia. https://www.youtube.com/watch?v=KrYlDkDvle4
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BAB V 
KESIMPULAN

5.1. Kesimpulan

Perubahan sebuah konstitusi, terlebih sebuah konstitusi tertulis 
merupakan sebuah keniscayaan. Konstitusi sebagai suatu hukum dasar 
dibuat dengan sebisa mungkin memperhatikan keadaan ketatanegaraan saat 
itu dan potensi tantangan masa mendatang. Namun demikian, ada kalanya 
dialektika zaman, kebutuhan, serta keinginan untuk menemukan kembali 
nilai-nilai dasar dari sebuah konstitusi itu sendiri membuat konstitusi 
tersebut harus diubah. Perubahan konstitusi tertulis tersebut tidak harus 
dimaknai sebagai sebuah penggantian atau replacement terhadap konstitusi 
yang telah ada. Perubahan konstitusi juga dapat dimaknai sebagai sebuah 
upaya penyempurnaan dari konstitusi tertulis tersebut sehingga konstitusi 
tertulis tersebut lebih mencerminkan nilai-nilai mendasar dalam kehidupan 
bernegara dalam negara yang bersangkutan.

Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
1945 yang telah dilakukan di Indonesia hingga tahun 2004 adalah 
salah satu contoh dari perubahan konstitusi yang tidak turut mengganti 
(replace) nilai-nilai dasar yang ada dalam konstitusi tersebut melainkan. 
Amandemen UUD NRI tahun 1945 dilakukan dengan mengubah, dalam 
artian nilai-nilai historis tetap dipertahankan, sehingga dapat tetap dikenali 
setiap orang dari berbagai generasi. Fakta bahwa nama serta pembukaan 
UUD NRI tahun 1945 tidak diubah dalam amandemen adalah penegasan 
bahwa intensi perubahan amandemen yang dilakukan sepanjang 1999 
hingga 2004 bukanlah sebagai penggantian/coup bagi UUD NRI tahun 
1945 melainkan sebagai perubahan penyempurnaan dengan tetap 
melandaskan pada semangat nilai-nilai dasar yang termaktub dalam 
Pembukaan UUD NRI tahun 1945 itu sendiri. Dalam perkembangannya, 
dialektika kembali muncul untuk melakukan kembali amandemen UUD 
NRI tahun 1945. Beberapa gagasan yang mendasari hal tersebut adalah 
adanya keinginan untuk mengakomodasi beberapa hal yang berkaitan 
dengan konsep kedaulatan rakyat, negara hukum, pemisahan kekuasaan, 
dan bikameralisme parlemen. 
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Terkait dengan konsep kedaulatan rakyat, muncul suatu keinginan 
untuk merekonstruksi konsep Majelis Permusyawaratan Rakyat yang di 
Indonesia. Sebelum amandemen, Majelis Permusyawaratan Rakyat dibentuk 
sebagai sebuah lembaga tertinggi negara. Hal itu disebabkan karena UUD 
NRI tahun 1945 melimpahkan kedaulatan rakyat untuk dijelmakan kepada 
Majelis Permusyawaratan Rakyat. Majelis Permusyawaratan Rakyat yang 
dimaksud tersebut terdiri dari Utusan Daerah, Utusan Golongan, dan Dewan 
Perwakilan Rakyat. Majelis tersebut juga berwenang membuat ketetapan 
yang mengikat keluar sebagai turunan dari kewenangan menetapkan garis-
garis besar haluan negara. Namun, setelah pasca serangkaian amandemen 
UUD NRI tahun 1945 dilakukan di tahun 2004, MPR telah kehilangan 
kedudukannya sebagai penjelmaan rakyat dalam memegang kedaulatan 
rakyat. Oleh sebab itu, hilanglah pula kewenangannya menetapkan garis-
garis besar haluan negara yang mengikat keluar. Kelembagaan MPR pun 
berubah dengan hilangnya Utusan Golongan. Hal tersebut menyebabkan 
kedudukan MPR dinilai sebagian masyarakat sebagai sebuah lembaga 
seremonial belaka. Padahal MPR sejatinya merupakan konsep yang 
penting yang mencerminkan nilai Pancasila terutama sila keempat tentang 
permusyawaratan rakyat perwakilan.

Atas hal tersebut kami mengajukan sebuah konsep Majelis 
Permusyawaratan Rakyat baru yang mana di dalamnya Dewan 
Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah berkedudukan secara 
sejajar dengan suara satu banding satu dalam mengambil keputusan. 
Hal demikian dengan mempertimbangkan fakta sejarah yang digali 
bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat secara historis adalah wadah 
untuk menyeimbangkan antara perwakilan politik dan perwakilan 
lainnya termasuk perwakilan daerah. Berangkat dari hal tersebut kami 
menyeimbangkan suara antara DPR dan DPD dalam rancangan amandemen 
kelima UUD NRI tahun 1945. 

Demi mencapai hal tersebut, kelembagaan MPR juga direkonstruksi, 
dari yang sebelumnya sebagai sebuah lembaga permanen menjadi sebuah 
sidang atau wadah antara DPR dan DPD untuk bertemu demi beberapa 
urusan ketatanegaraan tertentu seperti  perubahan Undang-Undang Dasar 
dan lain sebagainya. Rekonstruksi ini berangkat dari suatu alasan antara 
lain bahwa MPR tidak lagi memegang kewenangan untuk membentuk 
garis-garis besar yang mengikat keluar, tak pula berperan sebagai sebuah 
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penjelmaan rakyat sebagaimana intensi awal pembentukannya. Selain itu, 
kewenangan MPR yang pada saat ini terbilang jauh lebih sedikit, yaitu 
terkait pemberhentian Presiden, pelantikan, perubahan Undang-Undang 
Dasar, dan pemilihan jabatan Presiden tatkala terjadi kondisi-kondisi 
kekosongan tertentu, turut menjadi pertimbangan mengapa urgensi sebuah 
MPR sebagai sebuah lembaga telah tidak sesuai. Namun demikian, bukan 
berarti MPR tersebut dihapuskan sama sekali, melainkan justru diperkuat 
dan diperjelas status kedudukannya yaitu sebagai sebuah Sidang antara 
DPR dan DPD sehingga masih memenuhi unsur majelis permusyawaratan 
rakyat yang merupakan cerminan UUD NRI tahun 1945.

Dalam satu semangat yang sama dengan itu, dalam amandemen 
kelima ini diperkuat pula peranan DPD dengan cara penyusunan 
mekanisme usul DPD secara lebih komprehensif. Sehingga, nantinya 
diharapkan usulan DPD terhadap rancangan undang-undang dapat lebih 
diakomodir dalam proses legislasi. Dengan demikian keterwakilan suara 
daerah dalam politik negara lebih besar dan lebih dapat menyeimbangi 
keterwakilan suara representasi politik.

