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SEKRETARIAT JENDERAL  
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT 

REPUBLIK INDONESIA 
--------- 

Kata Pengantar Kepala Biro Pengkajian 
 

Buku Naskah Akademik tentang Evaluasi Menyeluruh Terhadap Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan dokumentasi gagasan dari 

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

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

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

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

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

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

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

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

Buku ini sangatlah penting sebagai salah satu referensi ilmiah perkembangan ilmu 

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

penerbitan dan penyebarluasan dengan maksud agar nantinya buku ini dapat 

memperkaya dan memperluas cakrawala pemahaman ketatanegaraan di masyarakat 

luas, utamanya generasi muda Indonesia. 

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

redaksional yang dilakukan dengan tetap memperhatikan otentifikasi materi yang 

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

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

luas yang mempunyai keinginan meningkatkan pemahaman tentang konstitusi di 

Indonesia.  

Kepala Biro Pengkajian, 

 

Drs. Yana Indrawan, M.Si
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SEKRETARIAT JENDERAL  

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT 
REPUBLIK INDONESIA 

--------- 
 

Kata Pengantar Sekretaris Jenderal MPR RI 
 

Pelaksanaan Academic Constitutional Drafting merupakan rangkaian kegiatan 

pada tahun 2020 sebagai ajang akademisi muda mempresentasikan gagasan terbaru di 

bidang sistem ketatanegaraan Indonesia. Melihat pentingnya kegiatan tersebut, Majelis 

Permusyawaratan Rakyat berkepentingan untuk mendukung dan mendokumentasikan 

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

disampaikan maka, gagasan tersebut layak didokumentasikan. 

Sesungguhnya, makna dan hakikat penyelenggaraan Academic Constitutional 

Drafting sejalan dengan tugas MPR, yakni kegiatan pengkajian sistem ketatanegaraan 

dan menyerap aspirasi masyarakat serta merupakan upaya sosialisasi mengenai 

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

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

generasi muda Indonesia melalui penulisan naskah akademik (constitutional drafting) 

yang mengedepankan proses pemikiran, pemahaman ketatanegaraan yang kritis dan 

konstruktif.  

Penyelenggaraan Academic Constitutional Drafting tahun 2020 ini memiliki materi 

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

Indonesia sebagai salah satu media dan sarana efektif dalam memberikan pemahaman 

mengenai konstitusi dan sistem ketatanegaraan Indonesia kepada generasi penerus 

bangsa. Demikian penting dan strategisnya keberadaan generasi muda untuk 

membangun Indonesia masa depan, sehingga para generasi muda memiliki semangat 

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

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

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

MPR diharapkan dapat menjadi representasi majelis kebangsaan yang menjalankan 

mandat konstitusional untuk menjembatani berbagai arus perubahan, pemikiran, serta 

aspirasi masyarakat dan daerah. Sebagai lembaga negara yang memiliki wewenang 

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

ideologi Pancasila sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai lembaga demokrasi dan kedaulatan 

rakyat, MPR diharapkan dapat mengawal kedaulatan rakyat melalui kewenangan 

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

Tahun 1945 sesuai dengan kebutuhan penyelenggara negara dan kehendak masyarakat. 

 Akhir kata, semoga melalui penyelenggaran Academic Constitutional Drafting 

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

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

 
 

Sekretaris Jenderal MPR RI, 

 

 

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

--------- 
 

Sambutan Pimpinan Badan Pengkajian MPR RI 
 

Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh,  

Konstitusi merupakan hukum yang dianggap paling tinggi tingkatan dan 

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

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

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

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memuat tujuan bernegara di dalam 

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

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

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

kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 

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

1945) adalah produk politik sebagai resultan dari berbagai kepentingan politik 

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

Perkembangan itu sesuai kebutuhan masyarakat sebagai konsekuensi dari karakteristik 

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

hidup (the living constitution). 

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

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

pun belumlah cukup menjamin bahwa implementasi dari mandat konstitusi tersebut 

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

untuk dapat dipahami bersama, pelaksanaan dari mandat konstitusi merupakan 

kebutuhan mendasar bagi bangsa Indonesia dalam menghadapi dinamika kehidupan 

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

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

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

lembaga negara pelaksana kedaulatan rakyat memiliki peran sangat strategis dalam 

membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis dan 

konstitusional.  

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

MPR memiliki peran penting untuk mendukung wewenang dan tugas konstitusional 

MPR sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 

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

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

tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah MPR dan tentang 

rekomendasi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Masa Jabatan 2014-

2019. 

Penyelenggaraan Academic Constitutional Drafting merupakan salah satu subjek 

kajian sistem ketatanegaraan yang memiliki peran penting dalam memberikan 

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

UUD NRI Tahun 1945 serta pelaksanaannya. Academic Constitutional Drafting 

merupakan salah satu upaya dan ikhtiar kita bersama dalam mengembangkan budaya 

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

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

karakter bangsa yang mandiri, bermartabat, berdikari, berintegritas serta 

berkepribadian Indonesia, utamanya di kalangan generasi muda Indonesia.  

Terimakasih kepada para peserta non-finalis Academic Constitutional Drafting 

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

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

namun tetap dengan penuh semangat. Semoga dengan penerbitan dokumentasi naskah 

Academic Constitutional Drafting tahun 2020 dapat memberikan semangat dan inspirasi 

kepada generasi muda lainya untuk terus memahami konstitusi dan menjadi rujukan 

bagi Anggota MPR dan pihak berkepentingan dalam rangka melakukan pengkajian 

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

 
 

Badan Pengkajian MPR RI 
Ketua,  

 

       Drs. Djarot Saiful Hidayat, M.S. 
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ABSTRAK

Pada pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia 
adalah negara hukum.” Ketentuan pasal tersebut merupakan landasan 
konstitusional bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas 
hukum, di mana hukum ditempatkan sebagai satu-satunya aturan main 
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (supremacy of 
law). Maksudnya, pergerakannya selalu diatur dan diawasi oleh hukum 
yang berlaku dan mengikatnya. Undang-undang Dasar 1945 atau yang 
kita kenal dengan sebutan konstitusi akan terus disesuaikan dengan 
mengikuti perkembangan zaman yang ada. Perubahan konstitusi adalah 
suatu hal yang tidak dapat dihindarkan, karena jika dilihat dari segi 
sejarah penyusunan maupun sebagai produk hukum yang mencerminkan 
pikiran dan kepentingan yang ada pada saat itu, maka perlunya perubahan 
dalam UUD 1945 atau konstitusi adalah suatu keniscayaan. Dengan 
semakin berkembangnya masyarakat Indonesia telah muncul beberapa 
permasalahan secara fundamental. 

Mengingat akan permasalahan yang sedang berkembang di 
masyarakat. Maka kami mengambil aspirasi masyarakat luas sebagai acuan 
pada naskah akademik ini. Dengan demikian pada naskah akademik ini kami 
akan menguraikan beberapa problematika serta solusinya terkait penguatan 
terhadap kedudukan dan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) 
RI sebagai representasi masyarakat (pemerintah) daerah, keadilan dan 
demokrasi terhadap pencalonan perorangan presiden dan wakil presiden, 
mekanisme pemakzulan terhadap presiden, kekeliruan penafsiran dan 
etika terkait penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
(PERPPU) oleh presiden, pemetaan dan mempersatuatapkan judicial 
review oleh Mahkamah Agung (MA) dan Mahkama Konstitusi (MK) RI, 
penguatan kewenangan Komisi Yudisial (KY) RI, serta penguatan dan 
kejelasan lembaga-lembaga negara independen. 

Adapun penyusunan naskah akademik ini kami menggunakan teknik 
studi kepustakaan. Di mana kami dalam pengumpulan data melalui data 
tertulis dengan menggunakan konten analisis. Dan sedangkan tujuan dan 
kegunaan penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai sebuah  acuan 
literasi atau referensi dalam penyusunan dan pembahasan amandemen 
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kelima UUD NRI. Dengan demikian harapan besar juga dapat berguna 
dalam penelitian dan menjadi rujukan dalam penulisan naskah akademik 
lainya.

Kata Kunci : Kedudukan dan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah 
(DPD) RI, Pencalonan Perorangan dan Mekanisme 
Pemakzulan Presiden, Penerbitan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang (PERPPU) oleh Presiden, 
Judicial Review oleh Mahkamah Agung (MA) dan Mahkama 
Konstitusi (MK) RI, Kewenangan Komisi Yudisial (KY) RI, 
Lembaga-Lembaga Negara Independen.
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BAB I 
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam 
penyelenggaraan suatu negara.1 Wujud dari konstitusi tersebut dapat 
berupa hukum dasar tertulis dan tidak tertulis sebagimana yang telah kita 
spakatkan bersama terkait keduanya dalam ketentuan hukum yang berlaku. 
Konstitusi yang tertulis di Indonesia kemudian disebut dengan Undang-
Undang Dasar yang berlaku saat ini sebagai pedoman hidup bernegara. 

Oleh karena UUD 1945 merupakan hukum dasar tertulis yang 
dijadikan landasan dalam penyelenggaraan negara, maka seyogyanya 
sesuai dengan aspirasi tuntutan kehidupan masyarakat Indonesia.2 Dengan 
demikian maka, masyarakat tersebut akan mengikuti dan mematuhi 
aturan-aturan dan tentunya akan mensejahterakannya. Demikianpun, maka 
konstitusi tertulis tersebut haruslah benar-benar memiliki integritas yang 
bernilai kearifan lokal dan penuh tanggung jawab untuk mensejahterakan 
masyaakatnya.

Perubahan konstitusi adalah suatu hal yang tidak dapat dihindarkan, 
karena jika dilihat dari segi sejarah penyusunan maupun sebagai produk 
hukum yang mencerminkan pikiran dan kepentingan yang ada pada saat 
itu, konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945 akan terus disesuaikan 
dengan masa yang akan datang artinya harus mengikuti perkembangan 
zaman. Apabila tidak diadakan pembaharuan sesuai dengan dinamika 
kehidupan masyarakat, maka akan ada ketidakselarasan dalam banyak 
bidang dan akibatnya akan membuat ketimpangan dalam banyak bidang. 
Namun, perlu digaris bawahi perubahanya tersebut harus selalu terbebas 
dalam perpolitikan, maksud tidak ada unsur-unsur jual-beli pasal di 
dalamnya.

Kemudian K.C Wheare menambahkan bahwa konstitusi takkala 
dirancang dan ditetapkan cenderung untuk menggambarkan kepentingan- 

1  Jimly Asshidiqie, Kontitusi dan Konstitualisme Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 29.
2  Bagir Manan dan Susi Dwi Harijanti, Memahami Konstitusi: Makna dan Aktualisasi, 

Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015, hlm. 194.



2

kepentingan dan keyakinan-keyakinan yang dominan saat itu dan merupakan 
ciri atau karakter masyarakat saat itu.3 Artinya apa yang terkandung dalam 
konstitusi tersebut haruslah memuat aspirasi masyarakat luas menyangkut 
dari masyarakat daerah hingga pusat.

Undang-undang Dasar 1945 sendiri memiliki dua bagian utama, 
yakni pembukaan  dan batang tubuh atau isi. Pembukaan UUD 1945 
merupakan norma dasar bernegara (staatsfundamentalnorm) yang berisi 
cita-cita bangsa yang di dalamnya juga terdapat pernyataan kemerdekaan. 
Pembukaan UUD 1945 yang dirumuskan dan ditetapkan oleh para 
founding fathers menjadi sumber dan dasar bagi penyusunan berupa pasal-
pasal dan ayat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945. 

UUD NRI Tahun 1945 merupakan konstitusi rijid, dimana 
pengertiannya tidak lagi terbatas pada cara-cara perubahan yang khusus, 
melainkan mencakup pelbagai sendi atau kaidah yang tidak dapat diubah. 
Secara filosofi, sendi-sendi dasar itu terdapat dalam Pancasila dan 
Pembukaan UUD NRI 1945. Dalam Pasal-pasal, sendi-sendi itu meliputi 
sendi kedaulatan rakyat, sendi negara berdasarkan hukum, sendi negara 
kekeluargaan, dan sendi negara kesatuan.4 Konstitusi haruslah berbentuk 
menyeluruh memberikan pengertian yang luas dan seksama ataupun 
bersifat fleksibel. Luas dan fleksibel artinya bisa memihak pada landasan 
dekomrasi dan berkeadilan.

Berbicara mengenai Undang-undang Dasar Tahun 1945 sebagai 
bagian dari konstitusi yang tertulis, di samping ada bagian dari konstitusi 
sebagai hukum dan negara yang tidak tertulis, konstitusi tentu harus dapat 
menyesuaikan diri dengan kondisi saat ini dan menjangkau masa depan 
yang jauh. Maka hendaknya, perubahan UUD dalam bentuk amandemen 
merupakan sebuah konsep yang lebih komprehensif dan visioner.5 Artinya 
hukum tidak boleh ada campuran politik, ia harus kuat untuk berdiri 
sendiri tanpa ada bau-bau politik yang menghilangkan marwahnya. Hal ini 
tentu akan begitu sulit dimana politik tidak bisa dipisahkan dengan hukum 
itu tersendiri, namun sebagai negara hukum hal tersebut bukanlah perihal 

3  Bagir Manan dan Susi Dwi Harijanti, Ibid.
4  Bagir Manan dan Susi Dwi Harijanti, Op.Cit., hlm. 97.
5  M. Dimyati Hartono, Problematik & Solusi Amandemen, Jakarta: PT. Gramedia 

Pustaka Utama, 2009, hlm. 9. 
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memisahan antara keduanya, namun bagaimana menciptakan para produk 
yang berintegritas.

Menurut Mahfud MD, hukum adalah produk politik, sehingga ketika 
membahas politik hukum cenderung mendeskripsikan pengaruh politik 
terhadap hukum atau pengaruh sistem politik terhadap pembangunan 
hukum. Politik hukum juga mencakup pengertian tentang bagaimana 
politik mempengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan 
yang ada di belakang pembuatan dan penegakan hukum.6

Sri Soemantri mengemukakan bahwa makna penting yang 
terkandung dari suatu konstitusi adalah keinginan bagaimana kehidupan 
ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin, yang terlihat pada susunan dan 
sistem ketatanegaraannya.7 Perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menghasilkan konstitusi yang 
lebih baik dari pendahulunya, namun tidak dapat dipungkiri ada saja faktor 
yang muncul sebagai alasan dilakukannya perubahan. Dari penggunaan 
frasa yang kurang tepat hingga kerancuan atau ketidaksesuaian pasal 
tersebut untuk diterapkan saat ini karena manfaatnya tidak dapat dirasakan 
apabila tetap dipertahankan. Perubahan ini juga didorong oleh berbagai 
macam faktor seperti, belum dimasukkannya pengaturan mengenai konsep 
pemilihan umum serta beberapa hal terkait dengan pemilu, masalah 
kekuasaan kehakiman, dan masalah lainnya.

Sebuah konstitusi seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 memang memiliki sifat rigid, namun bukan 
berarti tidak dapat diubah. Dalam UUD 1945 sendiri telah mengatur 
mengenai perubahan UUD 1945 yang termaktub dalam pasal 37. Dalam 
hal perubahan Majelis Permusyawaratan Rakyat diamanatkan sebagai 
pihak yang berwenang dalam mengubah UUD 1945. Dalam menyusun 
Rancangan Undang- Undang Dasar yang menjadi dasar perubahan ialah 
pertama, perubahan beberapa pasal yang menimbulkan penafsiran yang 
ambigu ataupun multitafsir. Padahal Undang- Undang Dasar seharusnya 
menjadi pedoman bagi seluruh bangsa Indonesia, tidak seharusnya 
menimbulkan kebingungan. Hal tersebut dapat menyebabkan terjadinya 
kesenjangan hukum yang merupakan masalah yang harus diselesaikan. 
Kedua, penambahan beberapa pasal yang diharapkan mampu untuk 
6  Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2009, hlm.4. 
7  Sri Soemantri, Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi, Bandung: Alumni, 1987, hlm. 59. 
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mengatasi permasalahan yang timbul akibat adanya kesenjangan dari 
peraturan yang sebelumnya berlaku.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
sebagai pokok kajian yang meskipun telah mengalami perubahan 
masih menimbulkan ketidaksesuaian di tengah rakyat Indonesia. Untuk 
mewujudkan eksistensinya perlu dilakukannya perubahan kelima. 
Perubahan ini tentunya diharapkan mampu mewujudkan perbaikan sistem 
di berbagai bidang, yang merata dan dapat dirasakan oleh seluruh pihak. 

Hal ini juga diharapkan mampu membawa Undang-undang Dasar 
1945 sebagai dasar hukum atau peraturan yang ada di Negara Kesatuan 
Republik Indonesia ini dapat menjadi alat yang menyatukan seluruh 
bangsa dan bukan sebagai alat pemuas dari pihak-pihak tertentu. Dalam 
hal ini hukum memiliki peran sebagai alat untuk mengontrol tingkah laku 
masyarakat. Hukum memuat sistem politik dan juga sistem bernegara, 
dan menjadi satu kesatuan alat pengatur sistem yang sah. Fungsi Undang-
undang Dasar 1945 sebagai sumber hukum memiliki peranan yang 
sangat penting untuk mengatur bagaimana negara ini berjalan. Dengan 
hukum yang sesuai dengan kultur masyarakat akan memberikan peluang 
perbaikan kehidupan berbangsa yang baik. Perdamaian dan kesejahteraan 
dapat terwujud di tengah masyarakat.

Lembaga negara dapat menjalankan fungsinya dengan perbaikan 
sistem sesuai yang diamanatkan oleh Undang-undang 1945. Perubahan 
diharapkan mampu menciptakan lingkungan negara yang sesuai dengan 
kebutuhan sehingga timbul kepercayaan (trust) pada pemerintah untuk 
memegang tongkat kekuasaan di Indonesia untuk menjalankan negara.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang 
merupakan dasar hukum (grondwet) dari segala peraturan perundang-
undangan di Indonesia mencakup segala hal untuk mengatur kehidupan 
segenap bangsa Indonesia. Perbaikan sistem lembaga negara agar tercipta 
check and balances, serta merekonstruksi lembaga perwakilan rakyat 
beserta sistem pemilu yang ideal akan membuat Indonesia menjadi lebih 
baik. Perubahan konstitusi dimaksudkan untuk dapat dirasakan pada 
seluruh bangsa Indonesia, tidak hanya di daerah pusat tapi di seluruh 
wilayah Indonesia.
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Sebelum dilakukannya perubahan dalam hal ini pengesahan 
Rancangan Undang-undang Dasar 1945, peran masyarakat sangat berarti. 
Dengan menyampaikan hasil rancangan, alasan perubahan, justifikasi, dan 
dampak perubahannya ke publik agar tercipta timbal balik dan masyarakat 
mampu memenuhi tanggung jawabnya untuk berpartisipasi. Penyampaian 
rancangan Undang-undang Dasar 1945 tidak hanya dengan metode 
penyebaran informasi satu arah, namun juga dapat dilakukan dengan 
diskusi kelompok untuk membahas secara bersama-sama kemudian 
mendapatkan solusi, apakah perubahan ini dirasakan tepat atau sebaliknya, 
atau memberikan saran kepada pemerintah. 

Setelah dilakukannya perubahan maka diperlukan adanya sosialisasi 
kepada masyarakat mengenai perubahannya agar efektivitas dapat 
tercapai. Penyebaran informasi yang semakin berkembang memudahkan 
masyarakat untuk mendapatkan informasi, sosialisasi dapat dilakukan 
dengan mudah baik melalui kampanye media cetak, melalui liputan di 
televisi, bahkan melalui media elektronik. Indonesia memberlakukan 
UUD 1945 pada 18 Agustus 1945 yang disusun sesuai dengan kondisi dan 
kebutuhan sendiri. UUD 1945 merupakan konstitusi tertulis pertama kali.8 
Soekarno sendiri sebagai ketua PPKI mengatakan sifat sementara UUD 
1945, karena disadari kurang lengkap dan kurang sempurnanya UUD yang 
bersifat sementara.

Naskah UUD 1945 yang disahkan oleh PPKI meliputi Pembukaan 
dan pasal-pasal yang terdiri atas 71 butir ketentuan tanpa sebuah penjelasan. 
Sebagaimana menurut Yamin, Konstitusi RI adalah yang diputuskan dalam 
rapat besar PPKI 18 Agustus 1945, sehingga konstitusi memiliki kekuatan 
mengikat. Dalam prosesnya UUD 1945 sempat berganti menjadi Konstitusi 
RIS, UUDS hingga pada akhirnya kembali diberlakukan. UUD 1945 telah 
mengalami amandemen pada tahun 1999-2002 yang dilakukan dengan 
4 (empat) kali amandemen. Tuntutan perubahan UUD 1945 merupakan 
bagian integral dari tuntutan reformasi. 

Tidak ada catatan resmi mengenai siapa yang pertama kali 
melontarkan gagasan perubahan UUD 1945 secara eksplisit. Isu 

8 Mahkamah Konstitusi, Naskah Komperhensif Perubahan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Latar Belakang, Proses dan Hasil Pemba-
hasan, 1999 – 2002 Jilid I (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah 
Konstitusi Republik Indonesia, 2010), hlm. 13. 
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perubahan UUD 1945 mulai menjadi wacana yang menyita perhatian 
publik pada tahun 1998. Berbagai kalangan, mulai dari unsur akademisi 
hingga pejabat, melontarkan gagasan-gagasan seputar perubahan UUD 
1945. Perubahan UUD 1945 yang dilakukan merupakan adendum atau 
sisipan dari konstitusi yang asli. Sehingga konstitusi asli tetap berlaku. 
Adapun bagian yang diamandemen merupakan atau menjadi bagian dari 
konstitusinya. Bagian perubahan dengan konstitusi aslinya masih terkait. 
Nilai-nilai lama dalam konstitusi asli yang belum berubah masih tetap 
eksis. Pancasila yang merupakan tatanan nilai yang digali (kristalisasi) 
dari nilai-nilai dasar budaya bangsa Indonesia. 

Nilai-nilai luhur dari Pancasila sudah semestinya dapat 
diimplementasikan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 yang merupakan dasar dari hukum Indonesia, 
yang menempati puncak dari piramida perundang-undangan. Sesuai 
dengan seluruh nilai-nilai pokok yang telah teruntai dalam pembukaan 
UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, untuk mencapai keadilan, 
negara yang berdaulat, persatuan Indonesia dan nilai-nilai lainnya maka 
diperlukan. perbaikan peraturan yang dapat menyelaraskan masyarakat 
sehingga dapat meredakan kesenjangan yang timbul di tengah masyarakat. 

Ideologi Pancasila harus selalu diterapkan dalam kehidupan 
bernegara. Pancasila sebagai dasar dalam melakukan segala tindakan, 
termasuk pula dalam hal melakukan perubahan terhadap Undang-Undang 
Dasar 1945. Oleh sebab itu, perubahan UUD 1945 harus mengacu dan 
berpedoman pada Pancasila sebagai landasan hidup bangsa. Sehingga 
dalam konsepsi pembentukan lembaga negara secara umum berkaitan 
langsung dengan tugas dan fungsi penyelenggaraan negara yang 
melatarbelakangi dibentuknya suatu lembaga. Secara singkat, teori dan 
praktik pengelompokan fungsi-fungsi tersebut dimulai jauh sebelum 
Montesquieu memperkenalkan teori Trias Politika. 

Pemerintahan Perancis pada abad ke-XVI telah membagi fungsi 
kekuasaan yang dimilikinya ke dalam lima bagian khusus, yaitu fungsi 
diplomacie, fungsi defencie, fungsi financie, fungsi justicie, dan fungsi 
policie. Fungsi-fungsi tersebut kemudian dikaji kembali oleh John Locke 
dan dipersempit menjadi tiga fungsi kekuasaan, yaitu fungsi legislatif, 
eksekutif dan federatif, dengan menempatkan fungsi peradilan dalam 
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kekuasaan eksekutif.9

Namun karena pengaruh gagasan Montesqieu sangat mendalam 
dalam cara berfikir banyak sarjana, seringkali sangat sulit melepaskan 
diri dari pengertian bahwa lembaga Negara itu terlalu terkait dengan tiga 
cabang alat alat perlengkapan Negara, yaitu legislative, eksekutif, dan 
yudikatif. Seakan akan konsep lembaga Negara juga harus terkait dengan 
pengertian tiga cabang kekuasaan itu. 

Menurut Montesqieu: 

“disetiap Negara selalu terdapat tiga cabang kekuasaan yang 
diorganisasikan ke dalam struktur pemerintahan yaitu: legislative, 
Eksekutif, dan yudikatif yang berhubungan dengan pembentukan 
hokum dan undang-undang Negara kita. Dari kekuasaan eksekutif 
yang berhubungan dengan penerapan hokum sipil, tidak lain adalah 
the judiciary (kekuasaan yudikatif). Ketiga fungsi kekuasaan tersebut 
adalah legislative, eksekutif, atau pemerintah dan judiciary” 

Hakikat dari pandangan Montesqieu tentang trias politica adalah 
pemisahan kekuasaan atau separation of power. Dengan berpatokan pada 
hal ini, diadakan oleh Montesqiey bahwa ketiga fungsi kekuasaan organ 
hanya boleh menjalankan satu fungsi, dan tidak boleh saling mencampuri 
urusan masing-masing dalam artian mutlak. Bila tidak demikian, kebebasan 
warga Negara menjadi terancam.

Konsep pemerintahan demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, 
oleh rakyat dan untuk rakyat. Oleh karena itu, rakyat memiliki kekuasaan 
tertinggi dalam negara demokrasi. Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 
menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan 
menurut Undang-Undang Dasar. 

Sebagai negara demokrasi, maka dapat dikatakan bahwa memilih 
dan dipilih dalam pemilu adalah deviasi dari kedaulatan rakyat yang 
merupakan bagian dari hak asasi setiap warga negara. Oleh karena itu, 
lazimnya di negara-negara yang menamakan diri sebagai negara demokrasi 
mentradisikan pemilihan umum untuk memilih pejabat-pejabat publik di 
bidang legislatif dan eksekutif baik di pusat maupun di daerah.10

9  Gunawan A Tahuda, Komisi Negara Independen, Genta Press, Yogyakarta, 2012, Hlm 52  
10  Mukthie Fadjar, “Pemilu Yang Demokratis dan Berkualitas: Penyelesaian Hukum Pelanggaran 

Pemilu dan PHPU”, Jurnal Konstitusi, Vol. 6 No. 1 April 2009, hlm. 4
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Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, pelaksanaan pemilu telah 
dimulai pertama kali tahun 1955 di era Orde Lama dan dilanjutkan di era 
Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto pada tahun 1971, 
1977, 1982, 1987, 1992 dan 1997. Kemudian di era Reformasi pemilu 
dilaksanakan kembali pada 7 Juni 1999 untuk menggantikan produk pemilu 
1997 yang dianggap tidak dipercaya lagi oleh rakyat. Setelah tahun 1999 
Indonesia kembali melaksanakan pemilu setiap lima tahun sekali secara 
langsung untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan 
Wakil Presiden yang dilaksanakan pada tahun 2004, 2009 dan 2014.

Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 telah menghasilkan beberapa 
lembaga negara baru, salah satunya adalah Dewan Perwakilan Daerah 
(DPD). Yang menjadi gagasan dasar pembentukan DPD adalah keinginan 
untuk mengakomodasi aspirasi daerah dan sekaligus memberi peran yang 
lebih besar kepada daerah dalam proses pengambilan keputusan politik 
untuk soal-soal yang terutama berkaitan langsung dengan daerah.11 

Keinginan tersebut berangkat dari pemikiran bahwa pengambilan 
putusan yang bersifat sentralistik pada masa lalu ternyata telah 
mengakibatkan meningkatnya ketidakpuasan daerah-daerah yang telah 
sampai pada tingkat yang membahayakan keutuhan wilayah negara dan 
persatuan nasional.12 Anggota DPD menggantikan Utusan Daerah sebagai 
salah satu unsur dalam komposisi keanggotaan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat (MPR). DPD memiliki fungsi dan kewenangan yang salah satunya 
terkait dengan pembentukan undang-undang. Kewenangan DPD dalam 
pembentukan undang-undang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).13Tidak hanya terjadi 
pada lembaga DPD saja independensi kehakiman merupakan keharusan 
dalam sebuah negara hukum (rechtstaat). Negara hukum baik dalam 
konsep Rule of Law ataupun Rechtstaat, menempatkan peradilan yang 
bebas dan tidak memihak (independence and impartiality of judiciary) 
11  I Dewa Gede Palguna, Susunan dan Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah, makalah pada 

Focus Group Discussion “Kedudukan dan Peranan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam 
Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia” di Semarang, 25 Maret 2003 dan di Malang, 26 
Maret 2003 dalam Janedjri M. Gaffar, et all (editor), Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem 
Ketatanegaraan Republik Indonesia, Jakarta; Setjen MPR-UNDP, 2003, hal. 61-62.

12  Ibid.
13  Innosentius Samsul, et all. (Tim Hukum P3DI, Setjen DPR RI). Ruang Lingkup dan 

Mekanisme Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPD, Jakarta, P3I Setjen DPR RI, 2003, hal. 
82.
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sebagai salah satu cirinya. 

Akan tetapi, kemerdekaan tersebut bukanlah tanpa batasan sehingga 
dapat diterjemahkan dengan seluas-luasnya. Sering kali dalam praktiknya 
independensi didalilkan untuk berlindung atas suatu perbuatan yang 
tidak dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karenanya, perlu dilakukan 
penggalian makna independensi kekuasaan kehakiman sebagaimana 
amanat Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 24 ayat (1) 
Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “kekuasaan kehakiman 
merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan 
guna menegakkan hukum dan keadilan”. 

Oleh karenanya, pertimbangan dari Mahkamah Konstitusi terkait 
putusan-putusan yang menjadikan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang 
Dasar 1945 sebagai batu uji dalam pengujian undang-undang layak untuk 
dikaji dan diangkat menjadi tafsiran mengenai makna independensi 
kekuasaan kehakiman. Pada sisi lain juga berkenaan dengan perwujudan 
koordinasi, kerja sama, dan harmonisasi kebijakan yang baik, KPK, 
Otoritas Jasa Keuangan, DKPP, Bawaslu, KPU harus merupakan bagian 
dari sistem penyelenggaraan urusan pemerintahan yang berinteraksi secara 
baik dengan lembaga-lembaga negara dan pemerintahan lainnya dalam 
mencapai tujuan dan cita-cita kemerdekaan Indonesia yang tercantum 
dalam konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada sisi lain yang juga menjadi perbincangan saat ini terkait masalah 
pemakzulan di Indonesia yang melibatkan dua proses yaitu hukum dan 
politik. Keduanya sangat bertergantungan satu dan lain maka dengan itu 
Curzon menyatakan “The close connections between law and politics, 
between legal principles and the institution of the law, between political 
ideologies and government institutions are obvious.”. 

Curzon dalam pandangannya menyatakan bahwa hukum dan politik 
itu mempunyai keterikatan dan prinsip yang sangat dekat dan nyata, maka 
pada faktanya hukum tidak dapat dipisahkan dari faktor politik. Namun 
hukum dan politik yang terjadi pada pemakzulan dianggap tidak seimbang 
karena pemutusan terhadap presiden dipengaruhi oleh banyaknya putusan 
DPR dan MPR. Realita hidup menyatakan bahwa politik dan hukum itu 
tidak bisa dipisahkan secara negara kami menganut sistem demokrasi.
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Kelahiran Mahkamah Konstitusi (MK) pada pasca-amandemen 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 
1945) membawa Indonesia ke arah demokrasi yang lebih baik. Hal ini 
karena adanya suatu lembaga tersendiri yang secara khusus menjaga 
martabat UUD 1945 sebagai norma tertinggi di Indonesia, sehingga setiap 
tindakan yang berkaitan dengan konstitusi dapat ditanggapi secara khusus 
pula di Mahkamah Konstitusi (MK). 