Selain hal-hal tersebut turut ditambahkan pula beberapa persoalan 
yang penting untuk diakomodasi dalam Undang-Undang Dasar, antara lain 
penetapan jumlah kursi DPR dan DPD dalam pemilu, pengaturan tentang 
konsep dan proses tata negara dalam keadaan darurat, pengakomodasian 
kedudukan lembaga negara independen, dan pengaturan waktu Pemilihan 
Umum demi menghindari pembentukan undang-undang secara terburu-
buru lame-duck session atau sesi antara dimana anggota DPR dan DPD 
terpilih belum dilantik dan anggota DPR dan DPD lama masih menjabat. 
Diharapkan dengan demikian UUD NRI tahun 1945 nantinya dapat lebih 
menjawab persoalan-persoalan kenegaraan secara lebih efektif dan efisien.

5.2. Saran

Sebagai sebuah konstitusi tertulis, pasal-pasal dalam UUD NRI tahun 
1945 tidak selamanya dapat mengakomodasi berbagai perkembangan 
pemikiran, ide,  kondisi, dan kebutuhan bernegara. Oleh karenanya, 
terhadapnya wajar untuk dilakukan perubahan sepanjang perubahan 
tersebut tetap didasarkan pada cita-cita dan nilai-nilai fundamental 
yang secara implisit terdapat dalam UUD NRI tahun 1945 itu sendiri 
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dan tercermin dalam Pembukaan UUD NRI tahun 1945. Demikian itu, 
terhadap pasal-pasal UUD NRI tahun 1945 dapat dilakukan perubahan 
dengan pertimbangan sebagaimana yang telah dikemukakan di bagian 
sebelumnya, maka secara ringkas, saran-saran perubahan tersebut antara 
lain:

1. Perubahan konsep Majelis Permusyawaratan Rakyat, dimana di 
dalamnya adalah Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan 
Daerah masing-masing sebagai lembaga. Sehingga suara yang 
keseluruhan Majelis Permusyawaratan Rakyat tersebut adalah satu 
banding satu.

2. Oleh sebab, Majelis Permusyawaratan Rakyat anggotanya adalah 
Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah sebagai 
lembaga, maka Majelis Permusyawaratan Rakyat itu sendiri tidak 
perlu menyandang status sebagai lembaga. Hal ini berbeda dengan 
konsepsi sebelumnya dimana Majelis Permusyawaratan Rakyat 
merupakan sebuah lembaga sebab di dalamnya adalah anggota 
dari Dewan Perwakilan Rakyat yang merangkap anggota Majelis 
Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah yang 
merangkap anggota Majelis Permusyawaratan Daerah. 

3. Penataan hierarki hukum dengan menyesuaikan status ketetapan-
ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang masih berlaku ke 
dalam undang-undang demi menjamin koherensi dan konsistensi 
hierarki perundang-undangan. Penyesuaian status tersebut dilakukan 
dengan tetap mempertahankan norma-norma yang diatur dalam 
ketatapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tersebut.

4. Memperkuat peranan Dewan Perwakilan Daerah dalam proses 
legislasi dan proses anggaran dengan mengatur secara lebih tegas 
mekanisme penyampaian usul oleh Dewan Perwakilan Daerah serta 
pengaturan lebih tegas kewenangan-kewenangan lain dari Dewan 
Perwakilan Daerah.

5.  Dibuatnya mekanisme tata negara keadaan bahaya demi menjamin 
agar saat negara dalam keadaan bahaya, pelaksanaan hal-hal darurat 
tetap konstitusional dan tidak menimbulkan ekses yang melanggar 
konstitusi. 

6. Pengaturan terkait lembaga negara independen dalam Undang-
Undang Dasar agar lembaga-lembaga negara independen tersebut 
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memiliki kejelasan kedudukan hukum dalam konstitusi. 
7. Pengaturan penjadwalan Pemilihan Umum untuk menghindari 

adanya pembuatan undang-undang secara tergesa-gesa dalam 
periode lame-duck session. 

8. Pengaturan-pengaturan atau perubahan-perubahan lainnya sepanjang 
untuk menyesuaikan dengan pengaturan-pengaturan tersebut di atas. 
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RANCANGAN PERUBAHAN  
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  

REPUBLIK INDONESIA 
TAHUN 1945

PEMBUKAAN

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

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 
berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil 
dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh 
hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan 
mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
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BAB I 
IDENTITAS NEGARA

Pasal 1

(1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. 

(2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut 
Undang-Undang Dasar. 

(3) Negara Indonesia adalah negara hukum.

Pasal 2

Ibu kota negara diatur dalam undang-undang.

Pasal 3

Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih.

Pasal 4

Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia.

Pasal 5

Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhineka 
Tunggal Ika.

Pasal 6

Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, 
serta Lagu Kebangsaan diatur dalam undang-undang. 
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BAB II 
WILAYAH NEGARA

Pasal 8

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

BAB III 
WARGA NEGARA DAN PENDUDUK

Pasal 9

(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 10

(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 11

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan 
lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.
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BAB IV 
HAK ASASI MANUSIA

Pasal 12

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

Pasal  13

(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 14

(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 15

(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan 
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan 
hukum.

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

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

(4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.
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Pasal 16

(1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, 
memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih 
kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan 
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 17

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  18

(1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, 
kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, 
serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan 
untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

(2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang 
merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka 
politik dari negara lain.

Pasal 19

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

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

(4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik peribadi dan hak milik 
tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa 
pun.

Pasal 20

(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran 
dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk 
diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut 
atas dasar hukum yang berlaku surut adalah 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 tradisional masyarakat hukum adat diakui dan 
dihormati  sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan 
masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi 
manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

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

Pasal 21

(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, 
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dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

BAB V 
KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA

Pasal 22

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

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

Pasal 23

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

(2)  Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan 
undang-undang sebagaimana mestinya.

Pasal 24

(1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. 

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

(3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.

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

Pasal 25

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

Pasal 26

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

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

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

Pasal 27

(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 28

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

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

Pasal 29

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

Pasal 30

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

Pasal 31

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

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

Pasal 32

(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.

Pasal 33

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

Pasal 34

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

Pasal 35

(1) Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat 
diagendakan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Sidang 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.