Selain itu, posisi Mahkamah Konstitusi (MK) dalam struktur 
kelembagaan negara sebagai lembaga yang sejajar dengan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), 
Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden, Mahkamah Agung (MA) 
dan Komisi Yudisial (KY) telah mempertegas bahwa Mahkamah 
Konstitusi (MK) adalah lembaga yang memiliki otoritas tinggi dalam 
koridor kewenangannya.14 Namun masih ada permasalahan-permasalahan 
wewenangnya yang kurang atau menggangu kinerjanya berkaitan 
weweangan antara MK dan MA.

Indonesia adalah Negara ke-78 yang mengadopsi gagasan 
pembentukan mahkamah konstitusi yang berdiri sendiri setelah Austria 
pada tahun 1920, Italia pada tahun 1947, dan jerman pada tahun 1945. 
Pada awal pembentukannya sampai saat ini Mahkamah Konstitusi (MK) 
berdasarkan Pasal 24 UUD 1945  jo. Pasal 10 UU No.24 Tahun 2003 
tentang Mahkamah15. Selain itu putusan dari Mahkamah Konstitusi pun 
bersifat final dan mengikat sehingga tidak bisa dilakukan upaya hukum 
lain.16 

Dengan kewenangan yang dimilikinya, Mahkamah Konstitusi 
diharapkan dapat mengawal nilai-nilai konstitusi dan demokrasi, sehingga 
fungsi dan tugasnya seringkali diposisikan sebagai: (1) pengawal 
konstitusi (the guardian of constitution); (2) penafsir akhir konstitusi (the 
14 Abdul Mukthie Fadjar, Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi, (Jakarta: Konstitusi 

Press, Yogyakarta; citra Media, 2006), Hlm. 109
15 Apabila dibandingkan dengan banyak negara dunia yang memiliki Mahkamah Konstitusi, 

terdapat kewenangan-kewenangan sejenis yang hingga saat ini tidak dimiliki namun patut 
untuk dipertimbangkan menjadi kewenangan bagi Mahkamah Indonesia di masa yang akan 
datang, seperti misalnya pengaduan konstitusi (constitutional complaint) dan pertanyaan 
konstitusi (constitutional question).

16 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik 
Indonesia dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas  Hukum Universitas Indonesia, 2004), 
hlm. 187
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final interpreter of constitution); (3) pengawal demokrasi (the guardian 
of democracy); (4) pelindung hak-hak konstitusional warga negara (the 
protector of citizen’s constitutional rights); dan (5) pelindung hak-hak 
asasi manusia (the protector of human rights).

Berdasarkan kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut, ketika 
terdapat pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara yang 
pelanggarannya terdapat dalam ketentuan aturan hukum atau regulasi dapat 
diluruskan melalui salah satu kewenangannya yaitu mekanisme judicial 
review. Lantas, pertanyaannya adalah mekanisme apa yang dapat ditempuh 
untuk tindakan atau keputusan penyelenggara negara yang melanggar 
hak konstitusional warga negara? Dalam beberapa aspek memang dapat 
digunakan mekanisme peradilan biasa, terutama terhadap pelanggaran 
yang terjadi karena penyalahgunaan wewenang dan penafsiran yang keliru. 
Hal itu dapat dilakukan, baik melalui peradilan pidana,perdata, maupun 
tata usaha negara.

 Selain itu juga terkait Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan 
oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Materi muatan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah sama dengan 
materi muatan Undang-Undang. Hal ini juga masih menadi persoalan 
di kalangan masyarakat luas tidak terkecuali para praktisi hukum yang 
ada. Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut maka, kami menarik 
beberapa permasalahan-permasalah yang sedang menjadi isu di kalangan 
masyarakat saat ini yang nantinya akan menjadi poin-poin pembahasan 
pada naskah akademik Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 ini.

B. RUMUSAN MASALAH

Perubahan Undang-undang Dasar 1945 yang telah dilaksanakan 
secara bertahap dari tahun 1999 hingga 2002 telah menghasilkan UUD 
1945 yang berlaku saat ini. Dengan semakin berkembangnya masyarakat 
Indonesia telah muncul beberapa permasalahan secara fundamental. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, identifikasi 
masalah yang akan dikaji dalam naskah akademik Rancangan Amandemen 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NRI 
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1945) ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana Problematika Kedudukan dan Kewenangan Dewan 

Perwakilan Daerah (DPD) RI?
2. Bagaimana Problematika Syarat Pencalonan Presiden? 
3. Bagaimana Problematika Mekanisme Pemakzulan Presiden?
4. Bagaimana Problematika Mekanisme Penerbitan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) oleh 
Presiden?

5. Bagaimana Problematika Kewenangan Judicial Review oleh 
Mahkamah Agung?

6. Bagaimana Problematika Kewenangan Judicial Review oleh 
Mahkamah Konstitusi?

7. Bagaimana Problematika Kedudukan dan Kewenangan Komisi 
Yudisial RI?

8. Bagaimana Problematika Kedudukan dan Kewenangan 
Lembaga-Lembaga Negara Independen?

C. METODE PENULISAN

 Kata metodologi berasal dari bahasa Yunani yaitu methodos (Latin: 
methodus) dan logos. Methodos adalah sebuah upaya atau usaha untuk 
mencari pengetahuan dan sebuah proses mengenai “how to conduct 
such research activites”.17 Dengan suatu penelitian (research) tersebut 
manusia mencari (search) temuan-temuan baru, berupa pengetahuan yang 
benar, yang dapat dipakai untuk menjawab suatu pertanyaan atau untuk 
memecahkan suatu masalah.18 Pada dasarnya terdapat delapan tujuan dari 
penelitian ini yang mana telah diungkapkan di atas melalui amandemen 
kelima UUD NRI 1945 sehingga digunakan pula dua metode berikut 
dalam rangka mencapai delapan tujuan tersebut.

17 Encyclopedia Winkler Prins. 3rd ed., hlm. 603 dalam Sunaryati Hartono, Penelitian 
Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20, (Bandung: Penerbit Alumni, 1994), hlm. 
105-106.

18  M. Syamsudin, Loc. Cit



13

1. Metode Perubahan

Terhitung sejak reformasi, perubahan UUD NRI 1945 di 
Indonesia telah dilakukan sebanyak empat kali, yakni pada tahun 
1999, 2000, 2001, dan 2002. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa 
perubahan tetap perlu diteruskan untuk menyempurnakan hukum 
dasar berkonstitusi, yakni dengan mewujudkan Perubahan Kelima 
UUD NRI 1945. Oleh karena itu, amandemen UUD NRI 1945 
hendaknya merupakan sebuah konsep perbaikan terhadap UUD 
Negara Republik Indonesia 1945 yang lebih komprehensif dan 
berorientasi masa depan, sehingga dapat mendorong perbaikan 
kehidupan ketatanegaraan Indonesia. Dalam rangka perubahan 
Undang-Undang Dasar, kita mengenal beberapa istilah, yaitu (i) 
pergantian atau penggantian, (ii) perubahan, (iii) amandemen, (iv) 
pembaruan, (v) revisi, dan lain sebagainya. 

Dalam bahasa Inggris juga dikenal adanya istilah change, 
revision, amendment, reform, alteration, dan sebagainya. Yang 
paling umum dipahami adalah pengertian umum tentang perubahan 
konstitusi itu mencakup pengertian (a) penggantian naskah yang 
satu dengan naskah yang sama sekali berbeda, (b) perubahan dalam 
arti dalam naskah UUD dengan menambahkan, mengurangi, atau 
merevisi sesuatu rumusan dalam naskah UUD itu menurut tradisi 
negara-negara Eropa Kontinental,19 (c) perubahan dengan cara 
melampirkan naskah perubahan itu pada naskah UUD yang sudah 
ada, dan inilah yang biasa disebut dengan istilah amandemen menurut 
tradisi Amerika Serikat. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, semua 
bentuk perubahan itu dapat disebut sebagai perubahan.20 Selanjutnya, 
Moh. Mahfud MD juga mengungkapkan bahwa amandemen di 
Indonesia diartikan sebagai perubahan kalimat, penyisipan kata, 
pencabutan pasal. Secara resmi istilah yang dipakai di Indonesia 

19  Dalam bahasa Belanda, kata mengubah atau to amend the constitution disebut 
veranderingen in de Grondwet dan menurut Van Der Pot dalam bukunya Handboek 
van het Nederlandse Staatsrecht terbitan tahun 1972 disebutkan sebagai ‘wijziging’ 
dan ‘herziening’. Lihat: Sri Soemantri, Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi: 
Disertasi untuk memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas 
Padjadjaran tahun 1978, (Bandung: Alumni, 2006), hlm. 162.

20  Jimly Asshiddiqie, “Kemungkinan Perubahan Kelima UUD NRI 1945,”, (Tanggapan 
terhadap draf Rancangan Perubahan Kelima UUD NRI 1945 usulan DPD-RI, 
disampaikan dalam Rapat Koordinasi di Kantor Menko Polkam, 7 Juli 2020).



14

adalah “perubahan”.21 Mengenai amandemen UUD NRI 1945 
sendiri, terdapat hal-hal yang dilarang dalam melakukan perubahan 
UUD NRI 1945, dimana terdapat penegasan bahwa obyek perubahan 
terbatas pada pasal-pasal.

Ini berarti bahwa Pembukaan UUD NRI 1945 tidak boleh 
dilakukan perubahan. Kedua, bentuk negara kesatuan Republik 
Indonesia juga dilarang sebagai obyek perubahan. Dengan 
demikian ada dua hal yang dilarang menjadi obyek perubahan, 
yaitu Pembukaan dan bentuk negara kesatuan. Larangan mengubah 
Pembukaan tersirat dari ketentuan Pasal 37 ayat (1) sampai ayat (4), 
yang hanya menggunakan ungkapan “perubahan pasal-pasal” atau 
“mengubah pasal-pasal”.22 

Oleh karena itu, berangkat dari pemikiran di atas, metode 
perubahan UUD NRI 1945 kelima yang digunakan dalam Naskah 
Akademik ini adalah perubahan dengan dengan menambahkan, 
mengurangi, atau merevisi sesuatu rumusan dalam naskah UUD 
NKRI yang telah ada sebelumnya, tanpa mengubah Pembukaan dan 
bentuk negara sebagaimana yang telah tertuang dalam UUD NRI 
1945 sebelumnya. 

2. Metode Penelitian 

Menurut Peter Mahmud, “Penelitian hukum adalah suatu 
proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, 
maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang 
dihadapi”.23 Secara harfiah mula-mula metode diartikan sebagai 
suatu jalan yang harus ditempuh menjadi penyelidikan atau penelitian 
berlangsung menurut suatu rencana tertentu.24 Metode penelitian 
hukum merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan 
sebuah penelitian.25 Secara lebih lanjut Soerjono Soekanto 
menerangkan bahwa “Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan 

21  Moh. Mahfud MD, Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia, (Jakarta: Rineka Cipta, 
2001), hlm. 160. 

22  Bagir Manan, Konvensi Ketatanegaraan, (Yogyakarta: FH UII Press, 2006), hlm. 21.
23  Peter Mahmud Marzuki,Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm 
24 Johny Ibrahim,Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif,Bayu Publlishing, Malang, 

2006,hlm.26
25 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum,PT.Citra Aditya Bakti, Bandung,2004, 

hlm.57
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ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran 
tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala 
hukum tertentu, dengan jalan menganalisanya”.

Dalam penelitian hukum, terdapat beberapa jenis (metode) 
pendekatan, yang setidaknya akan menggunakan salah satu, dalam 
usaha mengumpulkan dan mendapatkan informasi dari berbagai 
aspek untuk menjawab sebuah permasalahan hukum.26Menurut 
Peter Mahmud Marzuki, terdapat lima metode pendekatan, yaitu: 
pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, pendekatan historis, 
pendekatan perbandingan, dan pendekatan konseptual.27 Peneliti 
dalam menelaah permasalahan yang ada dalam penyusunan Naskah 
Akademik Undang-undang Dasar 1945 ini akan menggunakan 
pendekatan statute approach, pendekatan konseptual (conceptual 
approach), dilengkapi dengan pendekatan perbandingan (comparative 
approach) dan pendekatan historis (historical approach).

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah 
semua undang-undang dan regulasi berkaitan dengan isu hukum 
yang diangkat. Bagi keperluan praktis, hal ini dilakukan untuk 
mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara peraturan perundang-
undangan. Sedangkan pendekatan konsep beranjak dari pandangan-
pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu 
hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-
doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang 
melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, 
dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.28

Pendekatan perbandingan, dilakukan dengan membandingkan 
hukum (peraturan perundang-undangan)29 sebuah negara dengan 
hukum negara lain mengenai hal yang sama. Tujuannya adalah 
mencari persamaan dan juga perbedaan dari hukum tersebut, dasar 
filosofis yang termaktub, dan untuk melihat adanya konsistensi 
antara filosofi dengan hukum tersebut. Dalam melakukan pendekatan 
perbandingan, seorang peneliti tidak boleh tidak memperhatikan 

26 Peter Mahmud Marzuki, Op. Cit., hlm. 93.
27 Ibid. 
28  Ibid .
29 Menurut Peter Mahmud Marzuki, putusan pengadilan dapat juga digunakan sebagai 

variabel pembanding penelitian hukum. Ibid., hlm. 95.
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faktor pembanding atau yang lazim disebut tertium comparationis.

Pendekatan historis berkaitan dengan dimensi waktu, 
yakni masa lalu masa kini, dan yang akan datang. Pendekatan 
dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan 
perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi dengan 
tujuan melihat ada tidaknya pergeseran makna, mengingat hukum 
bersifat dinamis. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan 
masukan pada pengkajian hukum yang ada pada masa sekarang atau 
sebagai masukan pada perubahan hukum yang akan dilahirkan.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan Naskah 
Akademik Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia ini 
adalah penelitian dasar (basic research). Basic research adalah 
penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk pengembangan 
teori-teori ilmiah atau prinsip-prinsip yang mendasar dan umum dari 
bidang ilmu yang bersangkutan. Penelitian dasar justru memberikan 
sumbangan besar terhadap pengembangan serta pengujian teori-teori 
yang akan mendasari penelitian terapan30.

Menurut Soerjono Soekanto terdapat dua jenis penelitian 
hukum, penelitian hukum sosiologis dan normatif.31 Penelitian 
hukum sosiologis berfokus pada identifikasi hukum dan efektivitas 
hukum.32 Sedangkan penelitian hukum normatif, sebagian besar, 
terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematik hukum, 
taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan 

30 “Pendekatan, Jenis, dan Metode Penelitian Pendidikan”, Direktorat Tenaga 
Kependidikan Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga 
Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional 2008, diakses dari laman http://
staff.uny.ac.id/sites/default/fi les/PENELITIAN%20PENDIDIKAN.pdf pada tanggal 24 
Juli 2020.

31  Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Penerbit UI Press, 2005), 
hlm. 51. Amiruddin dan Zainal juga menggunakan terminologi jenis penelitian yang 
sama dengan Soerjono Soekanto. Menurut mereka, penelitian hukum normatif 
pada dasarnya hanyalah mengkaji kepatutan (appropriateness) dari sebuah norma, 
sehingga tidak membutuhkan studi lapangan untuk mendapatkan data primer. 
Sementara penelitian sosiologis membutuhkan data

 primer melalui studi lapangan, selain studi kepustakaan untuk memperoleh data sekunder. Lihat 
Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Raja Grafi 
ndo Persada, 2006), hlm. 118-120; 133-135.

32  Soerjono Soekanto, Ibid.
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hukum.33 Penyusunan Naskah Akademik UUD 1945 ini didasarkan 
pada hasil penelitian/pengkajian hukum dan penelitian lainnya yang 
menggunakan metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif 
dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah data sekunder yang 
berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, atau 
dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, 
dan referensi lainnya. 

Sementara, pengumpulan data dalam penyusunan Naskah 
Akademik Undang-undang Dasar 1945 ini menggunakan teknik 
studi kepustakaan. Menurut Soerjono Soekanto, Studi Kepustakaan 
merupakan metode pengumpulan data melalui data tertulis dengan 
menggunakan konten analisis.34 Karakteristik utama penelitian 
ilmu hukum normatif dalam melakukan pengkajian hukum terletak 
pada sumber data yang digunakan.35 Data yang digunakan adalah 
data primer dan sekunder. Sumber data primer yang digunakan 
adalah berupa wawancara. Sedangkan, sumber data sekunder yang 
digunakan di dalam penulisan ini berupa:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang 
mempunyai otoritas.36 Adapun bahan hukum primer yang 
digunakan di dalam penyusunan Naskah Akademik ini terdiri 
dari :
a. Norma atau kaidah dasar, yakni Pancasila dan Pembukaan 

UUD NRI 1945;
b. Peraturan Dasar, yaitu batang tubuh UUD NRI 1945 dan 

Ketetapan- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 
(Ketetapan MPR);

c. Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, seperti hukum 
adat;

d. Yurisprudensi;
e. Traktat; dan
f. Bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih 

berlaku.
33  Soerjono Soekanto, Op. Cit., hlm. 21.
34  Soerjono Soekanto, Op. Cit., hlm. 21.
35  Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Hukum, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 92.
36  Peter Mahmud Marzuki, Op. Cit., hlm. 67.
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2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan 
bahan hukum primer,37 yang terdiri dari literatur ilmu hukum 
dan karya ilmiah seperti hasil sebuah penelitian dari paraktisi-
praktisi hukum maupun para akademisi hukum yang ada 
kaitannya dengan masalah yang dibahas. Adapun bahan hukum 
sekunder dalam penulisan Naskah Akademik ini diperoleh dari 
jurnal, artikel, makalah, internet, seminar, dan sebagainya.

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi 
petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan 
bahan hukum sekunder,38 seperti kamus dan ensiklopedia yang 
berkaitan dengan penulisan Naskah Akademik ini. Kemudian, 
penyusunan Naskah Akademik UUD’45 ini akan menggunakan 
analisis deskriptif-kualitatif, yang menyeleksi data dari kualitas 
dan kebenarannya, kemudian dikaitkan dengan teori-teori, 
kaidah-kaidah, asas-asas, dan norma hukum yang berlaku 
maupun yang diperoleh dari studi kepustakaan.39 

3. Tekhnik Analisa Data 

Teknik Analisis Bahan Hukum Menurut Peter Mahmud 
Marzuki yang mengutip pendapat Philipus M.Hadjon memaparkan 
metode deduksi sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh 
Aristoteles. Penggunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan 
premis mayor (pernyataan yang bersifat umum). Kemudian diajukan 
premis minor (bersifat khusus), dari kedua premis itu kemudian ditarik 
suatu kesimpulan atau conclusion. Akan tetapi di dalam argumentasi 
hukum, silogisme hukum tidak sesederhana silogisme tradisional. 
Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan logika 
deduktif, logika deduktif atau pengolahan bahan hukum dengan cara 
deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian 
menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus.

37  Ibid.
38  Ibid. 
39  Syamsudin, Op. Cit., hlm. 133. 
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D. TUJUAN DAN KEGUNAAN

Tujuan dari penyusunan naskah akademik amandemen UUD 1945 
yang   kelima ini adalah untuk menjawab rumusan masalah yang diuraikan 
sebelumnya yaitu:

1. Mewujudkan Strong Bicameralism; Memperkuat Kedudukan 
dan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.

2. Akomodasi Calon Perseorangan dalam Pemilihan Presiden dan 
Penghapusan Ambang Batas Pencalonan Presiden (Presidential 
Threshold).

3. Meneguhkan Supremasi Hukum dalam Proses Pemakzulan 
Presiden; Upaya Mengantisipasi Determinasi Politik atas 
Hukum Dalam Mekanisme Pemakzulan Presiden.

4. Meneguhkan Subyektivitas Konstitusional dalam Penerbitan 
PERPPU oleh Presiden.

5. Mewujudkan Penyatuatapan (Centralized System) Mekanisme 
Judicial Review di Indonesia; MA Sebagai Court of Justice dan 
MK sebagai Court of Law.

6. Penambahan Kewenangan Constitutional Complaint kepada 
Mahkamah Konstitusi.

7. Mewujudkan Komisi Yudisial Sebagai Peradilan Etik Bagi 
Hakim.

8. Memperkuat Kedudukan dan Kewenangan Lembaga-Lembaga 
Negara Independen yang Memiliki Constitutional Importance 
(KPK, OJK, KPU, BAWASLU dan DKPP).

Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik ini adalah 
sebagai sebuah  acuan literasi atau referensi dalam penyusunan dan 
pembahasan amandemen kelima UUD NRI. Dengan demikian harapan 
besar juga dapat berguna dalam penelitian dan menjadi rujukan dalam 
penulisan naskah akademik lainya.



20



21

BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA

A. KAJIAN TEORETIS

1. Kedaulatan Rakyat dan Demokrasi

Konsepsi demokrasi pada dasarnya selalu menempatkan rakyat 
pada posisi yang sangat strategis dalam sistem ketatanegaraan. Walaupun 
pada tataran implementasinya terjadi perbedaan antara negara yang 
satu dengan negara yang lain. Mengingat adanya berbagai varian terkait 
implementasi demokrasi tersebut, maka di dalam literatur kenegaraan 
dikenal beberapa istilah demokrasi yaitu demokrasi konstitusional, 
demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, 
demokrasi rakyat, demokrasi soviet, demokrasi nasional, dan lain 
sebagainya.40 

Secara etimologis istilah demokrasi itu sendiri berasal dari kata 
”demos” (rakyat) dan “cratein” (memerintah), sehingga secara harfiah 
kata demokrasi dapat diartikan sebagai rakyat memerintah.41 Menurut 
tafsir R. Kranenburg di dalam bukunya ”Inleiding In De Vergelijkende 
Staatsrechtwetenschap,” perkataan demokrasi yang terbentuk dari dua 
pokok kata Yunani di atas, maknanya adalah cara memerintah oleh 
rakyat.42 

Secara terminologis, Henry B. Mayo memberikan pengertian 
demokrasi sebagai berikut: 43

Sistem politik demokratis adalah sistem yang menunjukkan 
bahwa kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh 
wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-

40  Lebih lanjut baca Moh. Koesnardi dan Bintan R. Saragih, Ilmu Negara, Cetakan ke-2, (Jakarta: 
Gaya Media Pratama, 1988), hlm. 167-191.

41  Hestu Cipto Handoyo, Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia, 
(Yogyakarta: Penerbitan Universitas Atma jaya, 2003), hlm. 98.

42  Ni’matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia, (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2006), hlm. 
242. Lihat juga dalam Koencoro Poerbopranoto, Sistem Pemerintahan Demokrasi, (Bandung: 
Eresco, 1987), hlm. 6.

43  Moh. Mahfud, MD, Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi, (Yogyakarta: Penerbit Gama Media 
bekerjasama dengan Yayasan Adikarya IKAPI dan The ford Foundation, 1999), hlm. 8.
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pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan 
diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.

Sementara itu, Sidney Hook memberikan definisi tentang 
demokrasi sebagai bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan 
pemerintah yang penting atau arah kebijakan di balik keputusan secara 
langsung didasarkan pada keputusan mayoritas yang diberikan secara 
bebas dari rakyat dewasa (majority rule).44 Hal ini berarti bahwa 
pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-
masalah pokok mengenai kehidupan mereka, termasuk dalam menilai 
kebijaksanaan negara yang turut menentukan kehidupan mereka 
tersebut.45 Oleh karena itu, demokrasi sebagai suatu gagasan politik di 
dalamnya terkandung 5 (lima) kriteria, yaitu:46 (1) persamaan hak pilih 
dalam menentukan keputusan kolektif yang mengikat; (2) partisipasi 
efektif, yaitu kesempatan yang sama bagi semua warga negara dalam 
proses pembuatan keputusan secara kolektif; (3) pembeberan kebenaran, 
yaitu adanya peluang yang sama bagi setiap orang untuk memberikan 
penilaian terhadap jalannya proses politik dan pemerintahan secara 
logis; (4) kontrol terakhir terhadap agenda, yaitu adanya keputusan 
eksklusif bagi masyarakat untuk menentukan agenda mana yang harus 
dan tidak harus diputuskan melalui proses pemerintahan, termasuk 
mendelegasikan kekuasaan itu pada orang lain atau lembaga yang 
mewakili masyarakat; dan (5) pencakupan, yaitu terliputnya masyarakat 
mencakup semua orang dewasa dalam kaitannya dengan hukum. Secara 
komprehensif kriteria demokrasi juga diajukan oleh Gwendolen M. 
Carter, John H. Herz dan Henry B. Mayo. 

Carter dan Herz mengkonseptualisasikan demokrasi sebagai 
pemerintahan yang dicirikan oleh dan dijalankannya melalui prinsip-
prinsip sebagai berikut:47 (1) pembatasan terhadap tindakan pemerintah 
untuk memberikan perlindungan bagi individu dan kelompok dengan 
jalan menyusun pergantian pimpinan secara berkala, tertib dan damai, 
dan melalui alat-alat perwakilan rakyat yang efektif; (2) adanya 

44  Sidney Hook dalam Nakamura dan Samallowood, The Polities of Policy Implementation, (New 
York: St. Martin’s Press, 1980), hlm. 67.

45  Deliar Noer, Pengantar ke Pemikiran Politik, (Jakarta: CV. Rajawali),1983, hlm. 207.
46  Robert A. Dahl, Dilema Demokrasi Pluralis: Antara Otonomi dan Kontrol, terjemahan Sahat 

Simamora, (Jakarta: Rajawali Press, 1985), hlm. 19-20.
47  Gwendolen M. Carter dan John Herz, Peranan Pemerintah dalam Masyarakat Masa Kini, 

dalam Miriam Budiardjo, Masalah Kenegaraan, (Jakarta: Gramedia, 1982), hlm. 86 – 87.
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sikap toleransi terhadap pendapat yang berlawanan; (3) persamaan 
di depan hukum yang diwujudkan dengan sikap tunduk kepada rule 
of law tanpa membedakan kedudukan politik; (4) adanya pemilihan 
yang bebas dengan disertai adanya model perwakilan yang efektif; 
(5) diberinya kebebasan partisipasi dan beroposisi bagi partai politik, 
organisasi kemasyarakatan, masyarakat dan perseorangan serta 
prasarana pendapat umum semacam pers dan media massa; (6) adanya 
penghormatan terhadap hak rakyat untuk menyatakan pandangannya 
betapa pun tampak salah dan tidak populernya pandangan itu; dan (7) 
dikembangkannya sikap menghargai hak-hak minoritas dan perorangan 
dengan lebih mengutamakan penggunaan cara-cara persuasif dan 
diskusi daripada koersif dan represif.

Sedangkan Henry B. Mayo menyatakan bahwa nilai-nilai yang 
harus dipenuhi untuk kriteria demokrasi adalah:48 (1) menyelesaikan 
perselisihan dengan damai dan secara melembaga (institutionalized 
peaceful settlement of conflict); (2) menjamin terselenggaranya perubahan 
secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah (peaceful 
change in a changing society); (3) menyelenggarakan pergantian 
pimpinan secara teratur (orderly succession of rulers); (4) membatasi 
pemakaian kekerasan sampai minimum (minimum of coercion); (5) 
mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman (diversity) 
dalam masyarakat yang tercermin dalam keanekaragaman pendapat, 
kepentingan serta tingkah laku; dan (6) menjamin tegaknya keadilan.

Dalam pengertian yang lebih partisipatif Jimly Assshiddiqie 
menyebut demokrasi sebagai kekuasaan dari, oleh, untuk dan bersama 
rakyat.49 Artinya kekuasaan itu pada pokoknya diakui berasal dari rakyat 
sehingga rakyatlah yang sebenarnya menentukan dan memberi arah 
serta yang sesungguhnya menyelenggarakan kehidupan kenegaraan. 
Keseluruhan sistem penyelenggaraan negara itu juga pada dasarnya 
diperuntukkan bagi seluruh rakyat itu sendiri. Bahkan, negara yang 
baik diidealkan juga agar diselenggarakan bersama-sama dengan rakyat 

48  Henry B. Mayo, An Introduction to Democratic Theory, (New York: Oxford University Press, 
1960), hlm. 218-243.

49  Pengertian ini senada dengan pengertian yang dideskripsikan oleh TIM Dosen Universitas 
Gadjah Mada yang mendefinisikan demokrasi sebagai satu bentuk pemerintahan atau 
kekuasaan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Lebih jelasnya lihat Endang Zaelani Zukaya, 
dkk, Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi, (Yogyakarta: Paradigma, 2000), 
hlm. 26.
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dalam arti dengan melibatkan seluruh masyarakat dalam arti yang 
seluas-luasnya.50

Berdasarkan penjelasan mengenai konsepsi demokrasi di atas 
nampak bahwa demokrasi pada dasarnya sangat dekat dengan konsepsi 
kedaulatan rakyat. Dalam hubungan ini Bagir Manan mengatakan 
bahwa negara demokrasi ialah negara yang menempatkan kekuasaan 
tertingginya pada rakyat.51 Pernyataan ini jelas mengindikasikan bahwa 
ada keterkaitan yang sangat erat antara demokrasi dan kedaulatan 
rakyat. Kedaulatan rakyat diposisikan sebagai syarat bagi suatu negara 
yang hendak menganut sistem demokrasi.  

Dalam memperjelas hubungan antara demokrasi dan kedaulatan 
rakyat maka, perlu kiranya diuraiakan terlebih dahulu mengenai konsepsi 
kedaulatan rakyat. Kata Sovereignty (bahasa Inggris) mempunyai arti 
sama dengan Sovereiniteit (bahasa Belanda), yang berarti tertinggi. 
Kedaulatan dapat dipersamakan dengan kekuasaan karena kedaulatan 
membahas mengenai kekuasaan tertinggi yang memerintah negara. 
Sebagai kekuasaan tertinggi yang ada dalam suatu negara kedaulatan 
memiliki tiga syarat, yaitu sebagai berikut:52

1. Bulat, tidak boleh dipecah-pecah, sehingga dalam suatu negara 
adalah kekuasaan tertinggi.

2. Asli, kekuasaan tertinggi tidak dapat dialirkan kepada dari kekuasaan 
yang lebih tinggi lagi.  

3. Sempurna, tidak terbatas dan tidak ada kekuasaan yang lebih tinggi 
lagi yang membatasinya.

Teori tentang kedaulatan ini pertama kali dikembangkan oleh Jean 
Bodin yang menyatakan bahwa kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi 
terhadap warga negara dan rakyatnya tanpa dibatasi oleh undang-undang 
dan kekuasaan tertinggi ini dipegang oleh negara.53 Berdasarkan definisi 
tersebut, dapat dikatakan bahwa Bodin merupakan pelopor dalam teori 

50  Jimly Assshiddiqie, Hukum Tata ........... Op, Cit., hlm. 241.
51  Bagir Manan (ed), Kedaulatan Rakyat, Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum, (Jakarta: Gaya 

Media Pratama, 1996), hlm 56-61.
52  Muhammad Yamin, Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 

1982), hlm. 57 – 58.
53 Jean Jacques Rousseau, Du Contract Social (Perjanjian Sosial), (Jakarta: Visimedia, 2008) 

sebagaimana dikutip kembali oleh Hendarmin Ranadireksa, Arsitektur Konstitusi Demokratik, 
(Bandung: Fokusmedia, 2007), hlm. 63.
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kedaulatan negara. Kedudukan negara di atas segalanya bahkan di atas 
hukum, karena hukum merupakan buatan negara. 

Menurut Rousseau kedaulatan itu berdasarkan kemauan umum 
(volonte generale) dan menjelma dengan perantara undang-undang 
yang memiliki empat sifat, sebagai berikut:54

1. Unite adalah semangat rakyat berhak memerintah dan tidak mau 
diperintah itu adalah satu, kesatuan itu terlihat dalam pembuatan 
undang-undang dan penuntutan keadilan.

2. Indivisibilitie adalah kedaulatan tidak dapat dipecah-pecah, seperti 
negara atau rakyat yang melaksanakan dan memegang segala 
ketentuan tentang kedaulatan.