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

(3) Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat  kepada Mahkamah 
Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-
kurangnya ⅓ dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

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

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



209

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

(7) Keputusan Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul 
pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam 
rapat paripurna Sidang Majelis Permusyawaratan dengan dukungan 
sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat  dan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan 
Perwakilan Daerah, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi 
kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Sidang 
Majelis Permusyawaratan Rakyat

Pasal 36

(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, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan 
Perwakilan Daerah mengadakan Sidang Majelis Permusyawaratan 
Rakyat 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, Dewan 
Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah  menyelenggarakan 
Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat 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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(4) Pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih adalah pasangan calon 
Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara sekurang-
kurangnya lima puluh persen ditambah satu orang dari jumlah anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat  dan sekurang-kurangnya lima puluh persen 
ditambah satu orang dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Pasal 37

(1) Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan wakil 
Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan 
sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut: 
Sumpah Presiden (Wakil Presiden) : “Demi Allah saya bersumpah 
akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil 
Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-
adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan 
segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya 
serta berbakti, kepada Nusa dan Bangsa.” Janji Presiden (Wakil 
Presiden) :  “Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi 
kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden 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 Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat atau sidang Dewan 
Perwakilan Rakyat tidak dapat diadakan, Presiden dan Wakil Presiden 
bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di 
hadapan pimpinan Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan 
disaksikan oleh pimpinan Mahkamah Agung.
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BAB VI 
KEKUASAAN LEGISLATIF

Pasal 38

Dewan Perwakilan Rakyat  dan Dewan Perwakilan Daerah  secara 
bersama-sama melaksanakan kekuasaan legislatif.

Pasal 39

(1) Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah masing-
masing bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.

(2) Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah masing-
masing dilarang bersidang pada suatu waktu antara hari pemungutan 
suara pemilihan umum hingga dilantik anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang baru hasil 
pemilihan umum, kecuali diminta oleh Presiden untuk bersidang.

(3) Dalam hal keadaan bahaya ditetapkan oleh Presiden, Dewan Perwakilan 
Rakyat  dan Dewan Perwakilan Daerah wajib menyelenggarakan 
sidang paling lambat tujuh hari sejak proklamasi keadaan bahaya 
ditetapkan Presiden.

Pasal 40

(1) Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah sidang bersama 
antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah.  

(2) Suatu Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib diselenggarakan 
pada suatu waktu di bulan Agustus untuk mendengarkan pidato 
kenegaraan oleh Presiden.

(3) Sidang MPR dipimpin oleh ketua Dewan Perwakilan Rakyat dan 
ketua Dewan Perwakilan Daerah secara kolektif kolegial. 

Pasal 41

Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi  melalui 
pemilihan umum dan jumlahnya empat orang dari setiap provinsi
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Pasal 42

Jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat  tidak lebih dari empat kali 
jumlah anggota Dewan Perwakilan Daerah .

Pasal 43

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

(2) Dalam melaksanakan fungsinya, Dewan Perwakilan Rakyat memiliki 
hak angket, hak interpelasi, dan hak menyatakan pendapat.

Pasal 44

(1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan 
Daerah berhak mengajukan rancangan undang-undang.

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

Pasal 45

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan 
Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya yang syarat-syarat dan tata 
caranya diatur dalam undang-undang.

Pasal 46

Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah berwenang 
memanggil orang dan/atau lembaga untuk dimintai keterangan dalam 
sidang yang diatur dalam undang-undang.

Pasal 47

Demi kepentingan umum setiap persidangan Dewan Perwakilan Rakyat 
dan Dewan Perwakilan Daerah terbuka untuk umum kecuali hal tertentu 
yang ditentukan lain dalam undang-undang.
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Pasal 48

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, kedudukan, keanggotaan, hak-
hak anggota, dan hal lain berkaitan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan 
Perwakilan Daerah diatur dalam undang-undang.

Pasal 49

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

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

(3) Jika rancangan undang-undang tersebut mendapat persetujuan bersama 
antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden, maka rancangan 
undang-undang tersebut diserahkan kepada Dewan Perwakilan 
Daerah untuk mendapat persetujuan

(4) Dalam hal rancangan tersebut mendapat persetujuan Dewan 
Perwakilan Daerah tanpa perubahan, maka rancangan undang-undang 
tersebut disahkan. 

(5) Jika Dewan Perwakilan Daerah mengajukan usulan perubahan, 
rancangan undang-undang itu dikembalikan kepada Dewan Perwakilan 
Rakyat agar dibahas dan dipertimbangkan kembali bersama Presiden 
sepanjang usulan perubahan oleh Dewan Perwakilan Daerah.

(6) Rancangan undang-undang tersebut tetap dapat disahkan dengan 
persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden meskipun 
usul perubahan dari Dewan Perwakilan Daerah tidak disetujui.

Pasal 50

(1) Setiap rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi 
daerah,  hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran 
serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber 
daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan 
keuangan pusat dan daerah dibahas oleh Dewan Perwakilan Daerah 
dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.
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(2) Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan 
bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi 
dalam persidangan Dewan Perwakilan Daerah masa itu.

(3) Jika rancangan undang-undang tersebut mendapat persetujuan bersama 
antara Dewan Perwakilan Daerah dan Presiden, maka rancangan 
undang-undang tersebut diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat  
untuk mendapat persetujuan.

(4) Jika Dewan Perwakilan Rakyat melakukan perubahan, rancangan 
undang-undang itu dikembalikan kepada Dewan Perwakilan Daerah 
agar dibahas dan dipertimbangkan kembali bersama Presiden 
sepanjang usulan perubahan oleh Dewan Perwakilan Rakyat itu.

(5) Jika Dewan Perwakilan Daerah dan/atau Presiden tidak menyetujui 
usulan perubahan oleh Dewan Perwakilan Rakyat tersebut, rancangan 
undang-undang itu wajib diserahkan kepada komisi bersama yang 
beranggotakan dari unsur anggota Dewan Perwakilan Rakyat  
dan anggota Dewan Perwakilan Daerah secara proporsional dan 
representatif untuk dibahas dan dicapai kesepakatan. 

(6) Jika dalam waktu tiga puluh hari komisi bersama tidak mencapai 
kesepakatan, rancangan undang-undang tersebut tidak boleh diajukan 
lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Daerah masa itu atau 
apabila rancangan undang-undang tersebut memperoleh persetujuan 
Presiden dan persetujuan sekurang-kurangnya ⅔ dari jumlah anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat maka rancangan undang-undang tersebut 
disahkan

(7) Jika hasil kesepakatan komisi bersama atas rancangan undang-
undang tersebut disetujui oleh Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat , 
dan Dewan Perwakilan Daerah, rancangan undang-undang itu wajib 
disahkan.

(8) Apabila hasil kesepakatan komisi bersama atas rancangan undang-
undang tersebut tidak disetujui oleh Dewan Perwakilan Daerah, 
rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam 
persidangan Dewan Perwakilan Daerah masa itu atau rancangan 
undang-undang itu wajib disahkan jika disetujui oleh Presiden 
dan didukung sekurang-kurangnya ⅔ dari jumlah anggota Dewan 
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Perwakilan Rakyat.