3. Inalienabilitie adalah kedaulatan tidak boleh dijual, digadai atau 
dihadiahi, kedaulatan punya sebagai bangsa secara turun-temurun, 
sifat ini menurut tabiat kedaulatan itu sendiri.

4. Imprescriptibilite adalah kedaulatan itu tetap ditangan rakyat, 
tidak susut dan tidak berkurang, bukan hak atau benda yang boleh 
menghilang atau tenggelam, melainkan kekuasaan tertinggi kekal 
abadi, sama dengan timbul dan tenggelamnya rakyat.  

Rosseau juga mengemukakan kedaulatan rakyat mengimplikasikan 
dua anggapan, yaitu penolakan terhadap segala wewenang di atas rakyat 
yang tidak dari rakyat di satu pihak dan tuntutan agar segala kekuasaan 
yang ada mesti identik dengan kehendak rakyat di pihak lainnya. Jadi, 
negara tidak berhak untuk meletakkan kewajiban atau pembatasan apa 
pun pada rakyat. Rakyat berwenang penuh untuk menentukan dirinya 
sendiri, maka tidak ada apapun yang mempunyai wewenang terhadap 
rakyat.55

Apabila dikaitkan dalam konkets kenegaraan maka dapat dipahami 
bahwa kedaulatan rakyat menempatkan kekuasaan tertinggi untuk 
mengatur pemerintahan negara pada rakyat, rakyat menentukan sendiri 
bagaiamana mereka harus diperintah.56 Implementasi kedaulatan rakyat 
dalam sistem ketatanegaraan Indonesia tertuang dalam pasal 1 ayat (2) 
perubahan ketiga UUD 1945.57 Secara tekstual ketentuan dalam pasal 

54 Muhammad Yamin, Proklamasi . Op. Cit, hlm. 62-63.
55  Frans Magnis Suseno, Etika Politik (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999), hlm. 240-241.
56  Bagir Manan (ed), 1996, Kedaulatan .... Loc., Cit. 
57  Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 berbunyi: “Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan 
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tersebut mengandung makna bahwa pelaksanaan kedaulatan rakyat 
hanya dapat dilaksanakan bila sesuai dengan ketentuan yang telah 
diatur dalam UUD. Dalam pengertian lain, pelaksanaan kedaulatan 
rakyat dibatasi dan harus tunduk pada aturan konstitusi. Jadi, terdapat 
supremasi konstitusi di atas kedaulatan rakyat, sehingga dapat dikatakan 
ketentuan ini mengandung asas demokrasi konstitusional. 

Mengenai hubungan demokrasi dan kedaulatan rakyat Jimly 
Asshiddiqie menyatakan bahwa sebenarnya ciri-ciri atau unsur-unsur 
demokrasi itulah yang tercakup dalam pengertian kedaulatan rakyat, 
yaitu bahwa kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat, diselenggarakan 
oleh dan untuk rakyat sendiri, serta dengan terus membuka diri dengan 
melibatkan seluas mungkin peran serta rakyat dalam penyelenggaraan 
negara.58 Sehingga dapat dipahami bahwa konsep kedaulatan rakyat 
merupakan perwujudan dari demokrasi. Oleh karena itu, tepat apabila 
dikatakan bahwa keduanya memiliki hubungan yang sangat erat bahkan 
tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya karena demokrasi tidak akan 
terwujud tanpa adanya kedaulatan rakyat.

Konsep demokrasi di Indonesia Menurut Satya Arinanto secara 
umum berkaitan dengan kultur demokrasi yang telah terbentuk melalui 
demokrasi yang didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang 
Dasar 1945.59 Pelaksanaan demokrasi selarasnya dapat dilaksanakan 
pada suatu bentuk pemerintahan yang menetapkan garis kebijakan 
kedalam suatu keputusan baik secara langsung ataupun tidak langsung 
yang disetujui oleh mayoritas masyarakat.60 Pelaksanaan demokrasi 
tersebut tergambarkan melalui hubungan eksekutif dan legislatif dalam 
pengambilan suatu kebijakan yang ditujukan kepada rakyat.

2. Negara Hukum 

Embrio cita negara hukum sebenarnya sudah sangat tua, jauh 
lebih tua dari usia Ilmu Negara ataupun Ilmu Kenegaraan.61 Gagasan 
negara hukum pertama kali dikemukakan oleh Plato dalam bukunya 

menurut Undang-Undang Dasar.” 
58   Jimly Assshiddiqie, 2005, Hukum Tata ..Op. Cit., hlm. 242.
59  Lihat dalam Satya Arinanto, Hukum dan Demokrasi, (Jakarta: Ind-Hill-Co, 1991), hlm. 1.
60  Ibid., hlm. 4.
61 Ni’matul Huda, Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review, (Yogyakarta: UII Press, 2005),  

hlm. 1.
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yang berjudul “Nomoi” yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa 
Inggris dengan “The Laws”, mengemukakan penyelenggaraan negara 
yang baik ialah yang didasarkan pada pengaturan hukum yang baik.62 
Pendapat Plato oleh Aristoteles disempurnakan dengan menulis buku 
Politica yang mengungkapkan bahwa suatu negara yang baik ialah 
negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum.63 
Pendapat ini diperkuat oleh George Sabine dengan menyatakan bahwa:

“Aturan konstitusional dalam negara berkaitan secara erat, juga 
dengan pertanyaan kembali apakah lebih baik diatur oleh manusia 
atau hukum terbaik, selama suatu pemerintahan menurut hukum, oleh 
sebab itu supremasi hukum diterima oleh Aristoteles sebagai tanda 
negara yang baik dan bukan semata-mata sebagai keperluan yang tidak 
layak”.64

Gagasan yang diungkapkan di atas, keduanya bersifat samar-
samar dan konon bahkan tenggelam oleh waktu yang sangat panjang, 
sampai pada akhirnya muncul konsep “rechtstaat”.65 Ide tentang 
negara hukum rechtstaat sebenarnya mulai populer pada abad ke-17 
sebagai akibat dari situasi sosial politik di Eropa yang didominir oleh 
absolutisme. Sehingga rakyat khususnya golongan yang pandai dan 
kaya atau “Menshen von Besitz und Bildung”, menginginkan suatu 
perombakan struktur sosial politik yang tidak menguntungkan itu, 
dengan suatu negara hukum liberal agar setiap orang dapat dengan 
aman dan bebas mencari penghidupan dan kehidupan masing-masing.66

Dua tokoh terkemuka dalam rechtsstaat ini yaitu Immanuel Kant 
dan Friedrich Julius Stahl, yang pemikiran-pemikirannya mewarnai 
konsep negara hukum ini. Immanuel Kant, memahami negara hukum 
sebagai Nachtwaker staat atau Nachtwachterstaat (Negara jaga 
malam), yang tugasnya adalah menjamin ketertiban dan keamanan 

62  Tahir Azhari, Negara Hukum Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Islam, 
Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini, (Jakarta: Bulan Bintang, 
1992), hlm. 66.

63  Tahir Azhari, Negara Hukum Indonesia, (Jakarta: UI Press, 1995), hlm. 20-21.
64  George Sabine sebagaimana dikutip oleh Dahlan Thaib, Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum 

dan Konstitusi, cet. II., (Yogyakarta: Liberty, 2000), hlm. 22.
65 Philipus M. Hadjon, Ide Negara Hukum dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, 

makalah dalam simposioum tentang Politik, Hak Asasi Manusia dan Pembangunan dalam 
Rangka Dies Natalis XI/Lustrum VIII Universitas Airlangga-Surabaya, 3 November 1994.

66  Tahir Azhari, Negara Hukum .................. Op, Cit., hlm. 89.
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masyarakat.67 Konsep negara hukum menurut Immanuel Kant tersebut 
dalam perkembangannya dipandang terlalu sempit, sebab tugas negara 
tidak sekedar sebagai penjaga malam, tapi berkembang lebih luas dan 
aktif campur tangan dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya.

Frederich Julius Stahl dalam karyanya yang berjudul Philosophie 
des Rechts, yang terbit pada tahun 1878, mengetengahkan unsur-
unsur paham negara hukum baru sebagai penyempurnaan dari paham 
negara hukum menurut Immanuel Kant, unsur-unsur dari negara 
hukum tersebut yaitu: (a) perlindungan hak-hak asasi manusia; (b) 
pemisahan dan pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu; 
(c) pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan (d) 
peradilan administrasi dalam perselisihan.68 Menurut Scheltema, unsur-
unsur rechtstaat adalah sebagai berikut:69

1. Kepastian hukum;
2. Persamaan;
3. Demokrasai;
4. Pemerintahan yang melayani kepentingan umum.

Pada saat yang hampir bersamaan mucul pula konsep negara 
hukum “rule of law” dari Albert Venn Dicey pada tahun 1885 melalui 
karyanya yang berjudul Introduction to The Study of The Law 
Constitution, yang lahir dalam naungan sistem hukum anglo saxon 
dengan mengemukakan unsur-unsur the rule of law sebagai berikut:70

1. Supremasi aturan-aturan hukum (supremacy of the law); tidak 
adanya kekuasaan sewenang-wenang (absence of arbirary power), 
dalam arti seseorang boleh dihukum jika melanggar hukum.

2. Kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum (equality before 
the law).

3. Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang serta keputusan-
keputusan pengadilan.

67  Tahir Azhari, Negara Hukum .................... Loc, Cit.
68  Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006), hlm. 

57-58.
69  Ibid, hlm. 90.
70  Ibid., hlm. 58.
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Konsep Rule of law berkembang secara evolusioner dan bertumpu 
pada sistem hukum “common law”. Dalam perkembangannya lebih 
lanjut H.W.R. Wade dan Godfrey Philips, mengetengahkan tiga konsep 
yang berkaitan dengan Rule of Law, yaitu:71

1. Rule of Law mendahulukan hukum dan ketertiban dalam masyarakat 
daripada anarki;

2. Rule of Law menunjukkan suatu doktrin hukum bahwa pemerintahan 
harus dilaksanakan sesuai dengan hukum;

3. Rule of Law menunjukkan suatu kerangka pikir politik yang harus 
diperinci dalam peraturan-peraturan hukum, baik hukum substansif 
maupun hukum acara, misalnya apakah pemerintah mempunyai 
kekuasaan untuk menahan warganegara tanpa proses peradilan.

Diskursus mengenai konsep negara hukum dalam 
perkembangannya banyak mengalami pembaharuan. Sebagaimana 
dikembangkan oleh International Commission of Jurist dalam 
konferensinya di Bangkok pada tahun 1965. Konferensi itu melahirkan 
suatu konsensus bahwa pengertian dan syarat suatu negara hukum 
adalah sebagai berikut:
1. Adanya proteksi konstitusional;
2. Pengadilan yang bebas dan tidak memihak;
3. Pemilihan umum yang bebas;
4. Kebebasan untuk menyatakan pendapat;
5. Kebebasa berserikat/berorganisasi dan oposisi;
6. Pendidikan kewarganegaraan.72

Beberapa pakar hukum Indonesia juga memiliki pandangan-
pandangan tentang negara hukum. Sri Soemantri salah satunya walaupun 
tidak jauh berbeda seperti yang diutarakan Julius Stahl, menyebutkan 
bahwa setidaknya ada empat unsur negara hukum, yaitu:73

1. Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus 
berdasarkan hukum atau peraturan perundangan;

2. Adanya jaminan hak asasi manusia (warga negara); 
71  Philipus M. Hadjon, Loc, Cit.
72  Miriam Budiardjo sebagaimana dikutip oleh Dahlan Thaib, Kedaulatan Rakyat.................. Op, 

Cit., hlm. 25-26.
73  Sri Soemantri, Bunga Rampai Hukum Tata Negara, (Bandung: Alumni,1992), hlm. 10.
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3. Adanya Pembagian kekuasaan dalam Negara;
4. Adanya pengawasan dari badan peradilan (rechterlijke controle).

Sementara itu, Utrecht membedakan antara Negara Hukum 
Formil atau Negara Hukum Klasik, dan Negara Hukum Materil 
atau Negara Hukum Modern. Negara Hukum Formil menyangkut 
pengertian hukum yang bersifat formil dan sempit, yaitu dalam arti 
peraturan perundang-undangan tertulis. Sedangkan yang kedua, yaitu 
Negara Hukum Materil yang lebih mutakhir mencakup pula pengertian 
keadilan di dalamnya.74 Oleh sebab itu, Wolfgang Friedman dalam 
bukunya “Law in a Changing Society” membedakan antara ‘rule of 
law’ dalam arti formil yaitu dalam arti ‘organized public power’, dan 
‘rule of law’ dalam arti materil yaitu ‘the rule of just law’.75 Pembedaan 
tersebut dimaksudkan untuk menegaskan bahwa dalam konsepsi negara 
hukum, keadilan tidak serta-merta akan terwujud secara substantif, 
terutama karena pengertian para sarjana mengenai hukum itu sendiri 
dapat dipengaruhi baik oleh aliran pengertian hukum formil maupun 
aliran pikiran hukum materil. 

Apabila hukum dipahami secara kaku dan sempit dalam arti 
peraturan perundang-undangan semata, niscaya pengertian negara 
hukum yang dikembangkan juga bersifat sempit dan terbatas serta 
belum tentu menjamin keadilan substantif. Oleh karena itu, di samping 
istilah ‘the rule of law’ oleh Friedman juga dikembangikan istilah ‘the 
rule of just law’ untuk memastikan bahwa dalam pengertian tentang 
‘the rule of law’ tercakup pengertian keadilan yang lebih esensial 
daripada sekedar memfungsikan peraturan perundang-undangan dalam 
arti sempit.76 Dengan demikian, kalaupun istilah yang digunakan tetap 
‘the rule of law’, pengertian yang bersifat luas itulah yang diharapkan 
dicakup dalam istilah ‘the rule of law’ yang digunakan untuk menyebut 
konsepsi tentang negara hukum di zaman sekarang.

Implementasi negara hukum itu sendiri harus ditopang dengan 
sistem demokrasi. Dalam sistem demokrasi, penyelenggaraan negara 

74  Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, (Jakarta: Ichtiar, 1962), hlm. 9 
sebagaimana dikutip dalam Jimly Asshiddiqie, Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer, 
makalah dalam orasi ilmiah yang disampaikan pada Wisuda Sarjana Hukum Fakultas Hukum 
Universitas Sriwijaya Palembang, 23 Maret 2004, hlm. 2-3.

75  Ibid. 
76  Ibid. 
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harus bertumpu pada partisipasi dan kepentingan rakyat. Hubungan 
antara negara hukum dan demokrasi tidak dapat dipisahkan. Demokrasi 
tanpa pengaturan hukum akan kehilangan arah, sedangkan hukum tanpa 
demokrasi akan kehilangan makna.77 Menurut Franz Magnis Suseno, 
“Demokrasi yang bukan negara hukum bukan demokrasi dalam arti 
yang sesungguhnya. Demokrasi merupakan cara paling aman untuk 
mempertahankan kontrol atas negara hukum”.78 

Gagasan negara hukum menuntut agar penyelenggaraan 
kenegaraan dan pemerintahan harus didasarkan pada undang-undang 
dan memberikan jaminan terhadap hak-hak dasar rakyat yang tertuang 
dalam undang-undang. Gagasan demokrasi menuntut agar setiap 
peraturan dan berbagai keputusan mendapatkan persetujuan dari rakyat 
dan sebanyak mungkin memperhatikan kepentingan rakyat.79 Maka dari 
itu diharapkan setiap peraturan perundang-undangan yang diterapkan 
dapat benar-benar mencerminkan perasaan keadilan masyarakat. 

Hubungan demokrasi dan negara hukum merupakan dua konsepsi 
yang saling berkorelasi, keduanya tidak bisa dipisahkan. Pada satu 
sisi demokrasi memberikan landasan dan mekanisme kekuasaan yang 
mendasarkan pada prinsip persamaan dan kesederajatan manusia, pada 
sisi lain negara hukum memberikan patokan bahwa yang memerintah 
dalam suatu negara bukanlah manusia, tetapi hukum.80 Oleh karena itu, 
hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak boleh 
ditetapkan secara sepihak oleh dan atau hanya untuk kepentingan 
penguasa. Hukum tidak diciptakan hanya untuk menjamin kepentingan 
beberapa orang yang berkuasa, melainkan menjamin kepentingan 
keadilan bagi semua orang sehingga negara hukum yang dikembangkan 
bukan absolute rechtsstaat, tetapi democratische rachtstaat.81

Melihat kecenderungan perkembangan negara hukum modern, 
menurut Jimly Asshiddiqie terdapat dua belas prinsip pokok sebagai 
pilar-pilar utama yang menyangga berdirinya negara hukum. Kedua 

77  Ridwan H.R, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 8.
78  Franz Magnis Suseno, Mencari Sosok Demokrasi, Sebuah Telaah filosofis, (Jakarta: Gramedia, 

1997), hlm. 58. 
79  Ridwan HR, Hukum Administrasi..... Op, Cit., hlm. 68-69.
80  Muntoha, Demokrasi dan Negara Hukum, dalam Jurnal Hukum Nomor 3 Volume 16 Fakultas 

Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Juli 2009, hlm. 379-395.
81  Ibid.,
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belas prinsip tersebut adalah:82

1. Supremasi Hukum (Supremacy of Law);
2. Persamaan dalam Hukum (Equality before the Law);
3. Asas Legalitas (Due Process of Law);
4. Pembatasan Kekuasaan;
5. Organ-Organ Campuran Yang Bersifat Independen;
6. Peradilan Bebas dan Tidak Memihak;
7. Peradilan Tata Usaha Negara;
8. Peradilan Tata Negara/ Mahkamah Konstitusi (Constitutional 

Court);
9. Perlindungan Hak Asasi Manusia; 
10. Bersifat demokratis; (Democratische Rechtsstaat);
11. Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara; (Welfare 

Rechtsstaat)
12. Transparansi dan Kontrol Sosial.

Perkembangan prinsip-prinsip negara hukum tersebut dipengaruhi 
akibat semakin kuatnya penerimaan paham kedaulatan rakyat dan 
demokrasi dalam kehidupan bernegara menggantikan model-model 
negara tradisional.83 

Prinsip-prinsip negara hukum (nomocratie) dan prinsip-prinsip 
kedaulatan rakyat (democratie) dijalankan secara beriringan sebagai dua 
sisi dari satu mata uang. Paham negara hukum yang demikian dikenal 
sebagai negara hukum yang demokratis (democratische rechtsstaat) 
atau dalam bentuk konstitusional disebut constitutional democracy.84

3. Konstitusi dan Konstitusionalisme 

Dalam perspektif historis, sejak zaman yunani purba istilah 
konstitusi telah dikenal, hanya saja konstitusi masih diartikan secara 

82  Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Cetakan Pertama Edisi Revisi, 
(Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 123-129.

83  G. Lowell Field, Governments in Modern Society (New York-Toronoto-London; McGraw-Hill 
Book Company, Inc., 1951), hlm.353-506. Dikutip kembali oleh Jimly Asshiddiqie, Menuju 
Negara Hukum Demokratis, (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah 
Konstitusi, 2008), hlm. 689.

84  Ibid., hlm. 690.
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materil karena belum diwujudkan dalam naskah yang tertulis. Hal ini 
dapat dibuktitan pada pemikiran Aristoteles yang membedakan nama 
Politea dan Nomoi. Politea diartikan sebagai konstitusi, sedangkan 
nomoi adalah undang-undang biasa. Di antara kedua istilah tersebut 
terdapat perbedaan yaitu bahwa politea mengandung kekuasaan yang 
lebih tinggi dibandingkan dengan nomoi, karena politea memiliki 
kekuasaan untuk membentuk, sedangkan pada nomoi kekuasaan itu 
tidak ada, karena hanya merupakan materi yang harus dibentuk agar 
supaya tidak tercerai-berai.85

Berdasarkan catatan sejarah klasik terdapat dua perkataan yang 
berkaitan erat dengan pengertian kita sekarang mengenai konstitusi, 
yaitu dalam perkataan yunani kuno politea dan perkataan bahasa latin 
constitutio yang juga berkaitan dengan jus. Dalam perkataan politea dan 
constituio itulah awal mula gagasan konstitusionalisme diekspresikan 
oleh umat manusia beserta hubungan di antara kedua istilah tersebut 
dalam sejarah.86 Basis pokok dari konstitusi adalah kesepakatan umum 
atau persetujuan di antara mayoritas rakyat mengenai bangunan yang 
diidealkan berkenaan dengan negara. Organisasi negara itu diperlukan 
oleh warga masyarakat politik agar kepentingan mereka bersama dapat 
dilindungi atau dipromosikan melalui pembentukan dan mekanisme 
yang disebut negara.87 Sebagai dasar negara, konstitusi merupakan 
suatu unitas cerminan sebuah bangsa. 

Istilah konstitusi sendiri berasal dari “contituer” (bahasa 
prancis) yang berarti membentuk. Pemakaian istilah konstitusi yang 
dimaksudkan adalah pembentukan suatu negara atau menyusun dan 
menenyatakan suatu negara, dan inilah dasar suatu negara.88 James 
Bryce mendefinisikan konstitusi sebagai “suatu kerangka politik 
(negara) yang diorganisir dengan dan melalui hukum, dengan kata 
lain, hukum menetapkan adanya lembaga-lembaga permanen fungsi 

85  Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara, (Jakarta: Pusat Studi 
Hukum Tata Negara FH UI, Cetakan ke-III, 1980), hlm. 58. 

86  Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme...................... Op, Cit., hlm.1.
87  Ibid., hlm. 25. 
88  Wirdjono Projodikoro, Asas-asas Hukum Tata Negara di Indonesia, (Jakarta: Dian Rakyat, 

1989), hlm. 8. Rukmana Awanwinata mengatakan konstitusi dalam bahasa Indonesia antara 
lain berpadanan dengan “constitution” (bahasa Inggris), “constitue” (bahasa Belanda), 
“constitusional”  (bahasa Perancis), “Versassung” (bahasa Jerman), “constitution” (bahasa 
Latin). Lihat dalam Anwar, Teori dan Hukum Konstitusi, (Jawa Timur: In-Trans Publishing, 2009), 
hlm. 60.



34

yang telah diakui dan hak-hak yang telah ditetapkan”.89

K.C Wheare mengartikan konstitusi sebagai “keseluruhan sistem 
ketatanegaraan dari suatu negara berupa kumpulan peraturan yang 
membentuk, mengatur, atau memerintah, dalam pemerintahan suatu 
negara”.90 C.F Strong mengatakan “A constitutions is a collections of 
principles according to which the power of the government the rights 
of governed and the relations between the two are adjusted.”91 Hans 
Kelsen menyatakan bahwa konstitusi negara biasanya juga disebut 
sebagai hukum fundamental negara, yaitu dasar dari tata hukum 
nasional. Konstitusi secara yuridis, dapat pula bermakna norma-norma 
yang mengatur proses pembentukan undang-undang, di samping 
mengatur pembentukan dan kompetensi dari organ-organ eksekutif 
dan yudikatif.92 Sedangkan Henc van Masrseveen menyatakan bahwa 
konstitusi adalah:93

(1) a national document, di mana konstitusi ini berfungsi untuk 
menunjukkan kepada dunia (having constitution to show to the outside 
world) dan menegaskan identitas negara (to emphasize the state’s own 
identity); (2) a politic-legal document, di mana konstitusi berfungsi 
sebagai dokumen politik dan hukum suatu negara (as a means of 
forming the state’s own political and legal system; dan (3) a bitrh of 
certificate, di mana konstitusi berfungsi sebagai piagam kelahiran suatu 
bangsa (as a sign of adulthood and independence).

Sementara itu, Michael J. Perry mengungkapkan dengan jelas 
bahwa konstitusi merupakan tindakan politik yang tidak semata-mata 
menetapkan konfigurasi khusus dengan kata-kata, tetapi juga berbicara 
tentang norma khusus, rakyat memahaminya.94 Menurut Herman Heller, 
konstitusi sesungguhnya tidak hanya bersifat yuridis, melainkan juga 
sosiologis dan politis, hal yang kurang lebih sama dikatakan juga oleh 

89  C.F Strong, Konstitusi-Kosntitusi............................... Op, Cit., hlm. 14.
90  K.C Wheare, Modern Constitution, (London: Oxford University Press, 1975), hlm. 1.
91  C.F Strong, Konstitusi-Kosntitusi ................ Op, Cit., hlm. 9.
92  Hans Kelsen, Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Imu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum 

Empirik Deskriftif, (Jakarta: Rimdi Press, 1995), hlm. 258.
93  Sri Soemantri, Undang-Undang Dasar 1945: Kedudukan dan Aspek-Aspek Perubahannya, 

(Badung: Unpad Press, 2002), hlm. 17.
94  Michael J. Perry sebagaimana dikutip oleh Ellydar Chaidir, Hukum dan Teori Konstitusi, 

(Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007), hlm. 33.
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F. Lassale dalam bukunya “Uber Verfaasungs Wesen” yaitu:95

1. Pengertian sosiologis dan politis, konstitusi dalam sintesa faktor-
faktor kekuatan yang nyata dalam masyarakat. Jadi konstitusi 
menggambarkan hubungan antara kekuasaan-kekuasaan tersebut 
diantaranya raja, parlemen, kabinet, pressure group, partai politik 
dan lain-lain.

2. Pengertian yuridis, konstitusi adalah suatu naskah memuat semua 
bangunan negara dan sendi-sendi pemerintahan. 

 Pada hakikatnya, konstitusi adalah suatu kesepakatan seluruh warga 
negara yang mengatur tentang:96

1. Pembatasan tindakan pemerintah (negara) terhadap yang diperintah 
(rakyat);

2. Menjamin hak-hak yang diperintah (rakyat); dan
3. Menetapkan pelaksanaan sistem ketatanegaraan yang berdaulat.

 Menurut Ni’matul Huda, konstitusi adalah himpunan peraturan-
peraturan pokok mengenai penyelenggaraan pemerintahan dalam 
suatu masyarakat yang berkaitan dengan organisasi negara, kedaulatan 
negara, dan pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif, dan 
yudikatif, hak-hak dan kewajiban rakyat dalam pemerintah di bidang 
ekonomi, sosial, politik, agama, dan budaya, cita-cita dan ideologi 
negara dan sebagainya.97 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, satu hal yang dapat 
ditarik sebagai benang merahnya adalah bahwa secara sederhana yang 
menjadi objek dalam konstitusi adalah pembatasan terhadap tindakan 
pemerintah. Hal ini ditujukan untuk memberikan jaminan terhadap 
hak-hak warga negara dan menjabarkan bagaimana kedaulatan itu 
dijalankan.98 Hal demikian sebenarnya sesuai dengan fungsi dan tujuan 

95  Ibid.. hlm, 36.
96  C.F Strong, Konstitusi-Kosntitusi …… Loc. Cit.
97  Ni’matul Huda, Ilmu Negara, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 135.
98  Dalam kaitan ini C. F. Strong mengibaratkan konstitusi sebagai tubuh manusia 

dan negara serta badan politik sebagai organ dari tubuh. Organ tubuh akan bekerja 
secara harmonis apabila tubuh dalam keadaan sehat dan sebalik-nya. Negara ataupun 
badan-badan politik akan bekerja sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan dalam 
konstitusi. Lihat dalam Sri Soemantri, 2002, Undang-Undang Dasar...... Op. Cit., 
hlm. 12.



36

konstitusi yang setidaknya untuk mewujudkan dua hal berikut:99 (1) 
untuk memberikan pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan 
politik; dan (2) untuk membebaskan kekuasaan dari kontrol mutlak 
para penguasa, serta menetapkan bagi para penguasa tersebut batas-
batas kekuasaan mereka.

Secara lebih detail K.C Wheare, C.F Strong, Henc van Maarseen, 
Sri Soemantri, Jimly Asshiddiqie, dan Komisi Konstitusi MPR RI, 
menyatakan fungsi dan tujuan konstitusi adalah sebagai berikut:100

1. Konstitusi berfungsi sebagai dokumen nasional yang mengandung 
perjanjian luhur, berisi kesepakatan-kesepakatan luhur, berisi 
kesepakatan-kesepakatan tentang politik, hukum, pendidikan, 
kebudayaan, ekonomi, kesejahteraan, aspek fundamental yang 
menjadi tujuan Negara.

2. Konstitusi sebagai piagam kelahiran baru.
3. Konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi.
4. Konstitusi mengatur maksud dan tujuan terbentuknya suatu negara 

dengan sistem administrasinya melalui adanya kepastian hukum 
yang terkadung dalam pasal-pasalnya, unifikasi hukum nasional, 
social control, memberikan legitimasi terhadap terbentuknya 
lembaga-lembaga negara termasuk pengaturan pembagian 
kekuasaan dan pemisahan kekuasaan antara lembaga yudikatif, 
legislatif, eksekutif.

5. Konstitusi sebagai identitas nasional dan lambang persatuan.
6. Konstitusi menjadi suatu sarana untuk memperlihatkan berbagai 

nilai dan norma suatu bangsa dan negara, misalnya simbol negara, 
persatuan, keadilan, negara hukum, dan lain-lain.

7. Konstitusi sebagai alat untuk membatasi kekuasaan.
8. Konstitusi sebagai pelindung HAM dan kebebasan warga negara.
9. Berfungsi mengatur hubungan kekuasaan antar organ negara.
10. Fungsi penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan 

yang asli kepada organ negara.
11. Fungsi mengatur hubungan kekuasaan antar organ negara.

99  Koerniatmanto Soetoprawiro dalam Dahlan Thaib & dkk, Teori dan Hukum Konstitusi, (Jakarta: 
PT. Raja Grafindo, 2006), hlm. 24. 

100  Lihat Ellydar Chaidir, Hukum…… Op. Cit., hlm. 40-42.
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12. Fungsi simbolik sebagai pusat upacara.
13. Fungsi simbolik sebagai rujukan identitas dan keagungan 

kebangsaan.

 Berdasarkan pengertian dan peranan konstitusi dalam negara 
sebagaimana dipaparkan di atas, maka tidak heran kalau konstitusi 
dianggap sebagai aturan main tertinggi dalam negara yang wajib 
dipatuhi baik oleh pemegang kekuasaan dalam negara maupun oleh 
setiap warga negara.101 Pemahaman yang demikian ini melahirkan 
konsep supremasi konstitusi. K.C Wheare mengemukakan, dengan 
menempatkan konstitusi pada kedudukan yang tinggi (supreme) 
terdapat jaminan bahwa konstitusi itu akan diperhatikan dan ditaati 
serta menjamin agar konstitusi tidak dapat dirusak dan diubah secara 
sembarangan.102

 Selain itu, beberapa pengertian, fungsi dan tujuan konstitusi 
sebagaimana dijelaskan di atas juga melahirkan konsep 
konstitusionalisme. Paham konstitusionalisme menghendaki adanya 
pembatasan kekuasaan negara sehingga penyelenggaraan tersebut tidak 
dijalankan secara sewenang-wenang.103 Carl J. Friedrich mengatakan 
konstitusionalisme ialah gagasan bahwa pemerintah merupakan suatu 
kumpulan kegiatan yang diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat, 
tetapi dikenakan beberapa pembatasan yang diharapkan dapat menjamin 
bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk pemerintahan itu tidak 
disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk memerintah.104 

 Ide konstitusionalisme sebagaimana tumbuh dan berkembang di 
bumi aslinya Eropa Barat, dapat dipulangkan kedua esensinya. Pertama 
ialah konsep negara hukum (di negara-negara yang terpengaruh Anglo 
Saxon disebut sebagai rule of law) yang menyatakan bahwa kewibawaan 
hukum secara universal mengatasi kekuasaan negara sehingga hukum 
akan mengontrol politik (dan tidak sebaliknya). Kedua ialah konsep 
hak-hak sipil warga negara dijamin oleh konstitusi dan kekuasaan 
negara pun akan dibatasi oleh konstitusi, secara linier kekuasaan itu 

101  Adnan Buyung Nasution, Pemerintahan Konstitusionalisme, (Jakarta; Sinar Grafika, 1995), 
hlm. 111.

102  Lihat Ni’matul Huda, UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang, (Jakarta: Rajawali Pers, 
2008), hlm. 27.