Pasal 51

(1) Setiap rancangan undang-undang yang telah disetujui menurut 
Undang-Undang Dasar ini disahkan oleh Presiden. 

(2) Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui menurut 
Undang-Undang Dasar ini tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu 
tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, 
rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan 
wajib diundangkan.

Pasal 52

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

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

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

Pasal 53

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan undang-undang diatur 
dengan undang-undang.

Pasal 54

Dewan Perwakilan Daerah melakukan pengawasan atas pelaksanaan 
undang-undang mengenai 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 pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, 
dan agama.
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BAB VII 
KEKUASAAN KEHAKIMAN

Pasal 55

(1) Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk 
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. 

(2)  Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan 
badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan 
umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, 
lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah 
Konstitusi. 

(3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan 
kehakiman diatur dalam undang-undang. 

Pasal 56

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

(2) Hakim Agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak 
tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. 

(3) Calon Hakim Agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat  untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya 
ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden. 

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

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

Pasal 57

(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan 
terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang 
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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. 

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

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

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

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

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

Pasal 58

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

BAB VIII 
LEMBAGA NEGARA INDEPENDEN

Pasal 59

(1) Untuk melaksanakan fungsi penajaman atau penunjang dari kekuasaan 
menurut Undang-Undang Dasar ini dibentuk dengan undang-undang 
suatu lembaga-lembaga negara independen yang bersifat mandiri dan 
bebas dari campur tangan kekuasaan lain.
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(2) Pimpinan lembaga-lembaga tersebut diangkat dan diberhentikan oleh 
Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

(3) Peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh lembaga-lembaga tersebut 
berkedudukan dibawah undang-undang.

Pasal 60

(1) Komisi Yudisial adalah suatu lembaga negara independen yang 
berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai 
wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, 
keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

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

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

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

Pasal 61

(1) Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan 
negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan sebagai suatu 
lembaga negara independen.

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

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

Pasal 62

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

(2) Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota.
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Pasal 63

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

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

Pasal 64

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

BAB IX  
PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 65

(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) Pemerintah daerah provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota mengatur 
dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan 
tugas pembantuan.

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

(4) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan kepala pemerintah 
daerah provinsi dipilih secara demokratis.

(5) Bupati dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah 
kabupaten dan kota dipilih melalui pemilihan umum. 

(6) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala 
pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara 
demokratis. 
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(7) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali 
urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai 
urusan Pemerintahan Pusat. 

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

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

Pasal 66

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

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

Pasal 67

(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 X 
PEMILIHAN UMUM

Pasal 68

(1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, 



221

jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. 

(2) Pemilihan umum yang diselenggarakan untuk memilih anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah 
serta Presiden dan Wakil Presiden secara serentak, diselenggarakan 
paling cepat pada tanggal satu  Juli di tahun yang sama dengan waktu 
habis masa jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat masa itu. 

(3) Pemilihan umum yang diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah serta Bupati dan Walikota secara serentak 
diadakan setelah penyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih 
anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat serta Presiden dan Wakil Presiden secara serentak selesai.

Pasal 69

(1) Peserta dari pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah 
partai politik.

(2) Peserta dari pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan 
Perwakilan Daerah adalah perseorangan.

Pasal 70

Pemilu diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat 
nasional, tetap, dan mandiri.

Pasal 71

(1) Dalam rangka mencapai perwakilan yang representatif dan akuntabel, 
daerah pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan 
anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah wajib ditinjau dan dikaji  
paling cepat sepuluh tahun sejak tinjauan dan kajian terakhir dilakukan.

(2) Peninjauan dan pengkajian tersebut dilaksanakan oleh suatu komisi 
yang independen serta beranggotakan berbagai unsur masyarakat 
secara representatif.

(3) Daerah pemilihan yang telah ditetapkan oleh komisi  itu wajib 
digunakan dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
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Pasal 72

Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-
undang.

BAB XI 
PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA

Pasal 73

(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 dan kewenangan Tentara 
Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di 
dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga 
negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-
undang.
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BAB XII 
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

Pasal 74

(1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan 

(2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah 
wajib membiayainya. 

(3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem 
pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan 
serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, 
yang diatur dengan undang-undang. 

(4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 
dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara 
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 75

(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 XIII 
PEREKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL 

Pasal 76

(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas 
kekeluargaan. 
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(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai 
hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. 

(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai 
oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran 
rakyat. 

(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi 
ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, 
berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan 
menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

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

Pasal 77

(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 XIV 
HAL KEUANGAN

Pasal 78

(1) Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara 
diajukan oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk 
dibahas dan mendapat persetujuan bersama.

(2) Setelah mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu 
diserahkan kepada Dewan Perwakilan Daerah untuk disetujufi.
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(3) Jika Dewan Perwakilan Daerah menyetujui tanpa perubahan, 
rancangan undang-undang itu wajib disahkan.

(4) Jika Dewan Perwakilan Daerah mengajukan usulan perubahan, 
rancangan undang-undang itu dikembalikan kepada Dewan Perwakilan 
Rakyat agar dibahas dan dipertimbangkan kembali bersama Presiden 
sepanjang usulan perubahan oleh Dewan Perwakilan Daerah. 

(5) Rancangan undang-undang tersebut anggaran pendapatan dan belanja 
negara dapat disahkan dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan 
Rakyat dan Presiden meskipun usul perubahan dari Dewan Perwakilan 
Daerah tidak disetujui.

Pasal 79

Dalam hal Dewan Perwakilan Daerah tidak menyetujui rancangan undang-
undang anggaran pendapatan dan belanja negara yang diajukan Presiden, 
baik sebelum atau setelah diserahkan kepada Dewan Perwakilan Daerah, 
Pemerintah menjalankan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 
yang lalu.

Pasal 80

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

Pasal 81

Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 82

Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-
undang
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BAB XV 
AGAMA

Pasal 83

(1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. 

(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk 
agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya 
dan kepercayaannya itu. 

BAB XVI 
KEADAAN BAHAYA

Pasal 84

(1) Presiden berhak menetapkan dan mencabut keadaan bahaya melalui 
proklamasi.

(2) Proklamasi keadaan bahaya berlaku paling lama sembilan puluh hari 
sejak diumumkan.

(3) Berlakunya proklamasi keadaan bahaya hanya dapat diperpanjang 
paling lama sembilan puluh hari dengan persetujuan Dewan Perwakilan 
Rakyat   atas permintaan Presiden.

(4) Selambat-lambatnya empat belas hari sejak diumumkan, proklamasi 
itu wajib diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat   untuk mendapat 
persetujuan. 

(5) Jika tidak disetujui Dewan Perwakilan Rakyat, proklamasi tersebut 
harus dicabut oleh Presiden. 

Pasal 85

(1) Segala peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang 
ditetapkan pada saat berlakunya proklamasi keadaan bahaya terus 
berlaku sejak proklamasi keadaan bahaya hingga proklamasi keadaan 
bahaya dicabut.
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(2) Peraturan pemerintah pengganti undang-undang tersebut dicabut 
dan dinyatakan tidak berlaku lagi sejak proklamasi keadaan bahaya 
dicabut, kecuali peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang 
ditetapkan terus berlaku oleh Presiden bersamaan dengan proklamasi 
pencabutan keadaan bahaya.

(3) Setiap peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang terus 
berlaku tersebut wajib diusulkan oleh Presiden untuk ditetapkan 
sebagai undang-undang berdasarkan ketentuan Undang-Undang 
Dasar ini selambat-lambatnya tujuh hari setelah proklamasi keadaan 
bahaya tersebut dicabut.

Pasal 86

(1) Dalam hal keadaan bahaya disebabkan oleh suatu keadaan yang 
menyebabkan seluruh atau sebagain besar provinsi tidak dapat 
melaksanakan pemungutan dan/atau penghitungan suara, Presiden 
berwenang menunda waktu pelaksanaan pemilihan umum untuk 
dilaksanakan pada suatu hari setelah habis masa jabatan anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.

(2) Pemilihan umum yang ditunda dapat dilaksanakan meskipun 
proklamasi keadaan darurat masih berlaku yang waktu dan ketentuan 
lainnya diatur dengan undang-undang.

(3) Presiden dan Wakil Presiden serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang baru hasil pemilihan 
yang ditunda harus dilantik dengan mengucapkan sumpah atau janji 
dihadapan pimpinan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, 
paling lambat empat belas hari sejak Presiden dan Wakil Presiden 
terpilih ditetapkan. 

(4) Presiden dan Wakil Presiden serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
dan anggota Dewan Perwakilan Daerah terus memegang jabatan 
hingga Presiden dan Wakil Presiden serta anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang baru hasil 
pemilihan umum yang ditunda  itu dilantik.
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Pasal 87

Presiden dan Wakil Presiden serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
dan anggota Dewan Perwakilan Daerah terus memegang jabatan hingga 
Presiden dan Wakil Presiden serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang baru hasil pemilihan umum 
yang ditunda  itu dilantik.

Pasal  88

(1) Dalam hal pemilihan umum yang ditunda tersebut dilakukan dalam 
keadaan bahaya, maka Presiden dan Wakil Presiden serta anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah 
hasil pemilihan umum tersebut dilantik paling lambat tiga puluh hari 
sejak pemilu tersebut diselenggarakan. 

(2) Dalam hal pemilihan umum yang ditunda tersebut dilakukan setelah 
keadaan bahaya, Presiden dan Wakil Presiden serta anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang 
baru hasil pemilihan umum yang ditunda harus dilantik paling lambat 
seratus dua puluh hari sejak proklamasi keadaan bahaya dicabut.

Pasal 89

Syarat-syarat, akibat, dan ketentuan lain mengenai keadaan bahaya diatur 
dengan undang-undang.

BAB XVII 
PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR

Pasal 90

(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 anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat atau sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota 
Dewan Perwakilan Daerah.

(2). Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan 
secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan 
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untuk diubah beserta alasannya.

(3). Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar 
dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya ⅔ dari jumlah 
anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan  sekurang-kurangnya ⅔ dari 
jumlah anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Pasal 91

Putusan untuk mengubah pasal-pasal dalam bab ini hanya dapat 
dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya ¾  dari jumlah 
anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan  sekurang-kurangnya ¾  dari 
jumlah anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Pasal 92

(1). Khusus mengenai pembukaan undang-undang  dan bentuk Negara 
Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.

(2). Pasal pasal Undang-Undang Dasar ini tidak dapat dilakukan 
perubahan ketika keadaan bahaya ditetapkan.

ATURAN PERALIHAN

Pasal I

Segala peraturan perancangan undang-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

Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan  
Dewan Perwakilan Daerah masih tetap berfungsi sebagaimana mestinya 
hingga habis masa jabatannya dan kemudian menyesuaikan ketentuan 
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Undang-Undang Dasar ini .

ATURAN TAMBAHAN

Dewan Perwakilan Rakyat dan  Dewan Perwakilan Daerah bersama 
Presiden wajib meninjau Ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat  
Sementara dan/ atau Ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat yang 
masih berlaku untuk ditetapkan menjadi undang-undang selambat-
lambatnya dua tahun setelah perubahan Undang-Undang Dasar ini 
ditetapkan..
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PENJELASAN PERANCANG

(Merupakan bagian yang terpisah dari naskah UUD NRI tahun 1945 yang 
dibuat hanya untuk kepentingan lomba)

 

Perancang mempertahankan pembukaan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI tahun 1945) sebagaimana 
kesepakatan awal ketika melakukan amandemen pasca reformasi. Hal ini 
dilakukan karena pembukaan mengandung banyak sekali norma dan cita 
dasar dari bangsa indonesia seperti tujuan negara, bentuk negara, catatan 
historis perjuangan bangsa, dan dasar negara Pancasila. Secara keseluruhan, 
UUD NRI tahun 1945 hasil perubahan ini terdiri dari pembukaan dan pasal-
pasal yang tidak lagi menyertakan penjelasan. Maka, perubahan hanya 
berfokus kepada pasal-pasal UUD NRI tahun 1945, tetapi tidak membahas 
mengenai bentuk negara yang telah disepakati tidak akan diubah dalam 
amandemen UUD NRI tahun 1945.

Perubahan yang diajukan berdasarkan naskah ini meliputi, 
penyusunan ulang struktur, penambahan, pengurangan, atau memberikan 
perumusan norma baru baik dengan materi muatan yang sama atau dengan 
perubahan. Perubahan yang terlihat mencolok adalah penamaan “bab” dan 
jumlahnya. Perubahan tersebut kami lakukan setelah dilakukannya studi 
komparasi mengenai keumuman praktik penyusunan konstitusi modern 
yang berkembang sejak pertengahan abad ke-20 hingga saat ini. Komparasi 
yang kami lakukan meliputi komparasi konstitusi terhadap negara Afrika 
Selatan, Filipina, Malaysia, Singapura, Kamerun, Algeria, Nigeria, India,  
Kolombia,  Amerika Serikat, Pakistan, Afghanistan, dan Prancis.  