103  Ibid., hlm. 37.
104  Ibid., hlm. 39. 
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hanya mungkin memperoleh legitimasinya dari konstitusi.105 

 Louis Henkin menyatakan bahwa konstitusionalisme memiliki 
elemen-elemen sebagai berikut: (1) Pemerintah berdasarkan konstitusi 
(government according to the constitution); (2) Pemisahan kekuasaan 
(separation of power); (3) Kedaulatan rakyat dan pemerintahan yang 
demokratis (sovereignty of the people and democratic government); 
(4) Review atas konstitusi (constitutional review); (5) Independensi 
kekuasaan kehakiman (independent judiciary); (6) Pemerintah yang 
dibatasi oleh hak-hak individu (limited government subject to a bill 
of individual rights); (7) Pengawasan atas kepolisian (controlling the 
police); (8) Kontrol sipil atas militer (civilian control of the military); 
and (9) Kekuasaan negara yang dibatasi oleh konstitusi (no state power, 
or very limited and strictly circumscribed state power, to suspend the 
operation of some parts of, or the entire, constitution).106 

 Kesembilan elemen dari konstitusi tersebut dapat dikelompokkan 
menjadi dua yang berkaitan dengan fungsi konstitusi sebagai berikut:107

1. Membagi kekuasaan dalam negara yakni antar cabang kekuasaan 
negara (terutama  kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif) 
sehingga terwujud sistem checks and balances dalam penyelenggaraan 
negara.

2. Membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa dalam negara. 
Pembatasan kekuasaan itu mencakup dua hal: isi kekuasaan dan waktu 
pelaksanaan kekuasaan. Pembatasan isi kekuasaan mengandung arti 
bahwa dalam konstitusi ditentukan tugas serta wewenang lembaga-
lembaga negara.

4 Teori Lembaga Negara

Untuk memahami pengertian organ atau lembaga negara secara 
lebih dalam, kita dapat mendekatinya dari pandangan Hans Kelsen 
mengenai the concept of the State Organ dalam bukunya General 

105  Ibid., hlm. 38-39.
106  Louis Henkin, 2000, “Elements Of Constitutionalism.” unpublished manuscript dalam 

Rusma Dwiyana, Konsep Konstitusionalisme, Pemisahan Kekuasaan, dan Checks and 
Balances System (Sebuah Tinjauan Konseptual dan Praktis), makalah dalam www.
rusmadwiyana.files.wordpress.com/2008/09/rusma-konstitusionalisme1.doc, 
diakses pada tanggal 08 Juli 2020.

107  Ni’matul Huda, 2008, UUD 1945……, Op. Cit., hlm. 42-43.
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Theory of Law and State. Hans Kelsen menguraikan bahwa “Whoever 
fulfills a function determined by the legal order is an organ”. Siapa saja 
yang menjalankan suatu fungsi yang ditentukan oleh suatu tata-hukum 
(legal order) adalah suatu organ.108 Artinya, organ negara itu tidak selalu 
berbentuk organik. Disamping organ yang berbentuk organik, lebih 
luas lagi, setiap jabatan yang ditentukan oleh hukum dapat pula disebut 
organ, asalkan fungsi-fungsinya itu bersifat menciptakan norma (norm 
creating) dan/atau bersifat menjalankan norma (norm applying). “These 
functions, be they a norm-creating or of a norm-applying character, are 
all ultimately aimed at the execution of a legal sanction”.109

Lebih lanjut Kelsen mengatakan, parlemen yang menetapkan 
undang-undang pidana, dan warga negara yang memilih parlemen 
merupakan organ-organ negara, termasuk hakim yang menghukum si 
penjahat serta individu yang sesungguhnya melaksanakan hukuman 
tersebut. Menurut pengertian ini, organ adalah individu yang 
menjalankan fungsi tertentu (“An organs, in this sense, is an individual 
fulfilling a specific function”). Kualitas seseorang sebagai organ 
dibentuk oleh fungsinya. Dia adalah seorang organ, karena dan bila, dia 
melakukan fungsi membuat atau menerapkan hukum (“He is an organ 
because and in so far as he performs a law-creating or law-applying 
function” ).110

Namun selain konsep ini, ada satu konsep lain yang lebih sempit, 
yakni konsep “material”. Menurut konsep “material” ini, seseorang 
disebut “organ” negara jika dia secara pribadi menempati kedudukan 
hukum tertentu (...lie personally has a specific legal position). Transaksi 
hukum, yakni perjanjian, merupakan tindakan membuat hukum, seperti 
halnya keputusan pengadilan. Pihak-pihak yang mengadakan perjajian, 
dan juga hakim melakukan fungsi membuat hukum, tetapi hakim adalah 
sebuah organ negara dalam pengertian yang lebih sempit, sedangkan 
pihak-pihak dalam perjanjian tidak dianggap sebagai organ negara. 
Hakim adalah organ negara menurut pengertian yang lebih sempit ini 
karena dia dipilih atau diangkat untuk menduduki fungsinya, karena 

108  Hans Kelsen, General Theory Of Law and State, Russell & Russell, New York, 1961, 
diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara, Cet.ke-1, 
(Bandung:  Penerbit Nusamedia dan Penerbit Nuansa, 2006, Bandung) hlm. 276.

109   Ibid., hlm. 276-277.
110   Ibid
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dia menjalankan fungsinya secara profesional dan karena itu menerima 
upah reguler, gaji, yang bersumber dari keuangan negara.111

Ciri-ciri penting organ negara dalam arti sempit ini adalah bahwa 
(1) organ negara itu dipilih atau diangkat untuk menduduki jabatan atau 
fungsi tertentu; (2) fungsi itu dijalankan sebagai profesi utama atau 
bahkan secara hukum bersifat eksklusif; dan (3) karena fungsinya itu, 
ia berhak untuk mendapatkan imbalan gaji dari negara”.112

Dalam perspektif UUD 1945 pasca Perubahan Keempat, menurut 
Jimly Asshiddiqie konsepsi lembaga negara harus dipahami sebagai 
jabatan, organ, institusi, lembaga, ataupun badan yang termasuk ke 
dalam lingkup pengertian organisasi kenegaraan dalam arti luas yang 
berkaitan dengan fungsi-fungsi pembuatan dan pelaksanaan norma 
hukum negara (law creating and law applying functions).113

Sri Soemantri menyatakan bahwa lembaga-lembaga negara 
merupakan lembaga-lembaga yang ditentukan dalam konstitusi. Hal ini 
mengacu pada pendapat K.C. Wheare, bahwa konstitusi digunakan untuk 
menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara. Hal 
ini berarti konstitusi sebagai kerangka negara berisi lembaga-lembaga 
negara. Lembaga-lembaga tersebut menjalankan fungsi yang terpisah 
dan memiliki sistem checks and balances, antara lain fungsi legislatif, 
eksekutif, dan peradilan.114

Terdapat lebih dari 34 organ, jabatan, atau lembaga-lembaga 
yang secara eksplisit disebut dan diatur keberadaannya dalam UUD 
1945. Organ tersebut dapat dibedakan dari dua kriteria, yaitu (i) kriteria 
hirarki bentuk sumber normatif yang menentukan kewenangannya, dan 
(ii) kualitas fungsinya yang bersifat utama atau penunjang dalam sistem 

111   Ibid hlm. 277.
112  Jimly Asshiddiqie, Perkembangan Ketatanegaraan Pasca Perubahan UUD 1945 dan Tantangan 

Pembaharuan Pendidikan Hukum Indonesia, Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional 
“Perkembangan Ketatanegaraan Pasca Perubahan UUD dan Lokakarya Pembaharuan 
Kurikulum Pendidikan Tinggi Hukum Indonesia”, diselenggarakan oleh Asosiasi Pengajar HTN 
dan HAN, Di Jakarta, 7 September 2004, hlm. 32 lihat juga Jimly Asshiddiqie, Perkembangan 
dan Konsolidasi Lembaga Negara…op.cit..hlm.33

113  Jimly Asshiddiqie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara..op.cit hlm.32.
114  Sri Soemantri, “Lembaga Negara dan State Auxiliary Bodies dalam Sistem Ketatanegaraan 

Menurut UUD 1945”, Makalah disampaikan dalam dialog hukum dan non hukum makalah 
disampaikan dalam Dialog Nasional Hukum dan Non Hukum, Badan Pembinaan Hukum 
Nasional, Surabaya 26 – 29 Juni 2007
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kekuasaan negara. Dari segi hirarkinya lembaga atau organ negara 
dapat dibedakan ke dalam tiga lapis:
1. Organ lapis pertama dapat disebut sebagai lembaga tinggi negara, 

yakni : presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, MPR, MK, MA dan 
BPK. Seluruh lembaga tersebut mendapat kewenangan dari UUD 
1945.

2. Organ lapis kedua disebut sebagai lembaga negara saja, yakni : 
menteri negara, TNI, Polri, KY, KPU, dan BI. Lembaga-lembaga 
tersebut ada yang mendapatkan kewenangannya dari UUD, dan ada 
pula yang mendapatkan kewenangannya dari undang- undang; dan

3. Organ lapis ketiga adalah lembaga negara yang sumber 
kewenangannya berasal dari regulator atau pembentuk peraturan di 
bawah undang-undang.115

Lebih lanjut Jimly menjelaskan bahwa persoalan konstitusionalitas 
lembaga negara itu tidak selalu berkaitan dengan derajat hirarkis antara 
lembaga yang lebih tinggi atau yang lebih rendah kedudukannya secara 
konstitusional. Persoalan yang relevan adalah “apa dan bagaimana 
Undang-Undang Dasar (UUD) mengatur dan menentukan hal-hal yang 
berkaitan dengan lembaga negara dimaksud”. Meskipun kedudukannya 
lebih rendah dari lembaga konstitusional yang biasa, tetapi selama 
ketentuan mengenai lembaga yang bersangkutan diatur dalam Undang-
Undang Dasar (UUD), berarti lembaga tersebut bersangkutan dengan 
persoalan konstitusionalitas. 116

Selain aspek hierarkis, hal penting terkait lembaga negara adalah 
dari sisi fungsi yang diemban. Pada wilayah kekuasaan eksekutif terdapat 
Presiden dan Wakil Presiden yang merupakan satu kesatuan institusi 
kepresidenan. Pada wilayah legislatif dan fungsi pengawasan terdapat 
empat organ atau lembaga, yaitu (i) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), 

115 Lembaga-lembaga tersebut,  dalam sistem ketatanegaraan Indonesia jika dikelompokkan, 
berbentuk sebagai berikut: 1. Lembaga-lembaga negara dan komisi-komisi negara yang 
bersifat independen berdasarkan konstitusi; 2. Lembaga-lembaga independen lain yang 
dibentuk berdasarkan undang-undang; 3. Lembaga-lembaga dan komisi-komisi di lingkungan 
pemerintah (ekskutif) lainnya, seperti Lembaga, Badan, Pusat, Komisi, atau Dewan yang 
bersifat khusus di dalam lingkungan pemerintahan; 4. Lembaga-lembaga dan komisi-komisi 
di lingkungan ekskutif (pemerintah) lainnya; 5. Lembaga, Korporasi dan Badan Hukum Milik 
Negara atau Badan Hukum yang dibentuk untuk kepentingan negara atau kepentingan umum 
lainnya. Jimly Asshiddiqie, Perkembangan dan Konsolidasi.......Op.Cit., hlm. 49-51 

116   Ibid, hlm. 88.
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(ii) Dewan Perwakilan Daerah (DPD), (iii) Majelis permusyawaratan 
Rakyat (MPR), dan (iv) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sedangkan 
pada wilayah kekuasaan kehakiman, meskipun lembaga pelaksana atau 
pelaku kekuasaan kehakiman itu ada dua, yaitu  MA dan MK, ada pula 
Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas martabat, kehormatan, 
dan perilaku hakim. Keberadaan fungsi KY ini bersifat penunjang 
(auxiliary) terhadap cabang kekuasaan kehakiman.117 

Munculnya lembaga negara bantu, menurut Jennings didasarkan 
pada alasan-alasan sebagai berikut:118

1. The need to provide cultural or personal service supposedly free 
from the risk of political interference. (Adanya kebutuhan untuk 
menyediakan layanan yang bebas dari campur tangan politik);

2. The desirability of non-political regulation of markets. (Keinginan 
peraturan non-politik pasar);

3. The provision of technical service. (Untuk memberikan pelayanan 
teknis);

4. The creations of informal judicial machinery for setting disputes. 
(Untuk memberikan inovasi dalam melakukan pengaturan disektor 
peradilan).

Secara teoritis keberadaan lembaga negara dapat dibedakan 
dengan jelas antara kewenangan organ negara berdasarkan perintah 
Undang-Undang Dasar (constitutionally entrusted power), dan 
kewenangan organ negara yang hanya berdasarkan perintah undang 
undang saja (legislatively entrusted power). 

Dari 34 buah subjek organ negara yang disebut secara eksplisit 
dalam UUD 1945 sebagaimana diuraikan di atas, 28 di antara memiliki 
kewenangan atau kewenangan-kewenangan yang bersifat konstitusional 
yang ditentukan oleh UUD 1945. Dalam Pasal 24 ayat (3) UUD 
1945 mengenai “Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan 
kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang”, mengandung 
arti adanya lembaga-lembaga negara lainnya yang juga memiliki 

117  Janedjri M. Gaffar, “Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Perubahan UUD 1945” “Konsolidasi 
Lembaga Negara Pasca Perubahan UUD 1945”, Makalah pada acara Diklat Kepemimpinan Tk. 
II Angkatan XXII Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.Jakarta, 22 April 2008 hlm. 
10-11.

118  Jimly Asshiddiqie, Perkembangan dan Konsolidasi.......Op.Cit..hlm.295
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“constitutional importance” sebagai lembaga negara penegak hukum. 
Dengan perkataan lain, di samping adanya lembaga-lembaga negara 
yang bersifat konstitusional langsung (directly constitutional), ada 
pula lembaga-lembaga negara yang bersifat konstitusional secara tidak 
langsung (indirectly constitutional).119 

Selain itu, ada pula kelompok lembaga-lembaga negara yang 
memang murni ciptaan undang-undang yang tidak memiliki apa yang 
disebut di atas sebagai “constitutional importance”. Misalnya, Komisi 
Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang juga dibentuk berdasarkan 
undang-undang, tetapi agak jauh untuk mengaitkannya dengan prinsip 
“constitutional importance”. Di samping itu, ada pula lembaga-lembaga 
negara lainnya yang dibentuk berdasarkan peraturan yang lebih 
rendah daripada undang-undang, seperti misalnya Komisi Nasional 
Ombudsman (KON) yang baru dibentuk berdasarkan Keputusan 
Presiden (sekarang baca: Peraturan Presiden). Dalam praktek, ada pula 
beberapa lembaga daerah yang dapat pula disebut sebagai varian lain 
dari lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah. 
Semua itu dapat disebut sebagai lembaga negara, tetapi bukan lembaga 
yang memiliki “constitutional importance”, sehingga tidak dapat 
dikategorikan sebagai lembaga negara yang bersifat konstitusional 
dalam arti luas.120

5. Teori Perwakilan 

Perwakilan (representation) adalah konsep bahwa seseorang atau 
suatu kelompok mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk bicara 
dan bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar.121 Para 
pakar mengemukakan definisi yang beragam mengenai perwakilan. 
Rao dengan mendasarkan pada pendapat Alfred de Grazia (1994) 
mendefinisikan representasi sebagai hubungan antara dua orang, wakil 
dengan pihak yang mewakilinya (konstituen), dimana wakil memegang 
otoritas untuk melaksanakan beberapa aksi yang mendapat persetujuan 

119  Jimly Asshiddiqie, Hubungan antar Lembaga Negara Pasca Perubahan UUD 1945, makalah 
dalam Pendidikan dan Latihan Kepemimpinan (Diklatpim) Tingkat I Angkatan XVII Lembaga 
Administrasi Negara. Jakarta, 30 Oktober 2008, disampaikan lagi dalam Fokus Group Discussion 
di LEMHANNAS, 15 November 2010..hlm.21..lihat juga Ibid hlm.52

120  Ibid.
121  Warsito Ellwein dan Hari Subagyo, Konstituen Pilar Utama Partai Politik Modul Pendidikan 

Politik: Manajemen Konstituen, Jakarta: Friedrich Naumann Stiftung fuer die Freiheit, 2011, 
hlm. 79.
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dari konstituennya. 

Sejalan dengan pendapat tersebut, Hanna Penichel Pitkin (1957) 
mendefinisikannya sebagai proses mewakili, di mana wakil bertindak 
dalam rangka bereaksi kepada kepentingan pihak yang diwakili. Wakil 
bertindak sedemikian rupa sehingga diantara wakil dan pihak yang 
diwakili tidak terjadi konflik dan jika pun terjadi, maka harus mampu 
meredakan dengan penjelasan. Perwakilan adalah konsep bahwa 
seorang atau suatu kelompok mempunyai kemampuan atau kewajiban 
untuk bicara dan bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih 
besar.122

John C. Wahlke dan Heinz Eulau mengemukakan tentang konsep 
perwakilan sebagai berikut:123 “... the modern idea of representation 
can be broken into three component parts: (1) a representative person 
or group has power to act for, or in place of, another person or group; 
(2) the representative is elected by those for whom he is to act; (3) the 
representative is responsible for his acts to those whom he represents. 
Pandangan ini menyatakan bahwa konsep perwakilan dapat dibagi 
menjadi tiga bagian, yaitu: (1) seseorang atau sekelompok orang yang 
mewakili memiliki kekuasaan bertindak untuk, atau atas nama orang 
atau kelompok lain; (2) wakil tersebut dipilih oleh orang-orang yang 
atas namanya ia bertindak; dan (3) wakil tersebut bertanggung jawab 
atas perbuatannya kepada orang-orang yang ia wakili. 

Jimly Asshiddiqie mengatakan terdapat tigas fungsi representasi, 
yaitu: representasi politik (political representation); representasi 
teritorial (territorial representation); dan representasi fungsional 
(functional representation) Representasi politik adalah perwakilan 
melalui partai politik. Dalam perkembangan pilar partai politik ini 
dipandang tidak sempurna sehingga perlu dilengkapi dengan perwakilan 
daerah (regional representation) atau perwakilan teritorial (territorial 
representation).124

122  Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1991, hlm. 
175.

123  John C. Wahlke & Heinz Eulau, Legislative Behavior: A Reader In Theory And Research, Illinois: 
the Free Press of Glencoe, 1959, hlm. 23.

124  Jimly Assshiddiqie, 2005, Hukum Tata ................. Op. Cit., hlm.154.
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Sementara itu, Kacung Marijan mengutip pendapat Hanna 
F. Pitkin mengelompokkan perwakilan ke dalam empat kategori. 
Pertama, perwakilan formal (formalistic representation). Dalam 
kategori ini, perwakilan dipahami di dalam dua dimensi yaitu otorisasi 
dan akuntabilitas. Dimensi pertama berkaitan dengan otorisasi apa saja 
yang diberikan kepada para wakil. Ketika wakil melakukan sesuatu 
di luar otoritasnya, dia tidak lagi menjalankan fungsi perwakilannya. 
Sedangkan dimensi akuntabilitas menuntut adanya pertanggungjawaban 
dari para wakil tentang apa yang telah dikerjakan. Keduanya, menurut 
Pitkin, acap kali tidak berjalan seiring. 

Kedua, perwakilan deskriptif (descriptive representation), yaitu 
adanya para wakil yang berasal dari berbagai kelompok yang diwakili 
(standing for), meskipun tidak bertindak untuk yang diwakilinya. Para 
wakil biasanva merefleksikan kelompok-kelompok yang ada di dalam 
masyarakat (seperti yang diwakilinya) tetapi tidak secara inheren 
melakukan sesuatu untuk kepentingan orang-orang yang diwakilinya 
tersebut. Ketiga, perwakilan simbolik (symbolic representation), di 
mana para wakil merupakan simbol perwakilan dari kelompok atau 
bangsa yang diwakili. Keempat, perwakilan substantif (substantive 
representation), dimana para wakil berusaha bertindak sebaik mungkin 
atas keinginan dan kehendak orang-orang yang diwakilinya atau publik 
(acting in the best interest of the public).125

6. Kekuasaan Kehakiman

Negara hukum, demokrasi, dan kekuasaan kehakiman yang 
merdeka merupakan “satu segitiga” (triangle) yang saling menopang 
satu sama lain.126 Dalam konsep negara hukum, kekuasaan kehakiman 
sebagai lembaga penegak hukum dan keadilan mutlak harus ada. 
Berdasarkan teori negara hukum, keberadaan lembaga kekuasaan 
kehakiman yang merdeka merupakan ciri utama dan akarnya negara 
hukum. Tidak ada negara hukum tanpa adanya lembaga kekuasaan 
kehakiman yang merdeka terlebih dalam negara hukum modern.127 

125  Kacung Marijan, Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru, Jakarta: 
Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm. 40.

126  Tahir Azhari, Negara Hukum ............................... Op, Cit., hlm. 68.
127  Rimdan, Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi, (Jakarta: Kencana Prenada 

Media Group, 2012), hlm. 16. 
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Hans Kelsen mengatakan terdapat empat syarat negara hukum 
(rechtsstaat), yaitu: (1) negara yang kehidupannya sejalan dengan 
konstitusi dan undang-undang, yang proses pembuatannya dilakukan 
oleh parlemen. Anggota-anggota parlemen itu sendiri dipilih langsung 
oleh rakyat; (2) negara yang mengatur mekanisme pertanggungjawaban 
atas setiap kebijakan dan tindakan yang dilakukan oleh elit negara; 
(3) negara yang menjamin kemerdekaan kekuasaan kehakiman; dan 
(4) negara yang melindungi hak-hak asasi manusia.128 Kekuasaan 
kehakiman yang merdeka menjadi salah satu persyaratan dari suata 
negara hukum.

Ditinjau dari doktrin pemisahan kekuasaan (separation of powers), 
kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan bagian dari upaya 
untuk menjamin kebebasan dan mencegah kesewenang-wenangan.129 
Dengan kata lain, kekuasaan kehakiman yang merdeka terlepas dari 
pengaruh kekuasaan pemerintah, sebagai upaya untuk menjamin dan 
melindungikebebasan rakyat dari kemungkinan tindakan sewenang-
wenang dari pemerintah. Dengan demikian, kehadiran kekuasaan 
kehakiman yang merdeka tidak lagi ditentukan oleh stelsel pemisahan 
kekuasaan (separation of power) atau stelsel pembagian kekuasaan 
(distributionof power), tetapi sebagai suatu ‘conditio sine quanon’ bagi 
terwujudnya negara hukum, terjaminnya kebebasan serta pengendalian 
atas jalannya pemerintahan negara.130

Apabila kekuasaan kehakiman digabungkan dengan kekuasaan 
legislatif, maka kehidupan dan kebebasan seseorang akan berada dalam 
suatu kendali yang dilakukan secara sewenang-wenang. Di lain pihak, 
kalau kekuasaan kehakiman bersatu dengan kekuasaan eksekutif, maka 
hakim mungkin akan selalu bertindak semena-mena dan menindas. 
Dengan demikian, ditinjau dari ajaran pemisahan kekuasaan (separation 
of power), kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan bagian 
dari upaya untuk menjamin kebebasan dan mencegah kesewenang-
wenangan (abuse of power).

Di berbagai negara tata cara menyusun dan menentukan 
wewenang kekuasaan kehakiman dapat berbeda-beda antara negara 

128  Hans Kelsen, Pure Theory of Law, (Berkely: University California Press, 1978), hlm. 313.
129  Bagir Manan, Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia, (Bandung: LPPM-UNISBA,1995), 

hlm. 7.
130  Ibid.
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yang satu dengan yang lainnya.131 Secara garis besar, susunan kekuasaan 
kehakiman suatu negara dapat ditinjau dari berbagai dasar yaitu; 

Pertama, perbedaan antara badan peradilan umum (the ordinary 
court) dan badan peradilan khusus (the special court). Perbedaan ini 
menyangkut kedudukan pejabat administrasi negara dalam forum 
peradilan.132 Maka susunan kekuasaan kehakiman dibedakan antara 
lain:
1. Susunan kekuasaan kehakiman pada negara-negara yang tergolong 

ke dalam “common law state”. Pada negara-negara ini berlaku 
konsep “rule of law”. Menurut konsep ini tidak ada perbedaan 
forum peradilan bagi rakyat biasa dan pejabat administrasi negara. 
Setiap orang-tanpa memandangnya sebagai rakyat biasa atau pejabat 
administrasi negara akan diperiksa, diadili, dan diputus oleh badan 
peradilan yang sama yaitu badan peradilan umum (the ordinary 
court).

2. Susunan kekuasaan kehakiman pada negara-negara yang tergolong ke 
dalam “perogrative state”. Menurut konsep ini, pejabat administrasi 
negara dalam melakukan fungsi administrasi negaranya tunduk pada 
hukum administrasi negara. Apabila pejabat administrasi negara 
tersebut melakukan kesalahan atau kekeliruan dalam menjalankan 
fungsi administrasi negara akan mempunyai forum peradilan 
tersendiri yaitu peradilan administrasi.133

Konsep ini berasal dari A. V. Dicey yang membedakan antara 
sistem “rule of law” dan “droit administrative”. Perbedaan ini 
menurut Dicey menimbulkan dua sistem susunan badan peradilan 
yaitu “judicial court” (common law court) dan “administrative court”. 
Pada negara yang tergolong ke dalam “droit administrative” akan ada 
dua lingkungan peradilan, yaitu “peradilan umum” dan “peradilan 
administrasi”. Adapun pada negara-negara dengan sistem “rule of law” 
hanya ada satu lingkungan peradilan yaitu peradilan umum (common 
law court). Sistem “droit administrative” berasal dari Perancis, 
sedangkan sistem “rule of law” berasal dari Inggris. Konsep tersebut 
dalam perkembangannya tidak dapat dilihat lagi perbedaannya dalam 

131  Ibid., hlm. 17.
132  Ibid.
133  C.F Strong, Konstitusi-Kosntitusi Politik Modern, Cetakan Ke-III, (Bandung: Nusa Media, 2010), 

hlm. 73.
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hal pelaksanaannya jika dibandingkan konsep aslinya.134 

Kedua, perbedaan antara susunan kekuasaan kehakiman menurut 
negara yang berbentuk federal dan negara kesatuan. Perbedaan ini 
menyangkut cara pengorganisasian badan peradilan. Pada negara federal 
mempunyai dua sistem kekuasaan kehakiman, yaitu susunan kekuasaan 
kehakiman federal dan susunan kekuasaan kehakiman negara-negara 
bagian, sedangkan pada negara-negara kesatuan kekuasaan kehakiman 
disusun dalam susunan tunggal untuk seluruh wilayah negara. Ketiga, 
kehadiran hak menguji. Faktor ini memengaruhi kekuasaan kehakiman 
dengan adanya hak menguji atas peraturan perundang-undangan 
dan tindakan pemerintah.135 Keempat, sejarah dan keadaan suatu 
negara. Keadaan suatu negara sangat menentukan susunan kekuasaan 
kehakiman, sebab biasanya sesuai dengan kehendak perubahan, maka 
sendi-sendi susunan kekuasaan kenegaraan pun mengalami perubahan 
termasuk di dalamya kekuasaan kehakiman.136

Pada konteks Indonesia, Fajrul Falakh mengatakan setidaknya 
terdapat dua pengkhususan terkait kewenangan dan yurisdiksi kekuasaan 
kehakiman, yaitu: pengkhususan yurisdiksi dan pengkhususan lebih 
lanjut dalam tiap yurisdiksi. Pertama, pengkhususan yurisdiksi 
peradilan berdasar status (misalnya agama, militer) dan jenis perkara 
tertentu (misalnya sengketa TUN). Peradilan umum adalah peradilan 
bagi “rakyat umum” untuk semua jenis perkara (general jurisdiction), 
sedangkan  peradilan agama, militer, dan TUN merupakan peradilan 
dengan yurisdiksi khusus (special jurisdiction). Peradilan konstitusi 
merupakan yurisdiksi khusus. Kedua, tiap yurisdiksi mengalami 
pengkhususan berdasarkan status, jenis perkara, bahkan faktor 
kewilayahan. Ukuran dan cara pengkhususan peradilan tetap di ranah 
kebijakan kehakiman, bukan di pengadilan (bukan politics of the 
judiciary).137  

Salah satu fungsi dari kekuasaan kehakiman adalah melakukan 
kontrol terhadap kekuasaan negara guna mencegah terjadinya 

134  AV. Dicey, An Introduction to The Study of The Law of The Constitution, (London: English 
Language Book Society-Macmillan, 1971), hlm. 328. Dikutip kembali oleh Rimdan, 
Kekuasaan........................... Op, Cit., hlm. 41.

135  Bagir Manan, Kekuasaan…............. Op, Cit., hlm. 19.
136  Rimdan, Kekuasaan…............... Op, Cit., hlm. 42.
137  Moh. Fajrul Falakh, “Kemajemukan Peradilan”, Kompas, 20 Februari 2007.
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penyalahgunaan kewenangan dan untuk mencegah proses instrumentasi 
yang menempatkan hukum menjadi bagian dari kekuasan.138 Agar fungsi 
kontrol dimaksud dapat berjalan sebagaimana mestinya, tentunya suatu 
kekuasaan kehakiman yang independen dari lembaga negara lainnya 
sangat dibutuhkan. Hal itu disebabkan karena pembentukan undang-
undang dan kebijakan adalah wewenang cabang kekuasaan negara 
lainnya yaitu eksekutif dan legislatif. Apabila kekuasaan kehakiman 
tidak independen, misalnya menjadi subordinat kekuasaan pemerintah, 
maka dapat dipastikan fungsi tersebut tidak dapat dijalankan secara 
efektif karena kekuasaan kehakiman sebagai bagian dari kekuasaan 
pemerintah dibebani kewajiban untuk mempertahankan ataupun 
mendukung setiap kebijakan pemerintah.139 

Dalam negara hukum modern, pelaksanaan kekuasaan kehakiman 
yang merdeka telah menjadi prinsip utama. Kekuasaan kehakiman 
yang merdeka dapat dikatakan sebagai suatu refleksi dari ‘Universal 
Declaration of Human Rights’, dan ‘International Covenant on Civil and 
Political Rights’,140 yang di dalamnya diatur mengenai “independent 
and impartial judiciary“. Di dalam Universal Declaration of Human 
Rights, dinyatakan dalam Article 10, “Every one is entitled in full 
equality to a fair and public hearing by in independent and impartial 
tribunal in the determination of his rights and obligations and of any 
criminal charge against him”. 

Setiap orang berhak dalam persamaan sepenuhnya didengarkan 
suaranya di muka umum dan secara adil oleh pengadilan yang merdeka 
dan tidak memihak, dalam hal menetapkan hak-hak dan kewajibannya 
dan dalam setiap tuntutan pidana yang ditujukan kepadanya.141 Di dalam 
International Covenant on Civil and Political Rights, dalam Article 14 
dinyatakan, “… in the determination of any criminal charge against 
him, or of his rights and obligations in a suit at law, everyone shall 
be entitled to a fair and public hearing by a competent, independent 

138  Konsorsium Reformasi Hukum Nasional Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi 
Peradilan, Menuju Independensi Kekuasaan kehakiman, (Jakarta: ICEL, 1999), hlm. viii.

139  Ibid., hlm. 21.
140  Oemar Seno Adji, Peradilan Bebas Negara Hukum, (Jakarta: Erlangga, 1980), hlm. 251. 

International Covenant on Civil and Political Rights, Adopted and opened for signature, 
ratification and accession by General Assembly resolution 2200 A (XXI) of 16 December 1966, 
Entry Into Force: 23rd March 1976, inaccordance with Article 49.

141  Ibid.
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and impartial tribunal established by law”. Unsur-unsur yang dapat 
ditarik dari rumusan di atas yakni menghendaki: (i) adanya suatu 
peradilan (tribunal) yang ditetapkan oleh suatu perundang-undangan; 
(ii) peradilan itu harus independent, tidak memihak (impartial) dan 
competent; dan (iii) peradilan diselenggarakan secara jujur (fair trial) 
dan pemeriksaan secara terbuka (public hearing).

Menurut Bagir Manan terdapat beberapa substansi dalam 
kekuasaan kehakiman yang merdeka, yaitu:142

1. Kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah kekuasaan dengan 
menyelenggarakan peradilan atau fungsi yustisial yang meliputi 
kekuasaan memeriksa dan memutus suatu perkara atau sengketa, dan 
kekuasaan membuat suatu ketetapan hukum. Kekuasaan-kekuasaan 
di luar kekuasaan memeriksa dan memutus perkara dan membuat 
ketetapan hokum, dimungkinkan dicampuri, seperti supervise dan 
pemeriksaan dari cabang-cabang kekuasaan di luar kekuasaan 
kehakiman.

2. Kekuasaan kehakiman yang merdeka dimaksudkan untuk menjamin 
kebebasan hakim dari berbagai kekhawatiran atau rasa takut akibat 
suatu putusan atau ketetapan hukum yang dibuat.

3. Kekuasaan kehakiman yang merdeka bertujuan menjamin hakim 
bertindak objektif, jujur, dan tidak berpihak.

4. Pengawasan kekuasaan kehakiman yang merdeka dilakukan semata-
mata melalui upaya hukum (biasa atau luar biasa) oleh dan dalam 
lingkungan kekuasaan kehakiman sendiri.

5. Kekuasaan kehakiman yang merdeka melarang segala bentuk 
campur-tangan dari kekuasaan diluar kekuasaan kehakiman.

6. Semua tindakan terhadap hakim semata-mata dilakukan menurut 
undang-undang.

Hak atas peradilan yang independen merupakan hak rakyat, 
sehingga hal itu diabadikan dalam konstitusi. Hak imunitas pengadilan 
dalam hal ini hakim, dirancang untuk melindungi dan menjaga hak rakyat 
untuk memperoleh sistem peradilan yang independen.143 Kekuasaan 
kehakiman yang independen dan akuntabel merupakan pilar penting 

142  Bagir Manan, Kekuasaan..............................Op, Cit., hlm. 29-30.
143  Ibid.
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dalam sebuah negara hukum demokratis. Tidak mungkin sebuah negara 
hukum dibangun tanpa kekuasaan kehakiman yang independen dan 
akuntabel.144

Richard D. Aldrich berpendapat bahwa kekuasaan kehakiman 
yang merdeka tidak akan tercipta apabila para hakim berada dalam 
ikatan-ikatan loyalitas, baik dalam ikatan secara pribadi maupun dalam 
ikatan kelompok.145 Lebih lanjut Ricard D. Aldrich membagi kekuasaan 
kehakiman yang merdeka dalam dua pengertian yaitu, kemerdekaan 
personal (personal independent) dan kemerdekaan substantif 
(substantive independent). Kemerdekaan personal adalah kebebasan 
yang dikaitkan dengan keberadaan dari individu hakim itu sendiri. 
Adapun kemerdekaam substantif adalah kebebasan yang berkaitan 
dengan isi dari putusan yang akan diambilnya.146

144  Bambang Widjojanto dikutip kembali oleh Rimdan, Kekuasaan…................. Op, Cit., hlm. 43.
145  Bagir Manan, Suatu Tinjauan terhadap Kekuasaan Kehakiman Indonesia Dalam UU No. 4 

Tahun 2004, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2005), hlm. 25-26.
146  Ibid. Kemandirian kekuasaan kehakiman dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu kemandirian 

lembaganya, kemandirian proses peradilannya, dan kemandirian hakimnya sendiri. Pertama, 
kemandirian lembaganya/institusinya adalah kemandirian yang berkaitan dengan lembaga 
peradilan itu sendiri. Mandiri atau tidaknya suatu institusi dapat dilihat dari beberapa hal 
yaitu; (1) Ada atau tidaknya ketergantungan lembaga peradilan tersebut dengan lembaga lain 
(saling mempengaruhi terhadap kemandiriannya dalam melaksanakan tugas). Apabila lembaga 
peradilan ternyata dapat dipengaruhi kemandirian dan integritasnya oleh lembaga lain, maka 
itu menjadi salah satu indikator bahwa lembaga peradilan tersebut tidak mandiri, atau setidak-
tidaknya lembaga peradilan tersebut kurang mandiri. (2) Ada atau tidaknya lembaga peradilan 
tersebut memiliki hubungan hirarkis ke atas secara formal, di mana lembaga di atasnya dapat 
campur tangan dan mempengaruhi kebebasan atau kemandirian terhadap keberadaan 
lembaga peradilan tersebut. Kedua, kemandirian proses peradilannya, dimulai dari proses 
pemeriksaan perkara, pembuktian sampai pada putusan yang dijatuhkan. Parameter mandiri 
atau tidaknya suatu proses peradilan ditandai dengan ada atau tidaknya intervensi dari pihak-
pihak lain di luar kekuasaan kehakiman yang dengan berbagai upaya mempengaruhi jalannya 
proses peradilan baik secara langsung maupun tidak langsung. Apabila intervensi tersebut 
mempengaruhi proses peradilan maka dapat dikatakan proses peradilan tersebut tidak 
atau kurang mandiri. Sebaliknya jika campur tangan tersebut tidak memmpengaruhi proses 
peradilan maka proses peradilan tersebut dapat dikatakan mandiri. Ketiga, kemandirian 
hakim, parameter mandiri atau tidaknya hakim dalam memeriksa perkara dapat dilihat 
dari kemampuan dan ketahanan hakim dalam menjaga integritas moral dan komitmen 
kebebasan profesinya dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Apabila seorang hakim 
tidak terpengaruh dan dapat bersifat obyektif meski banyak tekanan psikologis dan intervensi 
dari pihak lain maka dapat dikatakan hakim tersebut adalah hakim yang memegang teguh 
dan kemandiriannya. Lihat dalam Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, Aspek-Aspek 
Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, Ctk Pertama, (Yogyakarta: UII Press, 2005), 
hlm. 52-54.
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Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kemandirian 
kekuasaan kehakiman, baik yang berpengaruh secara langsung atau 
tidak, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama terhadap 
proses penyelenggaraan peradilan. Faktor-fakror tersebut dapat dibagi 
menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal 
merupakan salah satu faktor yang menjadi indikator kemandirian dan 
integritas hakim dalam menjalankan tugas dan wewenangnya yang 
berasal dari dalam diri hakim itu sendiri. Segala hal yang berkaitan 
dengan sumber daya manusia yaitu hakim, yang dimulai dari rekrutmen/
seleksi untuk diangkat menjadi seorang hakim, pendidikan hakim, dan 
kesejahteraan hakim. Faktor internal berpengaruh dan sangat penting 
karena secara fungsional kekuasaan kehakiman dilakukan oleh para 
hakim itu sendiri.147 

Faktor Eksternal merupakan faktor yang dapat mempengaruhi 
terhadap proses penyelenggaraan peradilan yang berasal dari luar 
diri hakim, terutama berkaitan dengan sistem peradilan atau sistem 
penegakkan hukumnya. Faktor-faktor eksternal yang berpengaruh 
yaitu:148

1. Peraturan perundang-undangan
2. Adanya intervensi terhadap proses peradilan
3. Hubungan hakim dengan penegak hukum lain
4. Adanya berbagai tekanan
5. Faktor kesadaran hokum
6. Faktor sistem pemerintahan (politik).

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan untuk mewujudkan 
asas kekuasaan kehakiman yang merdeka banyak faktor yang 
mempengaruhi dari berbagai sisi. Faktor-faktor tersebut saling berkaitan, 
tidak dapat dipisahkan dan saling mendukung demi terwujudnya 
kekuasaan kehakiman yang merdeka secara utuh. Namun tidak dapat 
dipungkiri faktor hakim yang bebas intervensi merupakan faktor yang 
paling menentukan. 

Ketidakberpihakan (impartiality) kekuasaan kehakiman tidak 
hanya ketiadaan bias atau kecurigaan tertentu terhadap hakim 

147  Ibid., hlm. 58.
148  Ibid.
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saja, melainkan juga berlaku bagi hal-hal yang berkaitan dengan 
pertimbangan-pertimbangan lain seperti pandangan politik dan agama 
yang dianut oleh hakim.149 Berkaitan dengan hal ini, J.A.G. Griffith 
mengatakan;150

“Impartiality means not merely absence of personal bias or 
prejudice in the judge, but also the exclusion of relevant considerations, 
such as his political or religious views. Individual litigants expect to be 
heard fairly and fully and to receive justice. Essentially, this view rests 
on an assumption of judicial neutrality.”

Kekuasaan kehakiman memang bukan merupakan entitas yang 
hampa dari kepentingan-kepentingan politik, karena energi politik 
bahkan memiliki potensi dan kecenderungan yang sangat besar untuk 
melakukan intervensi terhadap kekuasaan kehakiman. Dapat dikatakan 
bahwa politik mempunyai derajat determinasi yang tinggi terhadap 
independensi kekuasaan kehakiman. 

Konfigurasi politik mempunyai pengaruh yang cukup signifikan 
terhadap kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu, model konfigurasi 
politik tertentu secara otomatis akan melahirkan karakter kekuasaan 
kehakiman yang tertentu pula. Apabila dalam suatu negara diterapkan 
konfigurasi politik yang demokratis, maka karakter kekuasaan 
kehakiman yang dihasilkan adalah independen atau otonom. Akan 
tetapi, apabila dalam suatu negara diterapkan konfigurasi politik yang 
otoriter atau totaliter, maka kekuasaan kehakiman tidak otonom atau 
tidak bebas.151

Menurut P.H. Lane, kekuasaan kehakiman yang bebas dan tidak 
memihak ini mempunyai sedikitnya lima segi, yaitu pengangkatan 
terhadap pejabat lembaga peradilan yang tidak bersifat politik, masa 
jabatan dan gaji yang terjamin, tidak ada intenvensi dari kekuasaan 
eksekutif dan legislatif terhadap proses peradilan dan pengadilan, dan 
adanya otonomi secara administratif, dan anggaran belanja. Kelima hal 

149  Bagir Manan dan Kuntana Magnar, Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia, 
(Bandung: Alumni, 1997), hlm. 79.

150  J.A.G. Griffith, The Politics of the Judiciary, 4th edition, (London: The Fontanta Press, 1991), 
hlm. 269.

151  Benny K. Harman, Konfigurasi Politik dan Kekuasaan Kehakiman, Cet. I, (Jakarta: 
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat-ELSAM, 1997), hlm. 313-314.
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tersebut menjadi semacam tonggak yang dapat dijadikan parameter 
kemerdekaan kekuasaan kehakiman.152

7. Checks and Balances 

Ide konstitusionalisme sebagaimana tumbuh dan berkembang di 
bumi aslinya yaitu Eropa Barat, memiliki dua esensi utama. Pertama 
ialah konsep negara hukum (di negara-negara yang terpengaruh Anglo 
Saxon disebut sebagai rule of law) yang menyatakan bahwa kewibawaan 
hukum secara universal mengatasi kekuasaan negara sehingga hukum 
akan mengontrol politik (dan tidak sebaliknya). Kedua ialah konsep 
hak-hak sipil warga negara dijamin oleh konstitusi dan kekuasaan 
negara pun akan dibatasi oleh konstitusi, secara linier kekuasaan itu 
hanya mungkin memperoleh legitimasinya dari konstitusi.153

Pada initinya paham konstitusionalisme menghendaki adanya 
pembatasan kekuasaan negara sehingga penyelenggaraannya tidak 
dijalankan secara sewenang-wenang.154 Carl J. Friedrich mengatakan 
konstitusionalisme ialah gagasan bahwa pemerintah merupakan suatu 
kumpulan kegiatan yang diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat, 
tetapi dikenakan beberapa pembatasan yang diharapkan dapat menjamin 
bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk pemerintahan itu tidak 
disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk memerintah.155 

Oleh karena ruh konstitusionalisme adalah pembatasan 
kekuasaan, maka hal tersebut telah menstimulasi lahirnya prinsip 
checks and balances. Konstitusionalisme menghendaki suatu kekuasaan 
negara tidak bersifat absolut, sehinggga meniscayakan adanya suatu 
pembatasan. Untuk menghindari absolutisme kekuasaan tersebut, maka 
pola hubungan antar cabang kekuasaan negara didesain sedemikian rupa 
yang memungkinkan antara satu cabang kekuasaan untuk mengawasi 
dan mengimbangi cabang kekuasaan lainnya, inilah sebenarnya esensi 
dari prinsip checks and balances. Dengan demikian lahirnya prinsip 

152  Tim Pakar Hukum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, Mewujudkan 
Supremasi Hukum di Indonesia: Catatan dan Gagasan Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, 
(Jakarta: Sekretariat Jendral Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, 
2002), hlm. 13.

153  Ni’matul Huda, 2008, UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang, Jakarta: Rajawali Press, 
hlm. 38-39.

154  Ibid., hlm. 37.
155  Ibid., hlm. 39. 
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checks and balances tidak bisa dilepaskan dari kemunculan paham 
konstitusionalisme.

Secara teoritis, checks and balances pertama kali dimunculkan 
oleh Montesquieu pada abad pertengahan atau yang sering dikenal 
dengan abad pencerahan (enlightenment atau aufklarung). Gagasan 
ini lahir sebagai hasil dari ajaran klasik tentang pemisahan kekuasaan 
(separation of power), dan pertama kali diadopsi ke dalam konstitusi 
negara oleh Amerika Serikat (US Constitution 1789). Ferguson dan 
McHenry sebagaimana dikutip oleh Ni’matul Huda, mendefinisikan 
checks and balances (sistem perimbangan kekuasaan) sebagaimana 
yang dipraktekkan di Amerika Serikat, sebagai berikut:156 

“Separation of power is implemented by an elaborate system of 
checks and balances. To mention only a few, Congress is checked by the 
requirement that laws must receive the approval of both houses, by the 
President’s veto and by the power of judicial review of the courts.

The president is checked by the fact that he cannot enact laws, 
that no money may be spent except in accordance with appropriations 
made by laws, that Congress can override his veto, that he can be 
impeached, that treaties must be approved and appointments confirmed 
by the Senate and by judicial review.

The judicial branch is checked by the power retained by the 
people to amend the constitution, by the power the President with the 
advice and consent of the Senate to appoint fact that Congress can 
determine the size of courts and limit the appellate jurisdiction of both 
the Supreme Court and inferior court”. 

Butterworths Concise Australian Legal Dictionary mendefinisikan 
checks and balances sebagai berikut: “A system of rules diversifying the 
membership of, and mutually countervailing controls interconnecting 
the executive, legislative, judicial branches of government, designed 
to prevent concentration of power within any one branch at the 
expense of the others.”157 Kamus hukum mendefinisikan prinsip 

156  Lihat Ni’matul Huda, 2007, Lembaga Negara Dalam Masa Transisi Demokrasi, Yogyakarta: UII 
Press, hlm. 75.

157  Masnur Marzuki, Pemisahan Kekuasaan dan Prinsip Checks and Balances dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, makalah disampaikan pada acara 
Pendidikan Kesadaran Berkonstitusi untuk Guru SMP di Kota Yogyakarta, diselenggarakan oleh 
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check and balances sebagai sebuah sistem aturan yang menegaskan 
adanya mekanisme saling kontrol di antara cabang kekuasaan baik 
legislatif, eksekutif maupun yudikatif yang didesain untuk mencegah 
terkonsentrasinya kekuasaan dalam satu cabang sehingga mendominasi 
cabang kekuasaan yang lain.158

Prinsip checks and balances ini secara konseptual dimaksudkan 
agar tidak terjadi overlapping atau tumpang tindih antara kewenangan 
lembaga negara sehingga kekuasaan dalam negara haruslah diatur 
dengan seksama.159 Selain itu, prinsip checks and balances juga 
bertujuan untuk mencegah dan meminimalisir terjadinya “abuse of 
power”, karena sebagaimana pernah diingatkan oleh Montesquieu 
bahwa pelaksanaan kekuasaan negara yang bebas dari kontrol, terutama 
kontrol secara hukum berpotensi untuk disalahgunakan. Selengkapnya 
Montesquieu mengatakan “political liberty is to be found only in 
moderate governments, and only when the power is not abused. To 
prevent this abuse, it’s necessary from the very nature of things that 
power should be a check to power”.160 Pendapat tersebut juga sejalan 
dengan pernyataan Lord Acton yang sangat familiar bahwa “power 
tends to corrupt”. 

Dalam rangka memastikan bahwa masing-masing kekuasaan 
tidak melampaui batas kekuasaannya maka sistem checks and balances 
system (sistem pengawasan dan keseimbangan) sangat diperlukan. 
Dalam checks and balances system, masing-masing kekuasaan saling 
mengawasi dan mengontrol. Checks and balances system merupakan 
suatu mekanisme yang menjadi parameter kemapanan konsep negara 
hukum dalam rangka mewujudkan demokrasi. Namun demikian, 
kelemahan dari pelaksanaan mekanisme check and balance merupakan 
teori tanpa ujung, saling mengontrol dan berputar.161

PSHK FH UII bekerjasama dengan Hanns Seidel Foundation, tanggal 18 Desember 2010, hlm. 
10.

158 Lihat Peter Butt (ed), Butterworths Concise Australian Legal Dictionary, dalam Ibid.
159 Ibid.
160 Lane V. Sunderland, 1996, Popular Government and the Supreme Court: Securing the Public 

Good and Private Rights, Lawrence, Ks, USA: University Press of Kansas, hlm, 23.
161 Lihat dalam Masnur Marzuki, Pemisahan Kekuasaan….… Loc. Cit.
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8. Teori Hubungan Kausalitas Antara Hukum Dan Politik

Hukum dan politik merupakan bagian dari kehidupan sosial, 
keberadaan keduanya sangatlah erat seolah seperti dua sisi mata 
uang yang tidak akan mungkin terpisahkan. Oleh karena itu Curzon 
menyatakan bahwa: “ the close connections behneen law and polifics, 
befween legal principles and the institutions of the law, between 
political ideclogies and goaernment institutions are obaious . . . . .” 
Curzon dalam pandangannya tersebut menyatakan bahwa hukum 
dan politikmempunyai kedekatan yang sangat prinsip dan nyata serta 
hukum tidak dapat dipisalkaa dari pengaruh politik.162 Hukum dan 
politik memang dua hal yang sangat sulit untuk dipisahkan.

Keduanya memiliki hubungan timbal-balik yang tidak mungkin 
dapat dihindari. Di satu sisi hukum berkepentingan dengan hasil yang 
akan diperolehnya melalui pengaturan itu, dan oleh karenanya ia harus 
paham tentang seluk beluk masalah yang diafurnya, sedangkan di sisi 
lain ia juga harus menyadari, bahwa faktor-faktor dan keuatan-kekuatan 
di luar hukum akan memberikan beban pengaruhnya pula terhadap 
hukum serta proses bekerjanya.163

Apabila dilakukan kajian tentang hubungan kausaiitas aniara 
hukum dan politik, maka paling tidak ada tiga macam jawaban dapat 
menjelaskannya. Pertama, hukum determinan atas politik dalam arti 
bahwa kegiatan-kegiatan politik diatur oleh dan harus tunduk pada 
aturan-aturan hukum. Kedua, politlk determinan atas hukum, karena 
hukum merupakan hasil atau kristalisasi dari kehendak-kehendak 
pciitik yang saling berinteraksi dan (bahkan) saling bersaingan. 

Ketiga, politik dan hukum sebagai subsistem kemasyarakatan 
berada pada posisi yang derajat determinasinya seimbang antara yang 
satu dengan yang lain, karena meskipun hukum merupakan produk 
keputusan politik tetapi begitu hukum ada maka semua kegiatan politik 
harus tunduk pada aturan-aturan hukum.164

162Achmad Ab, 2002, Menguk Tabir Hukum (Suatu Kajian Filorof.s dan Sosiologis), 
Jalarta: Pt Gunung Agung, cetakan ke-Z hlm. 98. 

163Satiipto Rahardjo, 7979, Hukum dan MasVnrakat, Bandung: Angkasa, hlm. 16.
164  Mahfud MD, 2009, Pditik Huknm tli Indonesia, Jakafial. LI3ES, hlm. 16.
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Mahfud MD mengatakan untuk melihat derajat determinasi politik 
dan hukum dapat ditelaah dari perspektif das sollen dan das sein. Dari 
perspektif das sollen hukum determinan atas politik karena setiap agenda 
politik harus tunduk pada aturan-aturan hukum.165 Naskah Akademik 
ini diperkuat oleh pandangan kaum idealis yang mengatakan bahwa 
hukun harus marnpu mengendalikan dan merekayasa perkembangan 
masyarakat, tern’rasuk kehidupan politilknya. Penulis seperti Roscue 
Pound telah lama berbicara tentang law as a tool of social engineering. 
Sebagai keinginan tentu saja wajar jika ada upaya untuk meletakkan 
hukum sebagai penentu arah perjalanan masyarakat karena dengan itu 
fungsi hukum untuk menjarin ketertiban dan melindungi kepentingan 
masyarakat akar menjadi lebih relevan.166

Sementara dari perspektif das sein politik deterrninan atas hukum 
karena pada faktanya hukum merupakan produk politik, sehingga hukum 
apapun yang ada dihadapan kita tak lain merupakan kristalisasi dari 
kehendak-kehendak politik yang saling bersiangan.167la Pada dasarnya 
hal ini sudah menjadi pemahaman klasik sebagaimana dikatakan oleh 
John Austin bahwa “Iaw is a ammand of the laztgiaey’’. Bertolak 
dari pandangan ini maka, setiap karakter produk hukum akan sangat 
ditentukan atau diwamai oleh imbangan kekuatan atau konfigurasi 
politik yang meiahirkannya.168 Oleh karena itu, dalam hal ini sangat 
jelas politik akan sangat determinan atas hukum.

165  Mahtud MD, Hukum, Moral dn Politik, Makalah dalam Studium Geflerale w\h* 
Mahikulasi Prograrn Doktor Bidang IImu Hukum di Universitas Diponegoro, S€maran& 
23 Agustus 2008, hlm-Z

166  Mahfud MD,1999, Pergulaton Pditik dm Hukum di Indonesin,Yogyalarta: Gama Media, hlnl 
7GZ-

167  Mahfnd MD, Hukum......Lo€. Cit.
168  Lihat dalam Todrmg Mulya bfiis, Mcnuju Hukum Responsif: Indonesia tli 

Perstmpangnn ldan, jurnal Konstitusi Volume 1 Nomor 1, November 201O Jakarta: 
Pusat Studi Hukum Tata Negara

 Universitas Indonesia, hlm. 31-32
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B. KERANGKA KONSEPTUAL

1. Demokrasi Konstitusional dalam Perspektif Ketatanegaraan

Konsep demokrasi konstitusional pada dasarnya perpaduan antara 
prinsip kedaulatan rakyat dan negara hukum yang berbasis pada prinsip 
kedaulatan hukum (nomokrasi). Paham negara hukum tidak dapat 
dipisahkan dari paham kerakyatan, sebab hukum yang mengatur dan 
membatasi kekuasaan negara atau pemerintah diartikan sebagai hukum 
yang dibuat atas dasar kekuasaan atau kedaulatan rakyat. Keduanya 
saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Begitu eratnya keterkaitan 
antara paham negara hukum dan kerakyatan, sehingga muncul negara 
hukum yang demokratis (democratische rechtsstaat)169 atau dalam 
bentuk konstitusional disebut demokrasi konstitusional (constitutional 
democracy).170

Secara konseptual, kedaulatan rakyat (democratie beginsel) 
merupakan salah satu dari empat asas negara hukum, di samping 
rechtszekerheidbeginsel, gelijkheid beginsel, dan het beginsel van 
de dienendeoverheid.171 Dalam kaitannya dengan negara hukum, 
kedaulatan rakyat merupakan unsur materil negara hukum, di samping 
masalah kesejahteraan rakyat.172

Dalam konsep demokrasi konstitusional, hukum dibangun dan 
ditegakkan menurut prinsip-prinsip demokrasi. Hukum tidak boleh 
dibuat, ditetapkan, ditafsirkan, dan ditegakkan dengan tangan besi 
semata (Machtsstaat). Sebaliknya, demokrasi haruslah diatur berdasar 
atas hukum. Perwujudan gagasan demokrasi memerlukan instrumen 
hukum untuk mencegah munculnya monokrasi173 yang mengancam 
pelaksanaan demokrasi itu sendiri.174

169  D.J. Elzinga, “De Democratische Rechtsstaat Als Ontwikkeling Perspectief”, dalam Scheltema 
(ed), De Rechtsstaat Herdacht, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1989, hlm.43. Dikutip kembali 
dalam Bagir Manan, Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, (Jakarta: Sinar 
Harapan, 1994), hlm.167. 

170  Jimly Asshiddiqie, Menuju Negara............................. Op, Cit., hlm. 690.
171  Ibid.,
172  Bagir Manan, Hubungan Antara...........................Op. Cit., hlm. 48.
173  Mobokrasi adalah bentuk pemerosotan dari demokrasi dalam terminologi Aristoteles. George 

H. Sabine, A History of Political Theory, Third Edition, (New York-Chicago-San Fransisco-
Toronto-London: Holt, Rinehart and Winston, 1961).

174 Ibid. 
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Negara demokrasi modern berdiri di atas basis kesepakatan umum 
mayoritas rakyat tentang bangunan negara yang diidealkan. Organisasi 
negara diperlukan agar kepentingan mereka dapat dilindungi melalui 
pembentukan dan penggunaan mekanisme negara.175 Masyarakat 
suatu negara terdiri dari berbagai macam kelompok dan kepentingan. 
Apabila kepentingan yang bermacam-macam tersebut tidak diatur dan 
diorganisasikan dengan baik akan saling berbenturan dan kembali pada 
kondisi pra-negara. Oleh karenaya, salah satu fungsi negara adalah 
memenuhi kepentingan warga negara sekaligus melindungi kepentingan 
warga negara yang lain.176

Negara diberi kekuasaan untuk mengatur pemenuhan kepentingan 
setiap warga negaranya, bahkan membatasinya jika dapat merugikan 
kepentingan warga negara yang lain. Jika negara hanya meemenuhi 
kepentingan sekelompok warga negara saja, maka akan menjadi negara 
kelas yang melahirkan gerakan-gerakan sosialisme-komunisme.177 
Dalam sistem demokrasi modern dewasa ini, sistem kekuasaaan dalam 
kehidupan bersama dapat dibedakan dalam tiga wilayah atau domain, 
yaitu negara (state), pasar (market), dan masyarakat (civil society). 
Ketiga domain kekuasaan tersebut memiliki logika dan hukumnya 
sendiri-sendiri. Ketiganya harus berjalan beriringan, sama-sama kuat 
dan sama-sama saling mengimbangi satu sama lain, tetapi tidak boleh 
saling mencampuri atau dicampuradukkan. Demokrasi tidak akan 
tumbuh jika kekuasaan negara terlalu dominan, karena selalu didikte 
dan dikendalikan oleh negara di mana yang berkembang adalah 
otoritarianisme.178

Semangat membatasi kekuasaan negara ini semakin kuat dan 
didukung dengan adanya teori dari Lord Acton; “Power tends to corrupt, 
and absolute power corrupts absolutely”; “Manusia yang mempunyai 
kekuasaan cenderung untuk menyalahgunakan kekuasaan; kekuasaan 
yang tidak terbatas (absolut) pasti akan disalahgunakan”. Model 
negara hukum seperti ini berdasarkan catatan sejarah dikenal dengan 
sebutan demokrasi konstitusional, dengan ciri bahwa pemerintah yang 

175  William G. Andrews, Constitutions and Constitutionalism, 3rd Edition, (New Jersey: Van Nostrand 
Company, 1968), hlm. 9. Dikutip kembali oleh Jimly Asshiddiqie, Menuju Negara…............ Loc. 
Cit.

176  Ibid.
177  Ibid.
178 Ibid., hlm. 691. 
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demokratis adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak 
dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. 
Pembatasan-pembatasan atas kekuasaan pemerintah tercantum dalam 
konstitusi, maka sering disebut “pemerintah berdasarkan konstitusi” 
(constitutional government).179

Pada dasarnya konsep negara hukum demokratis dan demokrasi 
konstitusional memiliki substansi yang sama yaitu bahwa prinsip negara 
hukum yang bertumpu pada kedaulatan hukum dan prinsip demokrasi 
yang bertumpu pada kedaulatan rakyat. Keduanya harus saling 
mengisi, mengendalikan dan mengimbangi. Keduanya bagaikan dua 
sisi mata uang yang sulit untuk dipisahkan. Mengedepankan kedaulatan 
hukum saja tanpa memperhatikan kedaulatan rakyat dalam proses 
pembentukannya akan melahirkan hukum yang otoriter sedangkan 
menjalankan kedaulatan rakyat tanpa dibarengi dengan kedaulatan 
hukum akan menimbulkan anarki.180 Oleh karena itu, keduanya harus 
saling mengimbangi dan mengendalikan.

Dalam konsep negara hukum demokratis, demokrasi diatur dan 
dibatasi oleh aturan hukum. Di sisi lain hukum itu sendiri ditentukan 
melalui cara-cara demokratis berdasarkan konstitusi, sehingga aturan 
dasar penyelenggaraan negara harus disandarkan kembali secara 
konsisten pada konstitusi. Semua aturan hukum yang dibuat melalui 
mekanisme demokrasi tidak boleh bertentangan dengan konstitusi 
tanpa terkecuali.181

Negara hukum itu adalah akibat daripada demokrasi konstitusional, 
maka pemeliharaan demokrasi konstitusional dengan sendirinya 
membawa penyelenggaraan negara hukum kearah cita hukum yang 
diidamkan sebagai tujuan negara hukum Indonesia. Cita hukum itu 
sendiri adalah konstruksi pikir yang merupakan keharusan untuk 
mengarahkan hukum kepada cita-cita yang diharapkan masyarakat 
Indonesia. Karena itu cita hukum berfungsi sebagai penentu arah bagi 
terwujudnya cita-cita tujuan hukum yang demokratis.182

179  Miriam Budiardjo sebagaimana dikutip kembali oleh Ridwan HR, Hukum Administrasi…............. 
Op. Cit., hlm. 6.

180  Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo, 2009), hlm. 9.
181  Ibid.
182 Abdul Latif, Fungsi Mahkamah Konstitusi dalam Upaya Mewujudkan Negara Hukum 

Demokrasi, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007), hlm. 106.
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Dilihat dalam konteks Indonesia, setelah mengalami empat kali 
perubahan, Negara Indonesia menegaskan dirinya sebagai negara 
hukum. Akomodasi konsep Negara Hukum tertera secara eksplisit di 
dalam batang tubuh UUD 1945 setelah perubahan yaitu pasal 1 ayat 
(3) yang menyebutkan: “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. 
Selain itu, konstitusi juga mengakomodasi prinsip kedaulatan rakyat 
sebagaimana tertera dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 setelah 
perubahan yang menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat 
dan dilaksanakan menurut UUD. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia 
menganut konsep demokrasi konstitusional.

Dalam konsepsi demokrasi konstitusional di Indonesia, 
pelaksanaan demokrasi diatur dan dibatasi oleh aturan hukum, 
sedangkan hukum itu sendiri ditentukan melalui cara-cara demokratis 
berdasarkan konstitusi. Sehingga aturan dasar penyelenggaraan 
negara harus disandarkan kembali secara konsisten pada konstitusi. 
Tanpa kecuali, semua aturan hukum yang dibuat melalui mekanisme 
demokrasi tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Sementara 
pelaksanaan kedaulatan rakyat hanya dapat dilaksanakan bila sesuai 
dengan ketentuan yang telah diatur dalam UUD. Dengan kata lain, 
pelaksanaan kedaulatan rakyat dibatasi dan harus tunduk pada aturan 
konstitusi. 