Perubahan UUD NRI tahun 1945 yang kami ajukan diawali dengan 
bab-bab yang membahas tentang unsur pembentuk negara. Bahwa terdapat 
empat unsur pembentuk negara, yaitu wilayah, pemerintahan yang berdaulat, 
rakyat, dan pengakuan dari negara lain. Selain itu, sebuah konstitusi atau 
undang-undang dasar harus mencerminkan jati diri atau identitas dari suatu 
bangsa itu sendiri, oleh karena konstitusi adalah kesepakatan antara rakyat 
dalam membentuk dan membangun pemerintahan serta melaksanakan 
kehidupan kenegaraan dalam suatu entitas politik bernama negara. 

Berdasarkan pada hal itu, maka bab pertama membahas tentang 
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identitas negara atau dalam konstitusi negara-negara lain disebut 
dengan istilah foundation. Kemudian dilanjutkan dengan pengaturan 
tentang wilayah dan pengaturan mengenai warga negara dan penduduk. 
Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa wilayah dan penduduk serta 
warga negara termasuk dalam unsur pembentuk negara, maka perancang 
ingin memberikan kesan bahwa konstitusi diawali dengan pembenaran 
bahwa negara yang memiliki konstitusi bersangkutan telah memenuhi 
sebagai sebuah negara sebab segala unsur telah dikemukakan dan diatur 
sedemikian rupa dalam konstitusi negara tersebut.

Bab berikutnya yaitu tentang hak asasi manusia yang sengaja 
diletakkan setelah pengaturan tentang unsur pembentuk negara dan 
identitas negara diatur. Hal ini menunjukkan bahwa hak asasi manusia 
sebagai suatu nilai universal yang harus dijamin dalam konstitusi sebagai 
the supreme law of the land. Bahkan pengaturan hak asasi manusia 
diletakkan sebelum pengaturan tentang cabang-cabang kekuasaan 
pemerintahan negara bermaksud bahwa negara menjunjung tinggi hak 
asasi manusia dalam kehidupan bernegara. Indonesia sebagai suatu 
negara hukum yang berdaulat, dibaca dari bab pertama hingga ketiga, 
menjamin dan menghormati hak asasi manusia sebagai hak yang universal 
dan merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang wajib diakui dan 
dipenuhi. 

Pengaturan berikutnya yaitu fokus pada tiga cabang kekuasaan 
negara yaitu eksekutif, legislatif, dan yudisial. Ketiga kekuasaan 
tersebut merupakan pelaksana utama dari kedaulatan dan pemerintahan 
negara berdasarkan asas check and balance atau asas pengawasan dan 
keseimbangan. Artinya, pengaturan yang lebih dulu dilakukan adalah 
pengaturan terhadap pemerintahan pusat sebagai penguasa tunggal dalam 
negara kesatuan. Konsep negara kesatuan telah membawa implikasi yaitu 
kekuasaan negara itu pada hakikatnya berada di tangan dan berasal dari 
pemerintah pusat bukan dari bagian-bagian wilayah negara tersebut. 
Sebagai sumber dan pemegang kekuasaan pemerintahan, maka kekuasaan 
pemerintah pusat diatur lebih dahulu daripada pemerintahan daerah.

Terdapat bab baru yaitu dimasukkannya bab mengenai lembaga 
negara independen dalam sebuah bab tersendiri. Hal ini sesuai dengan 
konsep teori dan doktrin mengenai cabang kekuasaan yang keempat yang 
dimiliki oleh lembaga-lembaga negara independen. Ada yang menyebut 
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lembaga ini sebagai self-regulatory organs atau auxiliary state organs. 
Lembaga-lembaga itu berfungsi sebagai penunjang atau penajaman 
dari tiga cabang kekuasaan yang ada atau secara fungsi memiliki peran 
yang strategis dan memiliki kepentingan konstitusional (constitutional 
importance) untuk dibentuk seperti kejaksaan.  Sebenarnya UUD NRI 
tahun 1945 telah mengatur lembaga tersebut, tetapi masih terlihat tidak 
diatur secara runtut. Sebagai contoh, Komisi Yudisial yang diatur dalam 
Bab Kekuasaan Kehakiman dan Badan Pemeriksaan Keuangan yang diatur 
dalam bab tersendiri. Padahal, keduanya merupakan termasuk lembaga 
independen. Kemudian, penyusunan bab selanjutnya hanya mengikuti 
dari bab-bab yang telah ada di dalam UUD NRI tahun 1945. Namun, 
meskipun nama bab tidak mengalami perubahan, tetapi materi muatan dan 
pasal-pasal yang ada dalam bab tersebut mungkin terdapat perubahan baik 
ditambah atau dikurang serta dirumuskan semula rumusan pasal tersebut. 

Terakhir mengenai keadan bahaya yang sengaja perancang atur 
dalam sebuah bab tersendiri dan berada diakhir tepat sebelum bab 
mengenai perubahan UUD NRI tahun 1945. Pengaturan keadaan bahaya 
akan memberikan dasar hukum yang jelas yang mana ketika negara 
sedang berada dalam kondisi tidak normal atau emergency,  maka berlaku 
hukum tata negara darurat dimana hukum yang biasanya berlaku di dalam 
kondisi normal, tidak dapat diterapkan secara sama ketika negara dalam 
kondisi darurat. Struktur penyusunan perubahan UUD NRI tahun 1945 
menunjukkan bahwa pengaturan dalam kondisi normal disebutkan dahulu, 
baru kemudian jika terjadi suatu keadaan bahaya, maka diberlakukan 
ketentuan hukum tata negara darurat yang berada di akhir konstitusi. 
Sebelumny,a pengaturan keadaan darurat diserahkan kepada undang-
undang saja. Menurut perancang, hal itu kurang tepat, mengingat keadaan 
bahaya membutuhkan pengaturan dan kepastian hukum yang lebih tegas 
yaitu dengan mengaturnya di dalam konstitusi dan bukannya undang-
undang. Kondisi keadaan bahaya secara konsep teori membenarkan 
adanya pengurangan hak asasi manusia dan sentralisasi kekuasaan pada 
eksekutif. Hal-hal tersebut pada hakikatnya melanggar konsep prinsip 
pemisahan kekuasaan separation of power serta prinsip check and balance 
diantara cabang-cabang pemerintahan. Oleh karena itu, diperlukan suatu 
pengaturan secara sistematis dan koheren dalam UUD NRI tahun 1945 
dengan mengaturnya ke dalam satu bab tersendiri.
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Adapun penjelasan serta alasan-alasan yang terkait dengan bab-bab 
pokok perubahan pada rancangan undang-undang dasar ini, perancang 
menjabarkan sebagai berikut:

1. BAB KEKUASAAN LEGISLATIF

1) Pada bagian kekuasaan legislatif, diperkenalkan perubahan konsep 
Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dimana dalam bab perubahan 
ini, Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak lagi dipandang sebagai 
sebuah lembaga mandiri yang isinya adalah anggota dari dua kamar 
parlemen lainnya (Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan 
Daerah) melainkan dipandang sebagai sebuah sidang bersama 
antara lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan 
Perwakilan Daerah (DPD). Hal ini menjadi penting mengingat 
jumlah anggota DPR dan DPD tidak setara. DPR memiliki jumlah 
anggota yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan anggota 
DPD. Dengan demikian, apabila Majelis Permusyawaratan Rakyat 
isinya adalah anggota dan bukan lembaga itu sendiri, maka sudah 
barang tentu DPD akan selalu kalah dalam tiap-tiap pemungutan 
suara untuk pengambilan keputusan di Majelis Permusyawaratan 
Rakyat. 