Jimly Asshiddiqe mentakan gagasan demokrasi konstitusional 
mengandung empat prinsip pokok, yaitu: (1) adanya jaminan 
persamaan dan kesetaraan dalam kehidupan bersama; (2) pengakuan 
dan penghormatan terhadap perbedaan atau pluralitas; (3) adanya 
aturan yang mengikat dan dijadikan sumber rujukan bersama, dan (4) 
adanya mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan mekanisme 
yang ditaati bersama itu.183 Keempat prinsip pokok tersebut merupakan 
penggabungan atas makna demokrasi dan nomokrasi yang kemudian 
diimplementasikan ke dalam tatanan stuktur kenegaraan di Indonesia.

2. Bikameralisme dan Diskursus Fungsi Legislasi dalam Sistem 
Ketatanegaraan.

Cabang kekuasan legislatif adalah cabang kekuasaan yang 
pertama-tama mencerminkan kedaulatan rakyat. Kegiatan bernegara, 

183  Jimly Ashiddiqie, Hukum Tata .............Op, Cit., hlm. 340.
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pertama-tama adalah untuk mengatur kehidupan bersama. Oleh 
sebab itu, kewenangan untuk menetapkan peraturan itu pertama-tama 
harus diberikan kepada lembaga perwakilan rakyat atau parlemen 
atau lembaga legislatif.184 Ada tiga hal penting yang harus diatur oleh 
para wakil rakyat melalui parlemen, yaitu : (i) pengaturan yang dapat 
mengurangi hak dan kebebasan warga negara; (ii) pengaturan yang 
dapat membebani harta kekayaan warga negara; dan (iii) pengaturan 
mengenai pengeluaran-pengeluaran oleh penyelenggara negara. 
Mengenai pengaturan ketiga tersebut hanya dapat dilakukan atas 
persetujuan dari warga negara sendiri, yaitu melalui perantara wakil-
wakil mereka di parlemen sebagai lembaga perwakilan rakyat.

Oleh karena itu, yang biasa disebut sebagai fungsi legislasi 
pertama lembaga perwakilan rakyat adalah fungsi legislasi atau 
pengaturan. Dalam bentuk konkretnya fungsi pengaturan (regelende 
functie) ini terwujud dalam fungsi pembentukan undang-undang. 
Namun, fungsi pembuatan undang-undang ini pada hakikatnya 
adalah fungsi pengaturan. Fungsi pengaturan ini berkenaan dengan 
kewenangan untuk menentukan peraturan yang mengikat warga negara 
dengan norma-norma hukum yang mengikat dan membatasi. Dengan 
demikian, kewenangan ini utamanya hanya dapat dilakukan sepanjang 
rakyat sendiri menyetujui untuk diikat dengan norma hukum dimaksud 
sebab cabang kekuasaan yang dianggap berhak mengatur pada dasarnya 
adalah lembaga perwakilan rakyat itu sendiri. Maka, pengaturan yang 
paling tinggi di bawah undang-undang dasar haruslah dibuat dan 
ditetapkan oleh parlemen dengan persetujuan bersama dengan eksekutif. 

Dalam sistem UUD NRI Tahun 1945, peraturan inilah yang 
dinamakan undang-undang yang dibentuk oleh DPR atas persetujuan 
bersama Presiden. Di Amerika Serikat, undang-undang itu disebut law 
atau legislative act, di Belanda disebut wet, sedangkan di Jerman disebut 
gesetz. Untuk menjalankan semua bentuk undang-undang tersebut, 
biasanya diperlukan peraturan pelaksanaan, seperti di Indonesia, yaitu 
dengan Peraturan Pemerintah ataupun Peraturan Presiden. 

Selanjutnya kewenangan pengaturan lebih operasional itu 
dianggap berasal dari delegasi kewenangan legislatif dari lembaga 

184  Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jakarta, PT Raja Grafindo, 2013, hlm. 
299.  
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perwakilan rakyat, sehingga harus ada perintah atau pendelegasian 
kewenangan (legislative delegation of rule-making power) kepada 
lembaga eksekutif untuk menentukan pengaturan lebih lanjut 
tersebut. Pengecualian terhadap doktrin pendelegasian kewenangan 
pengaturan yang demikian itu hanya dapat diterima berdasarkan prinsip 
freiesermessen yang dikenal dalam hukum administrasi negara, dimana 
pemerintah dengan sendirinya dianggap memiliki  keleluasaaan untuk 
bertindak atau bergerak dalam rangka penyelenggaraan administrasi 
pemerintahan untuk kepentingan umum. Dalam hal yang terakhir 
ini, tanpa delegasipun pemerintah dianggap berwenang menetapkan 
peraturan dibawah undang-undang secara mandiri atau otonomi, 
meskipun tidak diperintah oleh undang-undang. 

Selain itu, fungsi legislatif juga menyangkut empat bentuk 
kegiatan, yaitu : 

1. Prakarsa pembuatan undang-undang (legislative initiation) ,
2. Pembahasan rancangan undang-undang (law making process) ,
3. Persetujuan atas pengesahan rancangan undang-undang (law 

enactment approval),
4. Pemberian persetujuan pengikatan atau ratifikasi atas perjanjian 

atau persetujuan internasional dan dokumen-dokumen hukum 
yang mengikat lainnya (binding decision making on international 
agreement and treaties or other legal binding documents). 

 Selain itu dalam hubungannya dengan sistem parlemen bikameral, 
perlu diuraikan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan sistem 
parlemen bicameral. Sistem parlemen bicameral yaitu system parlemen 
yang terdiri dari dua kamar atau badan. Kamar pertama (first Chamber) 
biasa disebut dengan Majelis Rendah (Lower House) atau DPR atau 
House of Commons House of Representative, sedangkan kamar kedua 
(Second Chamber) disebut Majelis Tinggi (Upper House) atau Senat atau 
House of Lords. Hanya di Belanda yang menamakan Majelis Tingginya 
dengan Kamar Pertama (Erste Kamer) dan Majelis Rendahnya adalah 
Kamar Kedua (Tweede Kamer).185 

 Kamar pertama pada umumnya mewakili kepentingan partai yang 
skalanya nasional, sedangkan Kamar kedua pada umumnya adalah 

185   Muchammad Ali Safa’at, Parlemen Bikameral, Malang, UB Press, 2010, hlm. 32.  
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lembaga yang mewakili kewilayahan atau kelompok-kelompok 
fungsional. Selanjutnya akan digunakan istilah DPD untuk menyebut 
majelis tinggi atau kamar kedua, dan DPR untuk menyebut majelis 
rendah atau kamar pertama sepanjang tidak menunjuk pada suatu 
negara. Teori pembagian kekuasaan menurut Trias Politika merupakan 
konsep pemerintahan yang kini banyak dianut diberbagai negara, konsep 
dasarnya adalah seperti yang disebutkan oleh John Locke, Montesquieu 
menyatakan kekuasaan di suatu negeara tidak boleh dilimpahkan pada 
satu struktur kekuasaan politik melainkan harus terpisah di lembaga-
lembaga negara yang berbeda. 

 Trias politika yang kini banyak diterapkan adalah, pemisahan 
kekuasaan kepada 3 (tiga) lembaga berbeda. Yakni, Legislatif, Eksekutif, 
dan Yudikatif. Legislatif adalah lembaga untuk membuat undang-
undang; Eksekutif adalah lembaga yang melaksanakan undang-undang; 
dan Yudikatif adalah lembaga yang mengawasi jalannya pemerintahan. 
Dan negara secara keseluruhan, menginterpretasikan undang-undang 
jika ada sengketa, serta menjatuhkan sanksi bagi lembaga ataupun 
perseorangan manapun yang melanggar undang-undang. Dengan 
terpisahnya tiga kewenangan dalam tiga lembaga negara tersebut, 
diharapkan jalannya pemerintahan negara tidak timpang tindih, serta 
terhindar dari penyelewengan kewenangan oleh satu lembaga, dan akan 
menciptakan mekanisme checks and balances. 

 Kritik yang ditujukan pada sistem bikameral seperti A.F. Pollard 
yang menyatakan bahwa House of Lords di Inggris, lahir dari kelicikan 
sistem feodal dan untuk menjaga keterwakilan para bangsawan. 
Hans Kelsen cenderung melihat adanya kamar kedua sebagai sebuah 
pengistimewaan kaum bangsawan. H.J. Laski juga menyatakan 
bahwa sistem bikameral merupakan kecelakaan sejarah dari kebiasaan 
konstitusi di Inggris. Kebisaan ini harus diubah. Menurut Laski, sistem 
unikameral merupakan jawaban terbaik yang dibutuhkan oleh negara 
modern saat ini. 

 Hal ini berbeda dengan argumentasi pendukung sistem bikameral 
yang melihat Senat bukan institusi untuk sekedar sebagai pengakuan 
terhadap kaum bangsawan. Di Amerika, pemilihan anggota Senat 
tidak didasarkan pada aristokrasi kekayaan atau kebangsawanan, tetapi 
berdasarkan kebijaksanaan yang dimiliki calon. Hal ini berdasarkan 
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pemikiran Thomas Jefferson menyatakan:

“Jefferson rejected the solution, adopted by many of the first state 
constitutions, of composing the upper house of men of distinguised 
property.” His senate would have been aristocratis by virtue of its 
wisdom, not its wealth; as he explained to Edmund Pendleton in the 
summer of 1776, he sought top have the “wisest men” chosen and 
did not think “integrity the caracteristic of wealth”186

Pada awalnya, parlemen bikameral, khususnya kamar kedua 
memang dapat dikatakan merupakan bentuk kekuatan dan bertahannya 
sistem aristokrasi. Namun sepanjang perkembangan sejarahnya, kamar 
kedua telah banyak berubah dan memenuhi sebagai kamar parlemen 
yang modern seperti yang dikemukakan oleh Samuel C. Patterson dan 
Anthony Mughan berdasarkan berkembangan kamar kedua di Eropa 
berikut ini; 

“The development of European parliaments that incluided “secong 
chamber” or “upper house” indicated the preeminance and survival 
of aristocracy. But senates have long outlived their original purposes 
on justification. They have, in one way or another, been transformed 
into modern viable parliamentary institutions.”187

Roger D. Congleton menyatakan bahwa sistem bikameral 
mempengaruhi berfungsinya kebijakan demokratis. Secara teoritis 
sistem parlemen bikameral dapat menghindari masalah konflik 
mayoritas dan membentuk kebijakan dengan dukungan super-mayoritas 
(supermajority) mewakili kelompok dari kedua kamar yang berbeda. 
Studi yang dilakukan terhadap Swedia dan Denmark yang berubah 
menjadi unikameral menunjukan bahwa parlemen bikameral akan 
menghasilkan kebijakan publik yang dapat diperkirakan. Selain itu juga 

186 Ibid., hlm, 33. “Jefferson menolak solusinya, yang diadopsi oleh banyak konstitusi negara bagian 
pertama, untuk menyusun majelis tinggi orang-orang yang memiliki kekayaan istimewa.” 
Senatnya pasti aristokratis berdasarkan kebijaksanaannya, bukan kekayaannya; Saat dia 
menjelaskan kepada Edmund Pendleton pada musim panas 1776, dia mencari yang teratas 
memiliki “orang yang paling bijaksana” yang dipilih dan tidak berpikir “integritas karakteristik 
kekayaan     

187 Ibid., hlm, 34. “Perkembangan parlemen Eropa yang memasukkan” ruang sekuler “atau” 
majelis tinggi “mengindikasikan preeminalitas dan kelangsungan hidup aristokrasi. Tapi senat 
sudah lama hidup lebih dulu dari tujuan awal mereka dalam pembenaran. Mereka memiliki, 
dengan satu atau lain cara, telah diubah menjadi institusi parlemen modern yang layak”.  
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disimpulkan demikian: 

“The analysis and evidence generated above demonstrates that the 
process of compromise within bicameral institution has desirable 
effect on the course of public policy in a wide range of political 
environments and within a variety of govermental structures, 
Consequently, bicameralism can be a useful institutional structure 
even in settings where majoritarian outcomes are not widely 
believed to be contraproductive, risky, or unfair.”188

Berdasarkan argumentasi yang dikemukakan oleh beberapa 
pendapat tersebut, maka dasar diperlukannnya dua kamar dalam 
parlemen adalah, pertama, untuk mencegah kesalahan legislasi yang 
dilakukan oleh satu kamar, kedua, untuk menciptakan prinsip saling 
mengontrol dalam parlemen, dan ketiga, agar kebijakan atau keputusan 
yang dibuat memperoleh dukungan mayoritas (supermajority) sehingga 
lebih dapat diterima dan stabil.

Menurut Strong, secara umum terdapat beberapa karakter dari 
sistem parlemen bikameral, yaitu sebagai berikut: 
1. Kamar kedua cenderung lebih kecil daripada kamar pertama. 
2. Masa jabatan anggota kamar kedua lebih lama dibanding masa 

jabatan   anggota kamar pertama. 
3. Anggota kamar pertama dipilih secara bertahap atau tidak bersama. 

Sistem parlemen bikameral dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu 
strong bicameralism dan weak bicameralism. Masing-masing bagian 
terdiri dari beberapa sub-bagian yang memiliki karakteristik berlainan. 
Yang menjadi ukuran utama dalam menentukan sistem bikameral kuat 
atau lemah adalah kekuasaan yang diberikan oleh konstitusi kepada 
kedua kamar tersebut. Pola umum yang ada adalah bahwa kamar kedua 
cenderung subordinat terhadap kamar pertama. Sebagai contoh, hak 
veto atau hak usulan legislasi kamar kedua bisa ditolak oleh kamar 
pertama. Namun ada pula yang mengatur jika ada ketidaksetujuan atara 
kedua kamar, deselesaikan melalui sidang bersama (joint session).

188  Ibid., hlm, 34. “Analisis dan bukti yang dihasilkan di atas menunjukkan bahwa proses 
kompromi di dalam institusi bikameral memiliki efek yang diinginkan pada jalannya kebijakan 
publik di berbagai lingkungan politik dan di dalam berbagai struktur pemerintahan, Akibatnya, 
bikameralisme dapat menjadi struktur kelembagaan yang bermanfaat. Di tempat di mana hasil 
mayoritas tidak diimpikan secara luas dianggap kontraproduktif, berisiko, atau tidak adil.  
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Proses pembahasan undang-undang dalam sistem parlemen 
bikameral berbeda-beda antara satu negara dengan negara lainnya. 
Ada negara yang mengharuskan pembahasan rancangan undang-
undang dilakukan berturut-turut oleh DPR dan Senat, ada negara 
yang pembahasan rancangan undang-undang dilakukan oleh DPR dan 
kemudian diajukan kepada Senat untuk disetujui atau tidak tanpa hak 
untuk mengadakan perubahan isi. Dalam hal ini biasanya Senat memiliki 
wewenang yang lebih kecil dari DPR. Hanya di negara Amerika, Senat 
mempunyai kekuasaan yang lebih besar daripada DPR. 

Dari tiga puluh enam negara demokrasi yang diteliti oleh Lijphart, 
tiga belas di antara memiliki sistem parlemen bikameral dan tiga belas 
lainnya unikameral. Sedangkan yang lainnya memiliki parlemen satu 
setengah kamar. Walaupun pada umunya Senat kekuasaannya lebih 
lemah dibanding DPR, namun masing-masing negara yang menerapkan 
bikameralisme memberikan kekuasaan yang berbeda-beda terhadap 
kedua kamar parlemen. 

Kekuasaan yang diberikan oleh konstitusi kepada kedua kamar 
dalam sistem bikameral menjadi dasar klasifikasi bikamerlisme yang 
dibuat oleh Arrend Lijphart. Disamping itu, komposisi anggota Senat 
dan DPR dari cara seleksi atau pengisian anggota kamar kedua (Senat) 
juga menjadi dasar pembedaan.

Jika kedua kamar dalam parlemen memiliki kekuasaan yang 
sama, ataupun jika berbeda sifatnya hanya moderat, dan memiliki 
legitimasi demokratis, disebut dengan symmetrical. Jika kedua kamar 
dalam parlemen memiliki kekuasaan yang sangat tidak sebanding, 
disebut dengan asymmetrical. Dasar klasifikasi kedua adalah cara 
pemilihan yang yang mempengaruhi komposisi perwakilan kamar 
kedua. Jika kamar kedua dipilih dengan cara yang menghasilkan 
komposisi keterwakilan yang tidak sederajat seperti dengan memberikan 
perwakilan kepada minoritas, disebut dengan incongruent. Jika dipilih 
dengan komposisi keterwakilan yang sama bagi seluruh warga negara 
sehingga cenderung menunjukan warna yang sama dengan kamar 
pertama, disebut congruent. Berdasarkan klasifikasi tersebut pada 
prinsipnya terdapat tiga kategori bikameralisme, strong, medium-
strength, dan weak bicameralism. Strong bicameralism memiliki 
karatkteristik symmetircal dan incongruent.
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Arrend Lijphart tidak membahas perbedaan antara apakah anggota 
kamar kedua dipilih secara langsung, atau secara tidak langsung, atau 
diangkat. Seperti halnya di Indonesia, padahal dapat diasumsikan 
bahwa jika model pengisiannya adalah pemilihan dengan cara seperti 
di Amerika akan memberikan legitimasi demokratis kepada anggota 
Senat. Legitimasi ini bahkan melebihi legitimasi anggota DPR karena 
seorang anggota Senat mewakili lebih banyak pemilih dibanding seorang 
anggota DPR. Selengkapnya kalsifikasi Arrend Lijphart tersebut adalah 
sebagai berikut: 
1. Strong bicameralism; symmetrical dan incongruent chambers; 

Australia, Swiss, (Kolumbia setelah tahun 1991), Jerman, Amerika 
Serikat. 

2. Medium-strength bicameralism; symmetrical and congruent 
chambers; Belgia, Jepang, Italia, Belanda, Kolumbia sebelum tahun 
1991, Denmark sebelum tahun 1953, dan Swedia sebelum tahun 
19670. 

3. Medium-strength bicaneralism; asymmetrical and incongruent 
chambers; Kanada, Spanyol, Perancis, Venezule, India. 

4. Beyween medium=strength and weak bicameralism; Botswana, 
Inggris. 

5. Weak bicameralism;asymmetrical and congruent chambers; 
Australia, Ireland, Swedia, Bahana, Jamaica, New zealand sebelum 
tahun 1950, Barbados, Trinidad. 

3. Sistem Pemerintahan Presidensiil dan Parlementer dalam 
Diskursus Ketatanegaraan

 Menurut Mac Iver terdapat dua bentuk sistem pemerintahan yaitu 
presidensial dan parlementer. Perbedaan ini dilihat dari bagaimana 
hubungan antara eksekutif dengan legislatif.189 Oleh karena itu, pada 
umumnya dalam konstitusi di suatu negara dirumuskan mengenai 
bentuk dan struktur badan eksekutif dan hubungannya dengan 

189  R.M. Mac Iver, 1977, Negara Modern, Jakarta: Aksara Baru, Jakarta, hlm. 232. Perbedaan 
pokok lainnya antara dua sistem tersebut adalah “subyek pemerintahan” dimana dalam sistem 
presidensial menekankan pada Presiden (eksekutif) sebagai subyek pemerintahan sedangkan 
dalam sistem parlementer menempatkan parlemen dalam subyek pemerintahan. Lihat dalam 
Hendarmin Ranadireksa, 2007, Arsitektur Konstitusi Demokratik, Bandung: Fokusmedia, hlm. 
100.
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legislatif, terutama yang bersifat nasional.190 Sedangkan Mahfud MD, 
membedakan sistem pemerintahan menjadi tiga sistem yakni sistem 
presidensial, sistem parlementer, dan sistem referendum.191 

 Pertama, yaitu sistem presidensial. Sistem ini pertama kali 
dikembangkan oleh utusan Konvensi Konstitusional Amerika pada 
tahun 1787 di mana saat itu teori pemisahan kekuasaan Montesquieu 
sedang berkembang dan banyak mempengaruhi para perumus konstitusi 
di Amerika dengan mencontoh praktek ketatanegaraan di Inggris. Akan 
tetapi karena Amerika tidak memiliki raja, maka konvensi mendapatkan 
solusi seperti dalam praktek Amerika Serikat saat ini yakni penerapan 
trias politica dengan mekanisme checks and balances.192 Sistem 
ketatanegaraan Amerika dikenal menerapkan sistem pemerintahan 
presidensial secara murni yang menurut Bagir Manan mempunyai ciri-
ciri sebagai berikut:193

1. Presiden adalah pemegang kekuasaan eksekutif tunggal,
2. Presiden adalah penyelenggara pemerintahan yang bertanggungjawab 

di samping berbagai wewenang konstitusional yang bersifat 
prerogatif yang lazim melekat pada jabatan kepala negara (head of 
state),

3. Presiden tidak bertanggungjawab kepada badan perwakilan rakyat 
(congress), sehingga tidak dapat dikenai mosi tidak percaya.

4. Presiden tidak dipilih dan diangkat oleh congress, melainkan dipilih 
langsung oleh rakyat meskipun secara formal dipilih oleh electoral 
college,

5. Presiden memangku jabatan selama empat tahun dan hanya dapat 
dipilih untuk dua kali masa jabatan berturut-turut.

6. Presiden dapat diberhentikan melalui mekanisme impeachment 
karena alasan melakukan penghianatan, menerima suap, atau 
melakukan kejahatan yang serius (treason bribery, or high crime 
and misdemeanors).

190  Jimly Asshiddiqie, 1996, Pergumulan Peran Pemerintah dan Parlemen dalam Sejarah. Telaah 
Perbandingan Konstitusi Berbagai Negara, Jakarta: UI-Press, hlm. 59.

191  Mahfud MD, 1993, Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia, Yogyakarta: UII Press, hlm. 
83-84.

192  Soehino, 1993, Hukum Tatanegara Sistem Pemerintahan Negara, Yogyakarta: Liberty, 
hlm. 82.

193  Bagir Manan, 2006, Lembaga …… Op. Cit., hlm. 49-50.
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 Dalam sistem presidensial ini peran dan kedudukan presiden 
sangat kuat sehingga sangat rentan untuk disalahgunakan, oleh karena 
itu menurut Jimly Asshiddiqie diperlukan pembatasan-pembatasan 
yang dikembangkan dengan prinsip strong and effective government 
dikembangkan secara limited and accountable.194

 Kedua, yaitu sistem parlementer. Sistem ini lahir di Inggris yang 
merupakan hasil perjuangan dan perlawanan panjang yang dilakukan 
terhadap raja oleh kekuatan di luar raja, dalam hal ini dilakukan oleh 
bangsawan yang menginginkan sebagian kekuasaan raja. Kekuasaan 
raja saat itu merupakan kekuasaan absolut, dan seiring dengan kesadaran 
persamaan hak-hak dasar manusia kemudian lahirlah perjanjian Magna 
Charta pada tahun 1215. Perjanjian ini intinya berisi tentang pengakuan 
hak asasi manusia dan jaminan perlindungan hukum bagi setiap orang.

 Magna Charta merupakan tonggak sejarah dan kemudian diikuti 
dengan lahirnya perjanjian-perjanjian baru yang membatasi kekuasaan 
raja antara lain, Bill of Rights (1689) dan Act of Settlement (1701). 
Perkembangan tersebut berpuncak pada abad ke-18 menjadi sistem 
konstitusional dimana kekuasaan bangsawan di dewan (House of 
Lords) dapat diimbangi oleh kekuasaan rakyat (House of Commons) 
dan undang-undang yang dibuat oleh raja dan parlemen ditafsirkan oleh 
hakim-hakim yang bebas dari pengaruh raja dan parlemen.195

 Dougles V. Varne memberikan penjelasan mengenai ciri-ciri sistem 
pemerintahan parlementer sebagai berikut:196

1. Majelis menjadi parlemen,
2. Eksekutif dibagi dalam dua bagian,
3. Kepala negara mengangkat kepala pemerintahan,
4. Kepala pemerintahan mengangkat menteri,
5. Kementrian atau pemerintah adalah badan kolektif,
6. Menteri biasanya anggota parlemen,

194  Jimly Asshiddiqie, 2004, Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 
1945, Yogyakarta: FH UII Press, hlm. 61.

195  Robert A. Dahl, 2001, Perihal …… Op. Cit., hlm. 29.
196 Ellydar Chaidir, 2005, Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia Setelah 

Perubahan UUD 1945, Yogyakarta: Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas 
Islam Indonesia, hlm. 37.
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7. Pemerintah bertanggungjawab secara politik kepada majelis,
8. Kepala pemerintahan dapat memberikan pendapat kepada kepala 

negara untuk membubarkan parlemen,
9. Parlemen sebagai satu kesatuan memiliki supremasi atas kedudukan 

yang lebih tinggi dari bagian pemerintah dan majelis, tetapi tidak 
saling menguasai,

10. Pemerintah sebagai suatu kesatuan secara tidak langsung 
bertanggungjawab kepada pemilih (rakyat), 

11. Parlemen adalah fokus kekuasaan dalam sistem politik, karena ada 
penyatuan eksekutif dan legislatif.

 Ketiga, yaitu sistem referendum. Sistem ini dapat dilihat dari praktek 
pemerintahan yang diterapkan oleh Swiss. Dalam sistem ini eksekutif 
merupakan sub bagian yang dibentuk dari badan legislatif. Kontrol 
terhadap legislatif dilakukan langsung oleh rakyat melalui mekanisme 
referendum. Ada dua macam referendum yang dapat dilaksanakan, 
yakni:
1. Referendum obligatoir, yaitu referendum untuk menentukan 

disetujui atau tidaknya oleh rakyat berlakunya suatu peraturan atau 
undang-undang yang baru. Referendum ini memiliki sifat wajib.

2. Referendum fakultatif, yaitu referendum untuk menentukan apakah 
suatu peraturan atau undang-undang yang sudah ada dapat terus 
dilakukan atau harus dicabut. Referendum ini bersifat tidak wajib.197

 Dalam perkembangan teori dan praktek sistem pemerintahan ini 
kemudian muncul sistem pemerintahan campuran dimana suatu negara 
juga mengadopsi dua jenis sistem pemerintahan di atas. Dalam sistem 
campuran ini terdapat ciri-ciri sistem presidensial maupun ciri-ciri 
sistem parlementer yang diterapkan sekaligus.198 Sistem pemerintahan 
campuran ini sering dikenal dengan istilah Hybrid system, Quasi-
parlementer, ataupun Quasi-presidensial. Sistem pemerintahan 
campuran ini merupakan respon terhadap kelemahan dan kekurangan 
dalam sistem pemerintahan presidensial maupun sistem pemerintahan 
parlementer.199

197  Mahfud MD, 1993, Dasar dan Struktur …… Op. Cit., hlm. 84-85.
198  Jimly Asshiddiqie, 2006, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II, Jakarta: Sekretariat 

Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, hlm. 60.
199  Ibid.



73

 Indonesia bisa dikatakan negara yang pernah menerapkan hampir 
seluruh model sistem pemerintahan di atas. Berdasarkan UUD 1945 
yang asli sistem pemerintahan Indonesia menganut sistem pemerintahan 
presidensial, hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) 
yang menyatakan bahwa Presiden memegang kekuasaan pemerintah 
menurut Undang-undang Dasar dan dalam Pasal 17 ayat (1) yang 
berbunyi: “Presiden dibantu oleh Menteri-menteri Negara”. Kemudian 
dalam ayat (2) menyatakan bahwa menteri-menteri tersebut diangkat 
dan diberhentikan oleh Presiden.

 Sistem pemerintahan presidensial ini kemudian ditegaskan dalam 
Penjelasan UUD 1945 bagian umum tentang sistem pemerintahan negara 
yang terdiri dari tujuh pokok pikiran, dua diantaranya yakni pokok 
pikiran keempat yang menyatakan Presiden ialah menyelenggarakan 
pemerintahan negara, kekuasaan dan tanggung jawab adalah di tangan 
Presiden. Pada pokok pikiran keenam disebutkan menteri adalah 
pembantu Presiden. Menteri negara tidak bertanggung jawab kepada 
DPR, akan tetapi menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.200

 Sistem pemerintahan presidensial menurut UUD 1945 ini memiliki 
keunikan tersendiri yang berbeda dengan sistem presidensial Amerika 
Serikat di mana menurut UUD 1945 Presiden bertanggung jawab 
kepada MPR, dan juga memegang kekuasaan membuat undang-undang 
bersama DPR. Oleh karena itu, ada sebagian ahli tata negara yang 
menyatakan bahwa sistem pemerintahan Indonesia disebut dengan 
istilah sistem kuasi presidensial.201

 Dalam perjalannya pasca keluarnya Maklumat No. X Tahun 
1945 dan Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945, sistem 
pemerintahan Indonesia berubah menjadi sistem parlementer. Sutan 
Sjahrir kemudian ditunjuk untuk membentuk kabinet bersama dengan 
Amir Sjarifoedin. Sutan Sjahrir sendiri kemudian menjadi Perdana 
Menteri dan membentuk kabinet yang berisi dari perwakilan Partai 
Politik yang telah ada, oleh karena itu dalam periode ini sistem 
multipartai secara faktual telah mewarnai ketatanegaraan Indonesia.

200  Mahfud, MD, 1993, Dasar dan Struktur…… Op. Cit., hlm. 103-104.
201  Ibid., hlm. 104-105.
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 Praktek sistem pemerintahan parlementer (tanpa adanya perubahan 
konstitusi) bertahan sampai dengan negara Indonesia berbentuk negara 
serikat pada tanggal 27 Desember 1949. Dalam negara Republik Indonesia 
Serikat dalam konstitusinya mengatur bahwa sistem pemerintahan yang 
dianut adalah sistem parlementer. Republik Indonesia Serikat ini hanya 
bertahan satu tahun dan Indonesia kembali menjadi negara kesatuan 
dengan memberlakukan UUDS 1950. Dalam UUDS 1950 ini sistem 
pemerintahan masih menggunakan sistem parlemen. Dalam periode di 
bawah UUDS 1950 ini dilaksanakan Pemilihan Umum yang pertama 
tahun 1955 diikuti oleh 36 Partai Politik, meski yang mendapatkan 
kursi di parlemen hanya 27 partai. 

 Pada tahun 1959 Presiden mengeluarkan Dekrit Presiden tanggal 5 
Juli 1959 yang berisi tentang pembubaran Konstituante, pemberlakuan 
kembali UUD 1945 dan pembentukan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat Sementara (MPRS) dan Dewan Perimbangan Agung Sementara 
(DPAS). Dengan dekrit ini sistem pemerintahan kembali ke sistem 
presidensial di bawah “Demokrasi Terpimpin” yang telah diumumkan 
sebelum keluarnya dekrit yakni pada tanggal 19 Februari 1959. 
Demokrasi Terpimpin pada hakekatnya adalah sistem demokrasi yang 
berdasarkan pada musyawarah dan mufakat. Apabila hal tersebut 
tidak tercapai maka permasalahan diserahkan kepada pemimpin untuk 
memutuskannya.202 Dengan sistem Demokrasi Terpimpin ini kekuasaan 
Presiden menjadi tidak terbatas bahkan cenderung otoriter dan 
memungkinkan bagi Soekarno untuk menguasai dan mengendalikan 
semua proses pengambilan keputusan.203 

 Selanjutnya peralihan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto tidak 
merubah sistem pemerintahan presidensial. Rezim orde baru runtuh 
pasca reformasi politik tahun 1998 yang diikuti dengan reformasi 
konstitusi. Perubahan terhadap UUD 1945 menimbulkan perubahan-
perubahan baru dalam sistem katatanegaraan Indonesia. Namun, 
mengenai sistem pemrintahan para perumus saat itu sepakat untuk 
memepertahankan sistem pemerintahan preisdensial bahakan cenderung 
untuk diperkuat.204

202  Mahfud, MD. 1993, Dasar dan Struktur…… Op. Cit., hlm. 113.
203  Denny Indrayana, 2007, Amandemen UUD 1945: antara Mitos dan Pembongkaran, Bandung: 

Mizan, hlm. 139.
204  Saat itu penguatan sistem presidensial menjadi kesepakatan dasar dalam melakaukan 
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 Penguatan sistem pemerintahan presidensial dalam perubahan UUD 
1945 ini merupakan akumulasi dari sejarah dan praktek ketatanegaraan 
Indonesia, dimana beberapa ahli berpendapat bahwa sistem pemerintahan 
yang dikembangkan pada era Demokrasi Liberal tahun 1945-1959 tidak 
memberikan hasil pemerintahan yang stabil. Kemudian pada era Orde 
Baru dimana sistem pemerintahan kuasi presidensial dengan kedudukan 
presiden sebagai mandataris MPR, memberikan diskresi yang besar 
sehingga terjadi penumpukan wewenang, sentralisasi kekuasaan di 
tangan presiden.

 Dalam salah satu kesepakatan tersebut di atas adalah untuk 
mempertegas sistem pemerintahan presidensial, dimana substansi 
dari sistem presidensial adalah presiden dipilih secara langsung, 
presiden tidak mutlak harus memiliki political support dari parlemen 
karena kedudukan presiden tidak tergantung pada parlemen. Presiden 
mempunyai masa jabatan yang sudah pasti (fixed term) sehingga tidak 
dapat dijatuhkan karena hilangnya atau berkurangnya dukungan dari 
parlemen. Pergantian presiden pada masa jabatannya hanya dapat 
terjadi apabila presiden melakukan kejahatan atau pelanggaran yang 
tercantum dalam konstitusi.205

 Dalam perubahan UUD 1945, menyangkut sistem pemerintahan 
presidensial dapat dilihat dalam hal pemilihan presiden yang dilakukan 
secara langsung dalam dua tahap apabila dalam tahap pertama tidak 
terdapat pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih 
(Pasal 6A). Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung ini 
bertujuan untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensial. Dengan 
dipilih langsung diharapkan Presiden dan Wakil Presiden memiliki 
legitimasi yang kuat dari rakyat. Kemudian dilengkapi dengan syarat 
pemakzulan yang harus dilandasi oleh ketentuan konstitusi sebagaimana 
diatur dalam Pasal 7A UUD 1945. Hal ini akan menjamin Presiden dan 
Wakil Presiden untuk dapat memerintah sampai habis masa jabatannya 
selesai.
perubahan terhadap konstitusi. Lihat Ni’matul Huda, Sistem Pemerintahan dan Sistem 
Kepartaian dalam Perspektif Ketatanegaraan Indonesia, makalah dalam seminar “Mengupas 
Tuntas UU Partai Politik” yang diselengggarakan oleh Hann Seidel Foundation bekerjasama 
dengan PSHK FH UII di Yogyakarta, 9 April 2011. 

205  Soewoto Mulyosudarmo, 2004, Pembaharuan Ketatanegaraan Melalui Perubahan 
Konstitusi, Editor; A. Mukti Fajar dan Harjono, Bandung: Asosiasi pengajar HTN dan 
HAN Jawa Timur dan In-TRANS, Cetakan Pertama, hlm. 101.
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 Mencermati sistem pemerintahan setelah perubahan UUD 1945, 
menurut Sri Soemantri sistem pemerintahan Indonesia menganut sistem 
presidensial murni dikarenakan empat hal yakni:206

1. Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan 
menurut Undang-undang Dasar. Dalam melakukan kewajibannya 
Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.

2. Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan 
secara langsung oleh rakyat. Dengan demikian Presiden tidak 
bertanggungjawab kepada satu lembaga negara pun.

3. Presiden dan wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, 
dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, 
hanya untuk satu kali masa jabatan. Dengan demikian masa jabatan 
lima tahun tersebut merupakan fixed term.

4. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Menteri-menteri 
negara diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

 Penguatan sistem pemerintahan presidensial yang dilakukan dengan 
memisahkan kekuasaan negara menjadi tiga kekuasaan yang dipegang 
oleh tiga lembaga negara yang terpisah dan tidak saling mempengaruhi, 
serta dibatasi mekanisme checks and balances, diharapkan memunculkan 
pemerintahan yang stabil207 di bawah kendali presiden.

4. Lembaga Kepresidenan dan Mekanisme Pemilihan Presiden

Lembaga Kepresidenan adalah bagian dari lembaga negara. 
Lembaga negara secara definitif bermakna alat-alat kelengkapan suatu 
negara atau lazimnya disebut sebagai lembaga negara, yaitu institusi-
institusi yang dibentuk guna melaksanakan fungsi-fungsi negara.208 
Lembaga negara atau bisa disebut sebagai alat-alat kelengkapan negara 
menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan keberadaan negara. 
Keberadaan alat kelengkapan negara menjadi keniscayaan untuk 
mengisi dan menjalankan negara. Pembentukan lembaga negara sendiri 
merupakan manifestasi dari mekanisme keterwakilan rakyat dalam 
menyelenggarakan pemerintahan. Maksud dari lembaga kepresidenan 
adalah institusi atau organisasi jabatan yang dalam sistem pemerintahan 

206  Soewoto Mulyosudarmo, 2004, Pembaharuan…… Op. Cit., hlm. 294. 
207  Ni’matul Huda, UUD 1945…… Op. Cit., hlm. 208.
208  Moh. Kusnardi dan Bintan Saragih, 2000, Ilmu Negara, Edisi Revisi. Jakarta: Gaya Media 

Pratama, hlm. 241.
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berdasarkan UUD 1945 berisi dua jabatan yaitu presiden dan wakil 
presiden.209 

Lembaga kepresidenan (Presidential Institution) sendiri dalam 
penyelenggaraan negara berkaitan dengan bentuk negara republik. 
Dalam bahasa Indonesia, perkataan presiden dipergunakan dalam 
dua arti yaitu lingkungan jabatan (ambt) dan pejabat (ambtsdrager). 
Menurut UUD 1945, penggunaan kata presiden menunjukkan pejabat. 
Tetapi karena presiden adalah pemangku jabatan kepresidenan, dengan 
sendirinya dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan 
lainnya yang mengatur mengenai presiden sekaligus mengandung pula 
makna pengaturan lingkungan jabatan kepresidenan.210 

Istilah presiden merupakan derivatif dari to preside yang berarti 
memimpin atau tampil di depan. Sedangkan kata Latin presidere 
berasal dari kata prae yang berarti di depan, dan kata sedere yang 
berarti duduk. Jabatan presiden yang dikenal sekarang ini, yaitu sebagai 
kepala dari negara yang berbentuk republik, muncul di Amerika Serikat 
pada abad ke-18. Hal ini dapat dilihat dalam Konstitusi (Art. II, Sect. 
1, Par. 1) yang dihasilkan oleh Konvensi Federal pada 1787: “The 
executive power shall be vested in a President of the United States of 
America....”211

Lembaga kepresidenan merupakan pemegang kekuasaan 
eksekutif dalam negara.212 Dalam sistem yang dianut Indonesia, 
presiden mempunyai kedudukan sebagai Kepala Negara dan sekaligus 
Kepala Pemerintahan. Mengingat kedudukan presiden sangat sentral, 
maka pengaturannya diwadahi dalam konstitusi. Sifat pengaturannya 
pun terperinci dan detail, hal ini sesuai dengan hakikat suatu naskah 
konstitusi yang dimaksudkan sebagai dokumen hukum yang bersifat 
membatasi kekuasaan organ pemerintahan.213   

Mengenai kewenangan presiden di Indonesia berdasarkan 
UUD 1945 perubahan, Jimly Asshiddiqie mengatakan presiden tidak 

209  Jimly Asshiddiqie, 2004, Format Kelembagaan…… Op. Cit., hlm. 59.
210  Bagir Manan, 2006, Lembaga…… Op. Cit., hlm.19.
211  Harun Alrasid, 1999, Pengisian Jabatan Presiden, Cetakan ke- I, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 

hlm. 10.
212  Jimly Asshiddiqie, 2004, Format Kelembagaan…… Op. Cit., hlm. 101.
213  Ibid.
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hanya memiliki kewenangan yang bersifat eksekutif saja, tetapi juga 
meliputi kewenangan non-eksekutif.214 Hal ini merupakan konsekuensi 
penerapan prinsip checks and balances. Kewenanagan-kewenangan 
tersebut meliputi: 215

1. Kewenangan eksekutif, yaitu berkaitan dengan penyelenggaraan 
pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Dasar.

2. Kewenangan administratif, yaitu berkaitan dengan pelaksanaan 
undang-undang dan administrasi negara.

3. Kewenangan diplomatik, yaitu berkaitan dengan pelaksanaan 
hubungan luar negeri atau sebagai subyek hukum internasional 
lainnya.

4. Kewenangan legislatif, yaitu berkaitan dengan penyusunan 
rancangan undang-undang dan mengatur proses pengesahannya 
menjadi undang-undang.

5. Kewenangan yudikatif, yaitu menyangkut pemberian pengampunan, 
penangguhan hukuman, dan sebagainya terhadap narapidana atau 
pelaku kriminal.

Secara yuridis-konstitusional, pengaturan mengenai lembaga 
kepresidenan di Indonesia dapat dijumpai dalam beberapa pasal. Dalam 
Bab III Pasal 4 UUD 1945 perubahan disebutkan: “ayat (1) Presiden 
Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut 
Undang-Undang Dasar dan ayat (2) Dalam melakukan kewajibannya 
Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.” Pasal ini 
menegaskan “Constitutional Government Principle” yaitu prinsip yang 
menitikberatkan bahwa pelaksanaan kepemerintahan harus didasarkan 
pada konstitusi. Hal ini tidak terlepas dari konsep negara hukum yang 
dianut. Sebagai keonsekuensinya seluruh penyelengagaraan kekuasaan 
negara harus dijalankan berdasarkan hukum baik itu UUD maupun 
peraturan perundang-undangan di bawahnya. Selain itu, pasal di atas 
juga menegaskan bahwa wakil presiden tidak boleh lebih dari satu 
orang dan bertindak sebagai pembantu presiden.

Kewenangan konstitusional yang dimiliki Presiden Republik 
Indonesia sebagaimana diatur dalam konstitusi ialah sebagai berikut:

214  Ibid., hlm. 75-76.
215  Ibid.
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1. Mengangkat dan memberhentikan Menteri Negara; 
2. Mengajukan RUU APBN untuk dibahas bersama DPR dengan 

pertimbangan DPD;216

3. Meresmikan anggota BPK yang telah dipilih DPR;
4. Menetapkan hakim agung yang diusulkan KY dan mendapat 

persetujuan DPR;
5. Mengangkat dan memberhentikan anggota KY dengan persetujuan 

DPR;
6. Menetapkan hakim MK;
7. Mengangkat konsul;
8. Menerima penempatan duta negara lain dengan pertimbangan DPR; 
9. Memberi grasi dan rehabilitasi dengan pertimbangan MA;217

10. Memberi amnesti dan abolisi dengan memerhatikan pertimbangan 
DPR;218 

11. Memberi gelar, tandajasa dan tanda kehormatan lainnya;
12. Membentuk dewan pertimbangan;
13. Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan 

negara lain dengan persetujuan DPR; 
14. Membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR.

Mengenai pengisian jabatan presiden itu sendiri dilakukan dengan 
cara pemilihan. Salah satu perubahan fundamental setelah amandemen 
UUD 1945 ialah dipilihnya presiden dan wakil presiden secara 
langsung oleh rakyat melalui pemilu. Pasal 6A ayat (1) UUD 1945 
secara tegas menyebutkan “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam 
satu pasangan secara langsung oleh rakyat.” Perubahan ini didasari 
pemikiran untuk mengejwantahkan paham kedaulatan rakyat. Selain 
itu, dengan dipilih secara langsung oleh rakyat, menjadikan presiden 
dan wakil presiden mempunyai legitimasi yang lebih kuat dalam artian 
memperkuat sistem presidensial yang dianut dengan salah satu cirinya 
yaitu adanya periode masa jabatan yang pasti (fixed term). 

216  Kewenangan ini termasuk kewenangan yang bersifat legislatif.
217  Kewenangan ini termasuk kewenangan yang bersifat yudikatif.
218  Kewenangan ini termasuk kewenangan yang bersifat yudikatif.



80

Dengan demikian presiden dan wakil presiden tidak dapat 
dijatuhkan dalam masa jabatannya kecuali melanggar hukum berdasar 
hal-hal yang tercantum dalam UUD 1945 melalui prosedur yang 
konstitusional. Prosedur tersebut dikenal dengan pemakzulan yang 
menunjukkan konsistensi penerapan paham Negara Hukum, yaitu 
bahwa tidak ada pengecualian penerapan hukum, bahkan terhadap 
presiden.

Negara Indonesia menganut paham kedaulatan rakyat atau 
demokrasi. Rakyat adalah pemilik kekuasaan tertinggi dalam negara. 
Kekuasaan yang sesungguhnya adalah berasal dari rakyat, oleh rakyat, 
dan untuk rakyat. Kekuasaan bahkan diidealkan diselenggarakan 
bersama-sama dengan rakyat. Pemisahan kekuasaan (separation of 
power) ke dalam tiga lembaga yaitu legislatif, eksekuif, dan yudikatif 
sebenarnya adalah pelaksana kekuasaan yang mengabdi kepada rakyat 
sebagai pemilik kedaulatan negara yang sesungguhnya. Orang-orang 
yang duduk disana adalah sebagai pelayan dan pengabdi yang bekerja 
demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Undang-Undang Dasar mengatur pelaksanaan kedaulatan rakyat 
yang disalurkan dan diselenggarakan menurut prosedur konstitusional 
yang ditetapkan dalam hukum dan konstitusi. Karena itu, menurut Jimly 
Asshiddiqie prinsip kedaulatan rakyat (democratie) dan kedaulatan 
hukum (nomocratie) hendaklah diselenggarakan secara beriringan 
sebagai dua sisi dari mata uang yang sama. Untuk itu, Undang-undang 
Dasar negara kita menganut pengertian bahwa Negara Republik 
Indonesia itu adalah Negara Hukum yang demokrasi (democratische 
rechtstaat) dan sekaligus adalah Negara Demokrasi yang berdasarkan 
atau hukum (constitutional democracy) yang tidak terpisahkan satu 
sama lain.

Penyaluran kedaulatan rakyat secara langsung dilakukan melalui 
pemilihan umum untuk memlih anggota lembaga perwakilan dan 
memilih Presiden dan Wakil Presiden. Pengertian tentang Pemilihan 
Umum Presiden dan Wakil Presiden dapat kita lihat dalam Ketentuan 
Umum Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang 
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagai berikut:
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Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya 
disebut pemilu Presiden dan Wakil Presiden, adalah pemilihan umum 
untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam Negara Kesatuan 
Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilu merupakan sarana tak terpisahkan dari kehidupan 
politik negara demokrasi modern. Bagi bangsa yang tengah berjuang 
melembagakan “kekuasaan rakyat”, kata Indonesianis, Lance Castles, 
pemilu masih dihayati sebagai ritus massal. Suatu perayaan kebersamaan, 
yang bisa gagal atau mengecewakan. Namun juga menjadi langkah 
maju dalam melembagakan kedaulatan rakyat secara efektif dan lestari.

Pemilu memang merupakan keputusan yang sangat penting bagi 
masa depan negara. Bila suatu pemilu berjalan baik maka sebuah negara 
dapat melanjutkan menuju demokrasi dan perdamaian. Sebaliknya, bila 
pemilunya berjalan buruk bahkan gagal, sebuah negara bisa dibilang 
tengah meruntuhkan demokrasi dan kembali menuju titik nadirnya. 
Itulah sebabnya pemilu kerap disebut sebagai roh demokrasi.

Sebagai lembaga penjalan undang-undang yang telah disahkan 
Presiden mempunyai kewenangan dalam menetapkan peraturan 
pemerintah (PP). PP merupakan aplikasi dari Presiden daam menjalankan 
roda pemerintahan, seain PP, Presiden juga dapat menetapkan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) dan Peraturan Presiden 
(Perpres).219

Ketentuan mengenai pelaksanaan pengisian kekuasaan Presiden 
diatur dalam Pasal 8 UUD 1945. Presiden dapat digantikan dalam 
masa jabatannya bila Presiden berhalangan tetap dalam menjalankan 
kewenangannya dan juga dikarenakan di impeachment.220

Dalam membahas lembaga kpresidenan, ada beberapa teori 
terkait yang dapat digunakan diantaranya yaitu sebagai berikut: 

219Kewenangan Presiden membentuk PP diatur dalam Pasal 5 Ayat (2) UUD 1945, Kekuasaan 
Presiden dalam membentuk Perpu diatur dalam Pasal 22 Ayat (1) UUD 1945, sementara 
kewenangan Presiden membentuk Perpres diatur dalam UU No. 10 Tahun 2004 tentang Tata 
Urut Peraturan Perundang-Undangan.

220Pengaturan tentang impeachment diatur secara jelas dalam Pasal 7B UUD 1945.
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1. Teori Sumber Kekuasaan 

Banyak teori yang mencoba menjelaskan asal-usul kekuasaan. 
Menurut teori teokrasi, asal atau kekuasaan bersumber pada Tuhan. 
Teori yang berkembang pada zaman abad pertengahan. 

Sementara hukum alam, kekuasaan berasal dari rakyat. 
Pendapat ini dimulai dari aliran monarkomaken.221Aliran ini 
dipelopori oleh Jhohanes Althusius yang mengatakan bahwa 
kekuasaan berasal dari rakyat dan asal kekuasaan yang ada pada 
rakyat tidak lagi dianggap berasal dari Tuhan, melainkan berasal 
dari alam. kemudian kekuasaan tersebut diserahkan pada seseorang 
yang disebut raja/ penguasa untuk menyelenggaraan kepentingan 
rakyat.222

Berkaitan dengan kekuasaan yang diserahkan dari rakyat 
kepada penguasa tersebut, dalam teori ini terdapat perbedaan 
pendapat. Dimana J.J Rouseau yang mengatakan bahwa kekuasaan 
berasal pada rakyat, kemudian melalui perjanjian kekuasaan tersebut 
diserahkan pada raja/penguasa. Mekanisme penyerahan tersebut 
dimulai dari masing-masing orang kepada masyarakat sebagai suatu 
kesatuan, kemudian melalui perjanjian, kekuasaan diberikan pada 
raja/penguasa. Penyerahan tersebut dilakukan secara bertingkat.223 

Sementara menurut Thommas Hobbes yang juga dari teori 
hukum alam penyerahan kekuasaan tersebut dari masing-masing 
orang langsung diserahkan pada raja/penguasa dengan melalui 
perjanjian masyarakat, tidak seperti Rosseou yang menyatakan 
melalui rakyat dahulu baru diserahkan pada raja.224

2. Teori Kekuasaan Negara 

Ada pertanyaan yang dapat dilayangkan untuk menjawab 
permasalahan dalam tulisan ini, yaitu mengapa negara membutuhkan 
kekuasaan? Alasannya apa hingga negara berhak memperoleh 
kekuasaan? pertanyaan tersebut telah ada pada masa yunani kuno. 

221Soehino, Ilmu Negara, Liberty, Yogyakarta, 1980, hlm 150.
222Ibid. 151
223 Ida Sundari Husen dan Rahayu Hidayat, Prihal Kontrak Sosial atau Prinip Hukum Politik, Dian 

Rakyat, 1989, hlm 8.
224 ibid . hal. 18
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Munculnya, rezim otoriter dinegara-negara membuat mereka mencari 
alasan yang kuat untuk dijadikan dasar bagi kekuasaannya.225Teori 
kekuasaan negara telah diperbincangkan sejak zaman yunani kuno. 
Plato dan Aristoteles menyatakan bahwa negara memerlukan 
kekuasaan mutlak. Kekuasaan memerlukan warganya untuk dididik 
dengan nilai norma yang rasional.226 

Ada juga pemikiran yang memisakan antara negara dengan 
agama/ gereja. Pemikir baru tersebut menjelas kekuasaan negara 
secara rasional dan pragmatis. Misalnya, Thommas Hobbes yang 
menekankan pentingnya kekuasaan pada negara, karena bila warga 
negaranya, karena kalau tidak para warga negara akan saling 
berkelahi dalam memperebutkan kepentingannya dalam kekuasaan. 
teori ini kemudian dikembangkan kembali lagi dizaman modern 
melalui teori negara organis.227

Akhirnya Karl Marx yang memiliki tafsiran baru tentang 
negara dan kekuasaan. Marx memakai teori dari Heggel, tetapi 
diubahnya dengan menyatakan bahwa tujuan sejarah adalah 
terciptanya masyarakat sosialis, bukan masyarakat demokratis. Dia 
menunjukkan bahwa perjuangan kelas adalah motor penggerak 
sejarah. Negara, setelah diambil oleh kelas buruh memiiki kekuasaan 
yang besar untuk merealisasikan masyarakat sosialis.228

3. Teori Pemisahan Kekuasaan 

Teori ini dikembangkan oleh Immanuel Kant sebagai doktrin 
trias politica, dikembangkan oleh Monstesque dalam bukunya 
L’esprit des loi. Dasar pemikiran doktrin ini adalah sebagaimana 
dikembangkan juga oleh Aristoteles dan Jhon Locke. Dengan begitu, 
ajaran ini bukan ajaran baru bagi Montesque. 

Terciptanya, masyarakat bebas. keinginan seperti ini muncul 
karena Montesque hidup dalam sosial dan politik yang tertekan 
dibawah kekuasaan Raja yang absolut. Jalan mencapai masyarakat 
bebas adalah pemisahan kekuasaan antara kekuasaan legislatif dan 

225 Arief Budiman, Teori Negara: Negara, Kekuasaan, dan Ideologi,, PT. Gramedia Pustaka Utama, 
Jakarta, 1996, hlm 8-9.

226 ibid. hal.17
227 ibid hal.7
228 Ibid.18
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eksekutif. Adanya kekuasaan yudisial yang terpisah dari badan 
legislatif. Hal ini dimaksudkan agar hakim dapat bertindak secara 
bebas dalam memeriksa dan memutuskan perkara.

Sementara CF Strong melihat fenomena pembagian kekuasaan 
dikarenakan adanya proses normal dari spesialisasi fungsi. Fenomena 
ini bisa diamati pada semua bidang dan tindakan yang disebabkan 
peradaban semakin bergerak maju, bertambahnya aktifitas dan 
karena organ pemerintahan menjadi semakin kompleks.229 

Strong melihat raja adalah pelaksana dan pembuat undang-
undang, disamping itu juga bertindak sebagai hakim. Namun, 
dalam perkembangannya tidak dapat dihindari tumbuhnya tendensi 
untuk mendelegasikan kekuasaan sehingga menghasilkan adanya 
pembagian kekuasaan.230

5. Konsep Pemakzulan Dalam Sistem Ketatanegaraan

Proses pemberhentian presiden dalam masa jabatannya 
setidaknya paling populer dikenal dengan dua istilah yaitu pemakzulan 
dan impeachment. Penulis memilih menggunakan istilah pemakzulan 
karena cakupannya lebih luas yaitu meliputi keseluruhan proses sampai 
pemberhentian presiden sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. 
Sedangkan impeachment hanya mencakup proses pendakwaan parlemen 
terhadap presiden yang diduga melakukan pelanggaran hukum atau 
tidak lagi memenuhi syarat untuk meneruskan jabatannya tersebut.231

229 Arief Budiman, Op., Cit., hlm 21.
230 C.F Strong, Modern Political Institution, cet. 5 London: Sidwick and Jakson Limited, Second 

Impression, 1960, hlm 330.
231 Terminologi “to impeach” menurut Webster’s New World Dictionary berarti “to bring (a public 

official) before the proper tribunal on the charges of wrongdoing”. Sementara impeachment 
itu sendiri sinonim dengan kata accuse yang berarti mendakwa atau menuduh. Sementara 
Encyclopedia Britanica menguraikan pengertian impeachment sebagai “a criminal proceeding 
instituted against a public official by a legislative body”. Dengan demikian impeachment 
berarti proses pendakwaan atas perbuatan menyimpang dari pejabat publik. Dalam hubungan 
dengan kedudukan kepala negara atau pemerintahan, impeachment berarti pemanggilan 
atau pendakwaan untuk untuk meminta pertanggungjawaban atas persangkaan pelanggaran 
hukum yang dilakukan dalam masa jabatannya. Selengkapnya lihat dalam Victoria Neufeldt, 
1991, Webster’s New World Dictionary, New York: Prentice Hall, hlm. 676, dalam Laporan 
Penelitian, 2005, Mekanisme Impeachment dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, kerjasama 
Mahmakah Konstitusi Republik Indonesia dengan Konrad Adenauer Stiftung, hlm.11.
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Pada dasarnya di dalam hukum tata negara terdapat dua cara 
pemberhentian presiden. Pertama, pemakzulan (panggilan untuk 
pertanggungjawaban) yang lebih dikenal pemberhentian di tengah masa 
jabatan yang dilakukan oleh parlemen. Kedua, pemberhentian melalui 
mekanisme special legal proceeding atau forum previlegiatum (forum 
peradilan khusus diadakan untuk itu), yaitu presiden diberhentikan 
melalui mekanisme pengadilan khusus, bukan mekanisme yang ada di 
parlemen.232 Namun, cara yang paling banyak diadopsi oleh negara-
negara di dunia adalah cara yang pertama yaitu melalui mekanisme 
pemakzulan sebagaimana juga dianut oleh Indonesia. 

Secara historis awal mula pemakzulan menurut Richard A. Posner 
dalam buku The Investigation, Impeachment, and Trial of President 
Clinton, dikenal pada abad ke-14 di Inggris. Parlemen menggunakan 
pemakzulan untuk memproses pejabat-pejabat tinggi dan individu-
individu yang amat powerful, yang terkait dalam kasus korupsi, atau 
hal-hal lain yang bukan merupakan kewenangan pengadilan biasa. 
Dalam praktek, The House of Commons bertindak sebagai a grand jury 
yang memutuskan apakah akan memakzulkan seorang pejabat. Apabila 
pejabat itu dimakzulkan, maka The House of Lords akan mengadilinya. 
Apabila dinyatakan bersalah, maka pejabat tersebut akan dijatuhi 
hukuman sesuai ketentuan yang telah diatur, termasuk memecat dari 
jabatannya. Di Inggris, pemakzulan pertama kali digunakan pada bulan 
November 1330 di masa pemerintahan Edward III terhadap Roger 
Mortimer, Baron of Wigmore yang kedelapan, dan Earl of March yang 
pertama.233

Pada saat zaman penjajahan Inggris di Amerika Serikat, pemakzulan 
mulai diperkenalkan pada abad ke-17 dengan menggunakan istilah 
impeachment. Akan tetapi, dalam perkembangannya impeachment 
lebih dikenal di Amerika Serikat daripada di Inggris. Di Amerika 
Serikat, impeachment diatur dalam konstitusi yang menyatakan, The 
House of Representatives (DPR) memiliki kekuasaan untuk melakukan 
impeachment, sedangkan Senat mempunyai kekuasaan untuk mengadili 
semua tuntutan impeachment.234 Jadi impeachment merupakan suatu 

232  Denny Indrayana, Problem Konstitusi Pemberhentian Presiden, dalam Harian Kompas tanggal 
27 Juli 2001. 

233 Laporan Penelitian, 2005, Mekanisme Impeachment...... Op. Cit., hlm. 4.
234 Ibid.
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lembaga resmi untuk mempersoalkan tindak pidana yang dituduhkan 
kepada presiden, wakil presiden, hakim-hakim, dan pejabat sipil lainnya 
dari pemerintahan federal yang sedang berkuasa. 

Pada saat konstitusi Amerika dirancang pada tahun 1787, di 
Philadelphia dan Pennsylvania, para bapak bangsa Amerika Serikat 
sudah melihat adanya kecenderungan para pemimpin menjadi korup 
ketika berkuasa. Selain korup, para pemimpin itu juga berusaha untuk 
terus berkuasa selama mungkin. Oleh karena itu, mereka menciptakan 
sebuah konstitusi yang didasarkan pada fondasi checks and balances 
yang dapat meminimalisasi penyalahgunaan kekuasaan. Impeachment 
didesain sebagai instrumen untuk “menegur” perbuatan menyimpang, 
penyalahgunaan dan pelanggaran terhadap kepercayaan publik dari 
orang yang mempunyai jabatan publik.235

Berdasarkan paparan di atas gagasan pemakzulan terhadap presiden 
didasari oleh pandangan perlunya mencegah dan menanggulangi 
terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dari pemegangnya. Karena 
secara universal dipahami bahwa kekuasaan yang mutlak cenderung 
disalahgunakan. Selain itu, diadopsinya konsep pemakzulan dalam 
sistem kenegaraan di hampir seluruh negara karena jabatan presiden 
merupakan jabatan yang sangat vital dalam menentukan perjalanan 
suatu negara ke depan.236

Konsep pemakzulan presiden dalam masa jabatannya dikenal baik 
di negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial maupun 
parlementer. Namun, perlu dipahami bahwa proses pemakzulan presiden 
di negara-negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial 
berbeda dengan negara-negara yang menganut sistem pemerintahan 
parlementer.237 Dalam sistem presidensial pranata yang digunakan dalam 
melakukan pengawasan adalah “impeachment/pemakzulan”, sedang 
dalam sistem pemerintahan parlementer adalah “pertanggungjawaban” 
pejabat eksekutif terhadap legislatif melalui mosi tidak percaya. 
Dengan demikian pada dasarnya keduanya sama-sama sebagai sarana 
kontrol terhadap pemerintah dan juga sama-sama dapat mengakibatkan 

235  Gary McDowell, “High Crimes and Misdemeanors: Recovering the Intentions of the Founders” 
dalam Ibid., hlm. 5-6.

236  Suwoto Mulyosudarmo, 1997, Peralihan Kekuasaan: Kajian Teoritis dan Yuridis Terhadap 
Pidato Nawaksara, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, hlm. 53.  

237  Soimin, 2009, Impeachment Presiden…… Op. Cit., hlm. 10.
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pejabat eksekutif yang terkena harus mundur dari jabatannya. Hanya 
perbedaanya, di dalam sistem pemerintahan presidensial alasan-alasan 
pemakzulan hanya didasarkan pada pelanggaran hukum. Sedangkan 
dalam sistem pemerintahan parlementer alasan-alasannya lebih 
didasarkan pada alasan-alasan politik.238

6. Hukum Darurat Negara (State Emergency Law) Dalam Perspektif 
Ketatanegaraan.

Terkadang pada kehidupan ini, tidak seluruhnya berjalan dengan 
normal. Sehingga ini juga berlaku bagi ketatanegaraan pada Indonesia 
yang tidak seluruhnya berjalan dengan baik-baik aja tanpa masalah 
urgensi. Khususnya pada Hukum Tata Negara, perlu diketahui adanya 
perbedaan antara keadaan normal (biasa) dan hukum tata negara yang 
tidak berjalan dalam keadaan luar biasa atau tidak normal. Hukum 
tata negara yang tidak berjalan sesuai keadaanya disebut juga sebagai 
hukum darurat negara.

Pada hukum ketatanegaraan yang berjalan normal diberlakukan 
berdasarkan konstitusi dan produk hukum lain yang resmi. Namun 
pada saat negara sedang gencar dengan keadaan tidak normal, hukum 
tersebut tidak dapat digunakan. Hukum tata negara darurat menurut 
doktrin ada dua yakni hukum tata negara darurat objektif dan subjektif. 
Yang dimaksud oleh hukum tata negara subyektif adalah hak negara 
untuk menindaklanjutkan keadaan berbahaya atau urgensi dengan cara 
menyimpang ketentuan undang-undang dan undang-undang dasar yang 
berlaku. Sedangkan hukum tata negara darurat menurut sudut pandang 
obyektif adalah ketika negara sedang pada keadaan darurat, bahaya, 
atau genting.239

Menurut Jimly asshiddiqie, mengemukakan tentang hukum tata 
negara darurat sebagai berikut:“oleh karena itu, didunia akademis, 
khususnya hukum tata negara perlu dibedakan antara HTN negara yang 
berlaku dalam keadaan biasa atau normal dan HTN yang berlaku dalam 
keadaan luar biasa atau tidak normal. HTN inilah yang kita namakan 
hukum negara darurat.”.240 Pada praktik hidupnya, negara tidak selalu 
berjalan dengan lancar atau normal situation, disamping itu juga 

238  Ibid., hlm. 14-15.
239 Elfina Yuliati, “Pengertian Hukum Tata Negara Darurat”, diakses pada 20 Juli 2020.
240 Jimly Asshiddiqie, “Hukum Tata Negara Darurat”, diakses pada 20 Juli 2020.
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terdapat situasi sebagaimana negara dalam keadaan abnormal atau 
tidak normal. Keadaan abnormal tersebutlah yang membuat negara 
tidak berjalan dengan efektif sesuai ketentuan undang-undang maupun 
undang-undang dasarnya.