2) Implikasi dari perubahan konsep Majelis Permusyawaratan Rakyat 
tersebut adalah sejajarnya suara DPR dan DPD dalam tiap-tiap 
keputusan yang diambil dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat. 
Dengan demikian, suara DPR dan DPD dalam rancangan perubahan 
ini menjadi satu banding satu, hal mana berbeda dengan ketentuan 
sebelumnya yang mengisyaratkan dominasi DPR.

3) Dalam perubahan ini juga diperjelas jumlah kursi anggota DPR dan 
anggota DPD. Penentuan ini diharapkan menimbulkan kejelasan 
untuk pelaksanaan Pemilihan Umum. 

4) Dalam hal proses legislasi atau pembentukan undang-undang 
sejatinya tidak terdapat hal prinsipil yang diubah. Kewenangan 
akhir untuk menentukan atau untuk menyetujui rancangan undang-
undang menjadi undang-undang tetap ada pada DPR dan Presiden. 
Hanya saja, dalam hal ini DPD diberikan kesempatan secara lebih 
jelas dalam mengajukan usul. Dimana rancangan undang-undang 
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yang telah disetujui oleh Presiden dan DPR diserahkan kepada 
DPD sepanjang untuk diberikan usul perubahan. Usul perubahan 
DPD itu pun tidak mengikat melainkan dapat diterima oleh DPR 
dan Presiden atau ditolak. Apabila usul DPD tersebut ditolak maka 
rancangan undang-undang tetap dapat disahkan menjadi undang-
undang sepanjang persetujuan DPR dan Presiden.

5) Dalam hal terkait rancangan undang-undang yang menyangkut 
daerah, DPD diberikan kewenangan untuk melakukan pembahasan 
terlebih dahulu dengan Presiden. Kemudian, setelah persetujuan 
DPD dan Presiden, rancangan undang-undang diserahkan pada 
DPR untuk diberikan usul perubahan. Dalam hal ini apabila ketiga 
lembaga tersebut menyetujui maka rancangan undang-undang 
tersebut dapat disahkan menjadi undang-undang. Namun, apabila 
tidak, maka dibentuk suatu komisi bersama untuk mempertemukan 
kepentingan. Seperti di atas, secara prinsipil kewenangan akhir 
untuk menentukan sebuah rancangan undang-undang sebagai 
undang-undang tetap pada DPR dan Presiden. Namun, dalam hal 
ini apabila persetujuan DPD dalam komisi bersama tidak diperoleh, 
maka rancangan undang-undang tersebut hanya dapat disahkan 
bila DPR memperoleh ⅔ suara setuju dari seluruh anggotanya dan 
Presiden pun setuju. 

6) Alasan yang mendasari perubahan-perubahan tersebut adalah 
semangat untuk memperkuat peranan DPD agar DPD tidak lagi 
dilihat oleh masyarakat sebagai lembaga disfungsi. Selain itu, 
perubahan ini juga dimaksudkan untuk memperkuat penerapan nilai-
nilai Pancasila terutama sila ke-4 yaitu mengenai permusyawaratan 
perwakilan. 

2.  BAB LEMBAGA NEGARA INDEPENDEN

  Dalam perubahan ini dicantumkan sebuah bab mengenai lembaga 
negara independen. Kehadiran bab ini mencoba menjawab beberapa 
persoalan mengenai status lembaga negara yang secara fungsi dan tugas 
kewenangannya sebenarnya adalah bagian dari kekuasaan lain, tetapi 
oleh sebab prinsip-prinsip kemandirian tertentu, secara hierarki lembaga 
negara tersebut tidak bisa dikategorikan ke dalam salah satu dari tiga 
cabang kekuasaan utama. Diharapkan kehadiran bab ini dalam konstitusi 
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menyelesaikan kontroversi dan permasalahan tersebut.

3. BAB PEMILIHAN UMUM

1) Pemilihan umum diselenggarakan secara serentak dan didesain 
untuk pemilihan umum nasional untuk memilih Presiden dan Wakil 
Presiden serta anggota DPR dan DPD. Kemudian Pemilihan umum 
lokal untuk memilih anggota DPRD dan kepala daerah, termasuk 
gubernur. Pengaturan demikian beralasan untuk menyelaraskan 
dengan wacana yang berkembang saat ini yaitu keinginan untuk 
mewujudkan pemilihan umum yang teratur dan berkesinambungan.

2) Pengaturan pelantikan dan kapan pemilihan umum diselenggarakan 
penting diatur dalam UUD NRI tahun 1945 untuk mengurangi 
masa lame-duck session. Selain itu, pengaturan pelantikan juga 
akan memberikan kepastian dan keselarasan dalam hal periodesasi 
kepemimpinan.

3) Perubahan yang signifikan selanjutnya yaitu kewajiban untuk 
meninjau daerah pemilihan dan bagaimana pembentukan daerah 
pemilihan harus dilaksanakan oleh suatu komisi independen. 
Pengaturan tersebut bertujuan untuk mencegah adanya upaya 
mengakali  daerah pemilihan gerrymandering atau redistricting 
yang tidak adil sebagaimana banyak negara-negara telah 
mengalaminya. Gerrymandering adalah praktik manipulasi batas 
daerah pilih demi kepentingan suatu partai politik atau kelompok 
tertentu. Diharapkan dengan pembentukan daerah pemilihan oleh 
suatu komisi independen dapat menghasilkan daerah pemilihan 
yang empiris dan tidak hanya sekadar berdasar kemauan dan 
hitungan politis. Perubahan terhadap daerah pemilihan juga penting 
dibatasi dan dibarengkan dengan momentum sensus penduduk, 
sehingga tidak setiap saat daerah pemilihan dapat diganti atau 
diubah.

4. BAB KEADAAN BAHAYA

1) Pada dasarnya pengaturan lebih lanjut dari keadaan bahaya secara 
atributif diberikan wewenang kepada undang-undang untuk 
megaturnya.
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2) UUD NRI tahun 1945 hanya mengatur tentang instrumen hukum 
yang digunakan serta bentuk pengawasan dan kontrol dari parlemen 
dan kekuasaan kehakiman terhadap tindakan eksekutif selama 
keadaan bahaya berlangsung. 

3) Instrumen yang dimaksud yaitu melalui perangkat peraturan 
pemerintah yang menggantikan undang-undang, dimana peraturan 
pemerintah yang dimaksud ditetapkan oleh Presiden, tetapi 
memiliki kedudukan setara dengan undang-undang. Peraturan 
pemerintah tersebut berbeda dengan peraturan pemerintah yang 
dimaksud dalam Pasal 53 tentang aturan yang dibentuk karena 
kegentingan memaksa. Oleh karena itu, peraturan pemerintah yang 
ditetapkan untuk kepentingan keadaan bahaya akan terus berlaku 
sebagai undang-undang selama keadaan bahaya itu tidak dicabut 
dengan proklamasi. Kekuasaan pemerintahan dalam keadaan 
bahaya memang cenderung sentralistik, tetapi hal ini diperlukan 
semata-mata demi mengembalikan kondisi seperti semula dan 
normal kembali. Namun, kontrol parlemen tidak hilang dengan 
mekanisme adanya keperluan untuk meminta persetujuan DPR 
setelah proklamasi keadaan bahaya dilakukan. Keadaan bahaya 
sedikit banyak akan menyimpang dari konsep bernegara dalam 
kondisi normal, sekali lagi hal itu juga bukanlah pembenar 
hilangnya peran dan kontrol dari cabang kekuasaan lain.

4) Presiden memiliki kekuasaan yang besar dan sentral berdasarkan 
UUD NRI tahun 1945 untuk menyelenggarakan pemerintahan 
ketika keadaan bahaya berlangsung. Presiden dalam kapasitas 
dan kedudukannya sebagai kepala negara diberikan kewenangan 
untuk menyatakan dan mencabut proklamasi keadaan bahaya. 
Hal tersebut sudah menjadi kebiasaan bahwa dalam kondisi 
tidak normal (emergency) atau darurat, kepala negara memegang 
peranan penting dan sentral untuk menangani dan menyelesaikan 
masalah keadaan bahaya.  Oleh karena itu, Presiden diberikan 
kewenangan untuk membentuk peraturan pemerintah yang berlaku 
seperti undang-undang dan tanpa persetujuan Dewan Perwakilan 
Rakyat. Presiden yang memegang wewenang membentuk undang-
undang untuk sementara waktu. Kewenangan tersebut penting 
demi setiap pengambilan keputusan dan kebijakan dalam masa 
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keadaan bahaya yang tidak menentu dapat dilakukan secara tepat 
tanpa harus berhadapan dengan dinamika politik atau persoalan 
birokrasi lainnya.

5) Peran kekuasaan kehakiman juga tidak bisa diganggu gugat. Di 
dalam hal keadaan bahaya, Mahkamah Agung dan badan peradilan 
dibawahnya masih memiliki peran yang merdeka dan independen 
untuk melakukan penegakan hukum. Selain itu, peraturan 
pemerintah yang ditetapkan Presiden juga tidak luput sebagai objek 
perkara pengujian kepada Mahkamah Konstitusi. Bagaimana pun 
juga, undang-undang harus tunduk dan tidak boleh bertentangan 
dengan  kaidah hukum yang lebih tinggi yaitu UUD NRI tahun 
1945.

6) Keadaan bahaya sangat mungkin menyebabkan penundaan  
pemilihan umum.  Kasus wabah coronavirus arau Covid-19 
membuat beberapa negara harus mengambil langkah perubahan 
konstitusi untuk menunda pemilihan umum mereka. Sebab jika 
pemilihan umum ditunda maka akan mengganggu periodisasi masa 
jabatan dan lebih parah yaitu kosongnya jabatan karena pemilu 
gagal diadakan. Oleh karena itu, perancang mengajukan agar 
ketika keadaan bahaya berlangsung yang menimbulkan sebagian 
besar provinsi tidak dapat melakukan pemilu, maka Presiden 
berwenang menunda pemilihan umum. Akibatnya anggota 
DPR dan DPD serta Presiden dan Wakil Presiden akan terus 
memegang jabatan mereka terlepas dari periodisasi lima tahunan 
demi menghindari kekosongan jabatan. Namun, pemilihan umum 
harus segera diadakan setelah keadaan bahaya dicabut agar secara 
terpilih anggota DPR dan DPD serta Presiden yang memperoleh 
legitimasi rakyat secara demokratis. Hal ini penting demi mencegah 
penyalahgunaan kesempatan dan ketentuan keadaan bahaya untuk 
terus memegang jabatan Presiden tanpa batasan.

5. BAB PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR

1) Mekanisme perubahan UUD NRI tahun 1945 hanya dapat diputuskan 
dengan dukungan dari DPR dan DPD secara kelembagaan. Konsep 
yang dibangun dalam pengambilan keputusan perubahan UUD NRI 
tahun 1945 tidak lagi dengan anggota MPR yang justru mendistorsi 
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dan mengurangi peran DPD. Oleh karena itu, dibutuhkan suara ⅔ 
dari DPR dan ⅔ pula dari DPD.  Ketentuan dukungan sekurang-
kurangnya ⅔ demi menjamin bahwa UUD NRI tahun 1945 sebagai 
hukum dasar tidak dapat diubah secara mudah dan membutuhkan 
konsensus politik dan kenegaraan yang kuat dimana dapat dilihat 
dengan jumlah minimal dukungan yang harus diperoleh untuk 
mengubah UUD NRI tahun 1945. Telah menjadi praktik umum 
bahwa konstitusi diubah tidak hanya dengan simple majority  atau 
50%+1 tetapi harus dengan super majority  atau ⅔ atau lebih suara. 

2) Selain itu, terdapat penambahan larangan untuk mengubah UUD 
NRI tahun 1945 ketika keadaan bahaya berlangsung. Alasan yang 
digunakan yaitu bahwa konstitusi sudah cukup memadai untuk 
memberikan kepastian dan kebutuhan hukum yang mungkin 
timbul ketika keadaan bahaya berlangsung.  Ditambah lagi, 
larangan ini dimaksudkan agar menghindari perubahan UUD NRI 
tahun 1945 secara sesuka hati atau tanpa keperluan dan hukum 
yang objektif atas alasan keperluan atau kepentingan keadaan 
bahaya dan menyelamatkan negara. Ketentuan yang melarang 
perubahan konstitusi ketika keadaan bahaya juga diadopsi dari 
negara Moldova dan Montenegro.
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