Sebuah negara dengan hukum ketatanegaraan darurat merupakan 
hal yang wajar karena tidak seluruh peristiwa berjalan dengan lancar. 
Indonesia menganut negara hukum sesuai dengan pasca amandemen 
Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 yang tertulis bahwa “Indonesia merupakan 
negara hukum.”. Indonesia sebagai negara hukum modern (welfare 
state) dalam rangka mewujudkan tujuan negara yakni memberikan 
kesejahteraan bagi masyarakatnya serta melindungi hak-hak asasi 
warga negaranya, harus menegakkan prinsip utama atau asas pokok 
yang terdiri atas asas legalitas, asas pengakuan dan perlindungan hak 
asasi manusia, asas pembagian kekuasaan negara, asas peradilan yang 
bebas dan tidak memihak, asas kedaulatan rakyat, asas demokrasi dan 
asas konstitusional.241

Negara yang menganut hukum merupakan pemerintah yang 
menjalankan ketatanegaraan berdasarkan aturan undang-undang 
dasar maupun undang-undang yang berlaku. Maka dengan itu apabila 
adanya hukum tata negara darurat dapat membantu kinerja pemerintah 
pada kejadian yang mendadak atau yang disebut juga sebagai urgensi 
permasalahan negara. Pada masa darurat ini, Presiden sebagai kepala 
negara sekaligus kepala pemerintah mempunyai full power yang tidak 
dapat diintervensi oleh lembaga manapun sampai tiba pada masa DPR 
mengadakan sidang dalam menentukan apakah Perpu tersebut disetujui 
atau ditolak. 242

Namun dapat disimpulkan bahwa Perpu (Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang) dikeluarkan atas faktor dari beberapa dasar 
hukum:
1. Pasal 12 UUD 1945 menyatakan bahwa “Presiden menyatakan 

keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya 
ditetapkan dengan Undang-Undang”.

241 Imran Juhaefah, Hal Ihwal Kegentingan Yang Memaksa Sebagai Landasan Pembentukan 
Peraturan PemerintahPengganti Undang-Undang, Disertasi, Pascasarjana Universitas Muslim 
Indonesia, Makassar, 2011, hlm. 2, diakses pada 20 Juli 2020.

242 Muhammad Syarif, “Hakekat Keadaan Darurat Negara (State Of Emergency)sebagai Dasar 
Pembentukan Peraturan PemerintahPengganti Undang-Undang”, diakses pada 20 Juli 2020.
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2. Pada pasal 22 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa “Dalam hal 
ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan 
peraturan pemerintah pengganti undang-undang.”.

3. Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (“UU 12/2011”) yang 
berbunyi “Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah 
Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam 
hal ihwal kegentingan yang memaksa.”

Berdasarkan landasan hukum yang berlaku, hukum tata negara 
darurat mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang (PERPU) pada saat masa hal ihwal kegentingan yang memaksa 
Presiden untuk mengeluarkan putusan sekaligus kesimpulan terhadap 
masalah negara yang dihadapinya. 

Dengan ini dapat disimpulkan kegentingan yang memaksa 
dirumuskan sebagai ukuran objektif penerbitan PERPU yang tertera 
pada Mahkamah Konstitusi dalam putusan MK  Nomor 138/PUU-
VII/2009 menyangkut  3 syarat yaitu sebagai berikut :
1. Keadaan sebagaimana adanya kebutuhan mendesak untuk 

menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-
undang.

2. Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga 
adanya kekosongan hukum, atau Undang-Undang tetap tidak 
memadai.

3. Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi walaupun dengan 
pembentukan Undang-Undang secara prosedur biasa karena adanya 
keperluan waktu yang cukup lama dengan kondisi sebagaimana 
dalam keadaan memaksa dan memerlukan putusan yang tepat dalam 
menanggulangi masalah tersebut.243

Keadaan berbahaya tersebut tidak luput dari satu pandangan, 
namun menurut doktrin serta pendapat Jimly Asshiddiqie ada beberapa 
masalah yang dikategorikan sebagai kegentingan yang memaksa :
1. Keadaan bahaya karena ancaman perang yang datang dari luar.

243Tri Jata, “Syarat-Syarat Penetapan PERPU oleh Presiden”, https://www.hukumonline.com/
klinik/detail/ulasan/lt5188b1b2dfbd2/syarat-syarat-penetapan-perpu-oleh-presiden/, diakses 
pada 21 Juli 2020.
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2. Keadaan bahaya karena tentara nasional sedang berperang di luar 
negeri.

3. Keadaan bahaya karena perang di dalam negeri atu pemberontakan.
4. Keadaan bahaya karena kerusuhan sosial.
5. Keadaan bahaya karena bencana alam.
6. Keadaan bahaya karena tertib hukum dan administrasi yang 

terganggu.
7. Keadaan bahaya karena kondisi keuangan negara.
8. keadaan lain dimana fungsi konstitusional tidak dapat bekerja.244

Keadaan darurat menuntut negara untuk mengambil tindakan 
sesegera mungkin dan meminimalisir resiko yang terjadi. Dalam hal 
tindakan yang dapat diambil menurut Vinkat Iyer tindakan darurat 
meliputi:
1. Kewenangan menangkap(power of arrest); 
2. Kewenangan menahan(power of detention);
3. Pembatasan atas kebebasan fundamental(power imposing restriction 

of fundamental freedom);
4. Kewenangan terkait perubahan prosedur pengadilan dan 

pemidanaan(power concerning modification of trial procedures and 
punishment);

5. Kewenanangan membatasi atasa akses ke pengadilan(power 
imposing restriction on access to the judiciary);

6. Kewenangan atas imunitas yang dinikmati polisi, aparat keamanan, 
dan yang lainnya(power concerning immunities enjoyed by the 
police and member of security forces and so on)245

Terkait dengan permasalahan Hukum Tata Negara yang 
melibatkan Presiden dalam mengeluarkan PERPU, terdapat 2 Tipe Perpu 
berdasarkan konstitusi menurut pendapat Professor Jimly Asshiddiqie :
1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) sebagai 

Undang-Undang biasa (negara dalam keadaan normal) yang berlaku 
sementara karena adanya kegentingan yang memaksa dan belum 

244 Yasir Fatih, “Hukum Tata Negara Darurat”, https://fatahilla.blogspot.com/2009/07/hukum-
tata-negara-darurat.html, diakses pada 21 Juli 2020.

245  Cici Fitriyani, “Arti Penting Hukum Tata Negara Darurat” hal 7, diakses pada 21 Juli 2020.
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mendapatkan persetujuan dari DPR berdasarkan Pasal 22 UUD 
1945.

2. Peratura Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) pada 
kondisi negara yang mendesak, darurat, maupun bahaya berdasarkan 
Pasal 12 jo Pasal 22 UUD 1945.246

7. Centralized and Decentralized Systems dalam Diskursus Judicial 
Review

Pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) tidak dapat 
dilepaskan dari perkembangan hukum dan ketatanegaraan tentang 
pengujian produk hukum oleh lembaga peradilan atau judicial 
review.247 Dalam konteks judicial review yang dijalankan oleh MK 
dapat disebut sebagai “constitutional review” karena batu ujinya adalah 
konstitusi. Konsep constitutional review itu sendiri sebenarnya dapat 
dilihat sebagai hasil perkembangan gagasan modern tentang sistem 
pemerintahan demokratis yang didasarkan atas ide-ide negara hukum 
(rule of law), prinsip pemisahan kekuasaan (separation of powers), 
serta perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia (the protection of 
fundamental rights).248 

Dalam sistem constitutional review itu tercakup 2 (dua) tugas 
pokok, yaitu: pertama, menjamin berfungsinya sistem demokrasi dalam 
hubungan perimbangan peran atau interplay antara cabang kekuasaan 
legislatif, eksekutif, dan lembaga peradilan (judiciary). Dengan kata 
lain, constitutional review dimaksudkan untuk mencegah terjadinya 
pendayagunaan kekuasaan dengan membatasi kekuasaan mayoritas 
dan mengawasi proses politik agar berjalan di koridor konstitusi. 
Dalam keadaan seperti ini terlihat jelas, constitutional review bermakna 
pemahkotaan (crowning) the rule of law. Walaupun upaya pemahkotaan 

246  Aida Mardatillah, “Jimly: Ada Dua Tipe Perppu dalam Perspektif Konstitusi”, https://
www.hukumonline.com/berita/baca/lt5eb09bcc9e976/jimly--ada-dua-tipe-perppu-
dalam-perspektif-konstitusi/, diakses pada 21 Juli 2020.

247  Istilah judicial review terkait dengan istilah Belanda “toetsingsrecht”, tetapi keduanya memiliki 
perbedaan terutama dari sisi tindakan hakim. Toetsingsrecht bersifat terbatas pada penilaian 
hakim terhadap suatu produk hukum, sedangkan pembatalannya dikembalikan kepada 
lembaga yang membentuk. Sedangkan dalam konsep judicial review secara umum terutama 
di negara-negara Eropa Kontinental sudah termasuk tindakan hakim membatalkan aturan 
hukum dimaksud. Lihat, Jimly Asshiddiqie, Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai 
Negara, (Jakarta: Konpress, 2005), hlm. 6 – 9.

248  Ibid., hlm. 11
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itu seringkali dicederai oleh lapisan mayoritas. Sebagaimana keresahan 
yang sering disampaikan Tocqueville, “how can courts, and judges 
whom serve on them, constraint governing majorities in practice?”249 
Pertanyaan itu tentu saja membuat lapisan mayoritas ketar-ketir. Esensi 
dari pertanyaan ini adalah bahwa peradilan tidak hanya berfungsi 
sebagai organ pemutus, tetapi juga berperan secara pasif membatasi 
kekuasaan politik kelompok terbesar. Kedua, melindungi setiap 
individu warga negara dari penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga 
negara yang merugikan hak-hak fundamental mereka yang dijamin 
dalam konstitusi.250 

Pengujian norma abstrak terfokus pada kadar konstitusionalitas 
produk hukum (undang-undang) secara umum. Dalam tahap ini 
hakim dapat melakukan penafsiran secara luas terhadap seluruh pasal 
maupun ayat yang terkandung dalam suatu undang-undang. Dalam 
pelaksanaannya judicial review, dapat dikelompokan menjadi 2 (dua) 
sistem, yaitu terpusat atau tersebar. Ada negara yang menganut sistem 
yang terpusat (centralized system) yaitu pada Mahkamah Agung, 
Mahkamah Konstitusi, atau lembaga lain yang bersifat khusus. Ada pula 
negara yang menganut system tersebar atau tidak terpusat (decentralized 
system) sehingga setiap badan peradilan dapat melakukan pengujian 
atas peraturan perundang-undangan.251

Sistem pengujian peraturan perundangundangan di Indonesia 
berjenis sentralisasi atau terpusat, yang dilakukan oleh dua lembaga 
judicial, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Terkait 
dengan kewenangan untuk melakukan judicial review, disebutkan 
bahwa Mahkamah Kostitusi mempunyai kewenangan menguji 
undang-undang terhadap UUD 1945, Sedangkan pengujian peraturan 
perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-
undang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Pengujian oleh lembaga 
yudisial merupakan suatu instrumen pengawasan terhadap penuangan 
Pancasila di dalam peraturan perundang-undangan, tidak bertentangan 
dengan UUD dan falsafah bangsa. Mahfud MD mengatakan, pengujian 

249  Alexis de Tocqueville, Democracy in America, Specially Edited and Abridge for the Modern 
Reader by Richard D. Heffner, (New York: A Mentor Book Published by The New American 
Library, 1956), hlm. 74-75.

250  Jimly Asshiddiqie, Model-Model….. Loc., Cit.
251  Jimly Assyidiqie, Perihal Pengujian Undang-Undang, Kepaniteraan MKRI, 2006, hal. 7.
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peraturan perundang-undangan oleh lembaga yudisial haruslah 
didasarkan pada konsistensi isi peraturan perundang-undangan yang 
lebih rendah terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi 
sesuai dengan hirarkinya masing-masing.252

8. Sistem Peradilan Etik

Dalam ilmu hukum, dikenal adanya istilah court of law versus 
court of justice untuk menggambarkan adanya dua aliran pemikiran 
dalam upaya penegakan hukum dan keadilan. Court of justice adalah 
pengadilan keadilan yang berusaha menegakkan keadilan dalam arti 
yang substantif, bukan sekedar pengadilan hukum dalam arti formal 
yang hanya berusaha menegakkan hukum dari perspektifnya yang 
bersifat formalistic dan procedural semata. Lembaga peradilan yang 
menjalankan fungsi peradilan di bidang hukum (court of law) yang 
ada selama ini dapat dikatakan telah berkembang melalui proses yang 
sangat panjang dalam sejarah umat manusia sejak zaman dahulu hingga 
saat ini.253

Djoko Sutono menggambarkan adanya empat bentuk dan tahap 
perkembangan pengadilan dalam sejarah. Keempat bentuk atau tahap 
perkembangan sebagai berikut.
1. Rechtspraaj naar ongenschreven recht, yaitu pengadilan yang 

bekerja atas dasar ketentuan-ketentuan hukum tidak tertulis yang 
dalam sejarah Indonesia disebut pengadilan adat yang didasarkan 
pada hukum tidak tertulis,

2. Rechtsspraak naar precendenten, yaitu pengadilan yang bekerja 
atas dasar presenden atau atas dasar putusan-putusan pengadilan 
terdahulu,

3. Rechtsspraak naar rechtsbrooeken, yaitu pengadilan yang bekerja 
atas dasar kitab-kitab hukum dari para ahli hukum,

4. Rechtsspraak naar wetboeken, yaitu pengadilan yang bekerja atas 
dasar peraturan perundang-undangan tertulis.254

252  Moh Mahfud MD, Konstitusi dan Hukum Dalam Kontroversi isu, Jakarta: Rajawali Press, 2009, 
hal. 65.

253  Jimly Asshiddiqie, Peradilan Etik dan Etika Konstitusi…op.cit, hal.1
254  Ibid hlm.5



94

Sistem peradilan berkembang dalam proses sejarah yang sangat 
panjang, dimulai dari bentuknya yang paling sederhana hingga ke 
tahap perkembangan yang sangat kompleks dan modern seperti yang 
tercermin dalan dua tradisi utama di zaman sekarang, yaitu “civil 
law” dan “common law” yang dewasa ini terus berkembang saling 
mempengaruhi satu sama lain. Dalam perkembangan peradilan di 
Indonesia hal-hal tersebut juga terjadi, dimulai dari peradilan yang 
paling sederhana tumbuh dari tradisi hukum adat tidak tertulis, kemudian 
menjadi peradilan berdasarkan kitab hukum, sistem peradilan berdasar 
atas asas presenden yang banyak dipengaruhi sistem amerika serikat.255

Indonesia merdeka mewarisi dan meneruskan struktur peradilan 
yang ada sebelumnya seperti “Landraad’ dan ‘Priesterraad’ yang 
diterjemahkan menjadi Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama. 
“Land-raad” (Pengadilan Negeri), “Raad van Justitie” (Pengadilan 
Tinggi), dan “Hogeraad” (MA).256

Etika sendiri berasal dari bahasa yunani kuno yaitu ethos dalam 
bentuk tunggal yang berarti adat kebiasaan, adat istiadat, akhlak yang 
baik. Bentuk jamak dari ethos adalah ta etha, artinya adat kebiasaan. 
Dari bentuk jamak ini terbentuklah istilah etika yang dari filsof Yunani. 
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia etika adalah ilmu tentang apa 
yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral 
(akhlak).257 Etika berbicara tentang apa yang seharusnya dilakukan 
manusia yakni tentang apa yang benar, apa yang baik, dan apa yang 
tepat.258 Franz Magnis Soeseno juga mendefinisikan bahwa etika bukan 
semata-mata ajaran moral. Dengan ajaran moral tentang bagaimana 
manusia harus hidup dan bertindak agar ia menjadi manusia yang baik. 
Etika merupakan filsafat atau pemikiran kritis dan mendasar tentang 
ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral. Etika adalah sebuah 
ilmu yang berusaha untuk mengerti mengapa, atas dasar apa kita harus 
hidup menurut norma-norma tertentu.259

255  Ibid hlm.6
256  Ibid hlm.7
257  Idul Rishan..op.cit hlm.77
258  Dossy Iskandar Prasetyo dan Bernard L. Tanya, Hukum Etika dan Kekuasaan, (Yogyakarta: 

Genta Publishing, 2011) hlm.16
259  I Gede A.B. Wiranata, Dasar-Dasar Etika dan Moralitas, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005) 

hlm.81
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Dinamakan sebagai peradilan etik maka berarti segala prinsip-
prinsip yang berlaku di dunia peradilan hukum harus diterapkan di 
bidang etika. Prinsip audi et alteram partem, bahwa semua pihak 
harus diberi kesempatan untuk didengar, prinsip transparansi, dan 
keterbukaan peradilan juga harus dipraktikan dalam proses penegakkan 
kode etik Sistem kode etik sebagai aturan etika materielnya dan sistem 
beracaranya dalam proses peradilan sebagai aturan etika formalnya, 
seperti halnya hukum materiel dan hukum formil (hukun acara) di 
dunia peradilan hukum.260

9. Eksistensi Lembaga-Lembaga Negara Independen (State Auxiliary/
Independent Body) dalam Transisi Demokrasi.

Salah satu konsekuensi dari dilakukannya perubahan terhadap 
UUD Negara RI Tahun 1945 adalah munculnya beragam penafsiran 
mengenai istilah “lembaga negara” akibat kekurang jelasan UUD 
Negara RI Tahun 1945 dalam mengatur lembaga negara. Hal ini dapat 
terlihat dari tiadanya kriteria untuk menentukan apakah suatu lembaga 
dapat diatur atau tidak dalam konstitusi. Dari berbagai penafsiran yang 
ada, salah satunya adalah penafsiran yang membagi lembaga negara 
menjadi lembaga negara utama (state main organ) dan lembaga negara 
bantu (state auxiliary organ). 

Lembaga Negara utama mengacu kepada paham trias politica yang 
memisahkan kekuasaan menjadi tiga fungsi eksekutif, legislatif, dan 
yudikatif. Dengan menggunakan pola pikir ini, yang dapat dikategorikan 
sebagai lembaga negara utama menurut UUD Negara RI Tahun 1945 
adalah MPR, Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat 
(DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Badan Pemeriksa Keuangan 
(BPK), Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan 
Komisi Yudisial (KY). Dengan demikian, lembaga-lembaga lain yang 
tidak termasuk kategori tersebut merupakan lembaga negara bant261

Luasnya cakupan tugas negara untuk mewujudkan kesejahteraan 
masyarakat, terkadang tidak dapat sepenuhnya oleh lembaga-lembaga 
yang secara konvensional ada dalam sebuah negara, yakni eksekutif, 
yudikatif, dan legislatif. Oleh karena itu, diperlukan sebuah lembaga 

260  Jimly Asshiddiqie, Peradilan Etik dan Etika Konstitusi…op.cit hlm.271
261  Arifin, Firmansyah dkk, Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar lembaga 

Negara, Jakarta : Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), 2005. hal. 36
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negara, yang meliputi cara kerja dan pengorganisasian kerja yang sesuai 
dengan dinamika kebutuhan masyarakat. tersebut. Berbagai istilah lain 
juga sering digunakan untuk menyebut lembaga ini, misal lembaga 
kuasi negara, state auxiliary agencies, state auxiliary bodies, lembaga 
ekstra struktural, state auxiliary organs, independent regulatory bodies, 
dan komisi negara. Sesuai dengan istilah yang diberikan kepadanya, 
fungsi dari lembaga-lembaga semacam ini adalah sebagai lembaga 
penunjang dari lembaga negara utama (main state organ).

Peran dan tugas sebuah lembaga independen tersebut sebenarnya 
sudah dilakukan oleh lembaga negara yang sudah ada, tetapi dengan 
keadaan ketidakpercayaan publik (public distrust) kepada eksekutif, 
maka dipandang perlu dibentuk lembaga yang sifatnya independen, 
dalam arti tidak merupakan bagian dari tiga pilar kekuasaan. Lembaga-
lembaga ini biasanya dibentuk pada sektor-sektor cabang kekuasaan 
seperti yudikatif (quasi yudisial) dan eksekutif (quasi eksekutif) yang 
fungsinya bisa berupa pengawasan terhadap lembaga negara yang 
berada di sektor yang sama atau mengambil alih beberapa kewenangan 
lembaga negara di sektor yang sama.

Budiman Tanuredjo  mengemukakan bahwa: Secara teoretis 
yang dimaksud dengan state auxiliary agency adalah kehendak negara 
untuk membuat lembaga baru yang personilnya diambil dari unsur-
unsur non-negara, diberi otoritas dan dibiayai oleh negara tanpa harus 
menjadi pegawai negara. Gagasan state auxiliary agencies sebenarnya 
juga berawal dari keinginan negara yang sebelumnya kuat ketika 
berhadapan dengan masyarakat, rela untuk memberikan kesempatan 
kepada masyarakat untuk mengawasi.262 Jadi, meskipun negara masih 
tetap kuat, ia diawasi oleh masyarakat sehingga tercipta akuntabilitas 
vertikal dan akuntabilitas horizontal  Konsep kelembagaan yang bersifat 
sebagai penunjang ini akhirnya berkembang  juga  di  Indonesia dan 
terus berkembang hingga saat proses perubahan UUD 1945.

Salah satu fenomena dalam ketatanegaraan Indonesia setelah 
perubahan UUD 1945 adalah lahirnya state auxiliary organs, yang 
berbentuk komisi-komisi Negara, yang  memberi kesan bahwa berbagai 
institusi yang ada selama ini tidak berjalan efektif. DPR belum mampu 

262  http://ww.unisosdem.org /ekopol_detail. php?aid =202&co id=3&caid=3 diakses pada 
tanggal 23 Juni 2020
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menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja lembaga negara yang 
berada di bawah lembaga eksekutif . Di sisi lain, lembaga kuasi negara 
adalah terobosan sekaligus perwujudan ketidakpercayaan rakyat dan 
pimpinan negara terhadap lembaga kenegaraan yang ada.263 Lembaga 
Negara Bantu (State auxiliary organs) ini adalah sebuah lembaga yang 
bersifat sementara untuk menunjang kinerja dari lembaga negara utama, 
dan apabila kinerja atau permasalahan yang ditangani oleh lembaga 
negara utama sudah teratasi, kehadiran state auxiliary organs ini sudah 
tidak diperlukan lagi, atau dengan kata lain state auxiliary organs ini dapat 
dibubarkan ketika lembaga negara utama sudah dapat melaksanakan 
tugas pokok dan fungsinya secara baik. Untuk mengetahui eksistensi 
komisi negara dalam sistem ketatanegaraan, harus dipahami pengertian 
organ atau lembaga negara secara lebih dalam.264 

State auxiliary bodies merupakan lembaga yang lahir dari 
ekspresi liberalisme dan konsekuensi positif kebebasan pasca reformasi 
(konteks Indonesia).  Lembaga ini bersifat independen  dan bertujuan 
untuk memfasilitasi kepentingan rakyat dalam bidang dan kebutuhan 
masyarakat umum tertentu, yang belum mampu dipenuhi secara secara 
total oleh lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif.  misalnya: bidang 
politik, kemanusiaan, keadilan sosial, dan lain-lain.

Setelah mengetahui defenisi State Auxiliary Bodies, hal penting 
juga untuk diperhatikan ialah apa latar belakang kemunculan SAB 
dalam negara demokratis.  Ketika paska reformasi mencuat di atas 
permukaan, salah satu wajah ketatanegaraan Indonesia setelah 
perubahan UUD 1945 adalah lahirnya SAB. Layaknya jamur di musim 
penghujan, state auxiliary bodies  ini tumbuh berkembang di berbagai 
bidang kenegaraan. Fenomena menjamurnya komisi negara memberi 
kesan bahwa Indonesia berada dalam keadaan darurat karena pelbagai 

263  Ketidakpercayaan ini bukan saja dimonopoli oleh publik secara umum, tetapi juga oleh para 
elit tingkat atas yang berada dalam lembaga-lembaga negara yang tersedia. Ketidakpercayaan 
yang ada, bisa diperkirakan berangkat dari kegagalan lembaga-lembaga negara yang ada 
dalam menjalankan fungsi-fungsi dasarnya atau sebagai akibat dari meluasnya penyimpangan 
fungsi lembaga-lembaga yang ada selama Orde Baru, yaitu : 

264  Tiadanya kredibilitas lembaga-lembaga yang telah ada akibat asumsi (dan bukti) mengenai 
korupsi yang sistemik dan mengakar dan sulit untuk diberantas; 2.Tidak independennya 
lembaga-lembaga yang ada karena satu atau lain halnya tunduk di bawah pengaruh satu 
kekuasaan negara atau kekuasaan lain; 3.Ketidakmampuan lembaga-lembaga negara yang 
telah ada untuk melakukan tugas-tugas yang urgen dilakukan dalam masa transisi demokrasi 
karena persoalan demokrasi dan korupsi, kolusi, nepotisme.



98

institusi yang ada selama ini tidak berperan serta berjalan efektif sesuai 
ketatanegaraan dan konstitusi.265

Di sisi lain, lembaga-lembaga penunjang negara ini adalah 
terobosan sekaligus perwujudan ketidakpercayaan rakyat dan pimpinan 
negara terhadap lembaga kenegaraan yang ada. Namun, keberadaan 
lembaga negara kuasi adalah jawaban alamiah proses ketatanegaraan 
modern terhadap struktur trias politica. Dalam perkembangan bernegara 
ternyata tidak cukup hanya lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. 
Hal ini disebabkan oleh minimnya mekanisme akuntabilitas horizontal 
antarlembaga tersebut. Maka, lembaga ekstra pemerintahan (legislatif, 
eksekutif, dan yudikatif) sangat dibutuhkan  untuk kepentingan 
pengawasan ketiga lembaga negara; legislatif, eksekutif, dan yudikatif.266  
Sebagian kalangan masyarakat menilai lahirnya SAB  yang sebagian 
besar berfungsi sebagai pengawas kinerja lembaga negara merupakan 
bentuk ketidakpercayaan terhadap lembaga pengawas yang telah ada, 
khususnya terhadap institusi penegak hukum. 

Selain itu, pembentukan lembaga-lembaga independen ini 
didorong oleh kenyataan bahwa birokrasi pemerintahan tidak lagi dapat 
memenuhi tuntutan kebutuhan publik akan pelayanan umum dengan 
standar mutu yang semakin meningkat, efektif, dan efisien. Kelahiran 
SAB  ini juga merupakan refleksi kemenanangan kekuatan non negara 
dalam mempenetrasi wilayah dominasi negara yang beberapa tahun 
terakhir mengalami pembelengguan. 267  Berangkat dari kenyataan 
di atas, penulis menyimpulkan bahwa kemunculan SAB merupakan 
refleksi atas adanya pelumpuhan demokrasi dari lembaga-lembaga 
pemerintahan. Hal itu tampak dalam pengabaian tanggung jawab untuk 
memenuhi kebutuhan universal lingkup nasional.

Berdasarkan konsep Lincoln, demokrasi merupakan pemerintah 
dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Titik penekanan demokrasi 
ialah lahirnya nilai keseimbangan antara hak dan kewajiban masyarakat. 

265 Dikutip dari skripsi Angga Prihantoro dalam   
https://eprints.uns.ac id/10188/1/137171008201008261.pdf (diunduh tanggal 19 Juni 2020)

266  Andi Mallarangeng dalam Ni’matul Huda, 2007, hlm. 207.
267 Dikutip dari skripsi Angga Prihantoro dalam   

https://eprints.uns.ac.id/10188/1/137171008201008261.pdf (diunduh tanggal 6 Juli 
2020)
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Selain itu,  output dari sebuah sistem pemerintahan harus berorientasi 
pada kepentingan rakyat. Apa pun kebijakan pemerintah, kesejahteraan 
rakyat harus diprioritaskan. Maka, munculnya SAB menjadi wadah 
untuk merealisasikan pemerintahan yang demokratis tersebut. SAB 
memberi kesempatan kepada rakyat untuk menyalurkan aspirasi mereka 
dalam bidang-bidang tertentu. sehingga, tanggung jawab lembaga 
pemerintahan yang diabaikan dapat diatasi dengan mengefektifkan 
kemunculan dan eksistensi  SAB.

    Sebagai lembaga pengontrol, SAB merupakan lembaga yang 
menjaga check and balance  dalam roda pemerintahan nasional. 
SAB menjadi pengawas kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh 
pemerintah dengan mempertimbangkan apakah kebijakan tersebut 
berorientasi pada kepentingan universal atau sebaliknya. Jika, kebijakan 
pemerintah dibuat untuk kepentingan universal, maka SAB mendukung 
kebijakan tersebut. sebaliknya, SAB akan menentang kebijakan yang 
melumpuhkan kepentingan kesejahteraan masyarakat umum.

Penerapan SAB dalam negara demokratis sebagaimana yang 
dijelaskan di atas didasari oleh fungsi-fungsi SAB sendiri, antara lain; 
Mengkoordinasi kegiatan-kegiatan lembaga lain yang berorientasi 
pada kepentingan universal, Melakukan pemantuan dan memfasilitasi 
pelaksanaan berbagai kebijakan pemerintah pusat, dan  mewakili 
kepentingan daerah saat berhadapan dengan pemerintah pusat.268 

268 R. Rodes dalam Evy Trisulo “Konfigurasi State Auxiliary Bodies dalam Sistem Pemerintahan 
Indonesia, 2012. 
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BAB III 
LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN  

YURIDIS, POLITIK

A. LANDASAN FILOSOFIS

Setiap negara tentunya memiliki filosofische grondslag yang berbeda 
sesuai dengan cita-cita, tujuan dan nilai-nilai kehidupan berbangsa dan 
bernegara masing-masing negara. Pada dasarnya filosofische grondslag 
berisi konsep dan prinsip yang dimanfaatkan suatu negara dalam menjalani 
kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagi bangsa Indonesia filolsofische 
grondslag tersebut tiada lain adalah Pancasila sebagaimana disampaikan 
oleh Bung Karno pada pidatonya tanggal 1 Juni 1945 di depan BPUPKI. 
Menurut Soekarno kelima sila yang termuat dalam Pancasila merupakan 
unsur “meja statis” yang menyatukan bangsa Indonesia, sekaligus leitstar 
(bintang pimpinan) dinamis yang memadu perkembangan bangsa ke 
depan.269

Dalam konteks kehidupan bernegara Pancasila sebagai filosofische 
grondslag memiliki posisi strategis dalam rangka menyangga 
konstitusionalisme Indonesia. Sebagaimana dikatakan William G. Andrews 
bahwa tegaknya konstitusionalisme di zaman modern bersandar pada tiga 
elemen kesepakatan (consensus), yaitu:270

1. Kesepakatan tentang tujuan atau cita-cita bersama (the general goals of 
society or general acceptance of the same philosophy of government).

2. Kesepakatan tentang the rule of law sebagai landasan pemerintahan 
atau penyelenggaraan negara (the basis of government).

3. Kesepakatan tentang bentuk institusi-institusi dan prosedur-prosedur 
ketatanegaraan (the form of institutions and procedures).

Keberadaan Pancasila sebagai filosofische grondslag adalah 
untuk menunjang pemenuhan elemen pertama yang berkenaan dengan 
kesepakatan tentang cita-cita dan tujuan bersama di suatu negara. 
269  Yudi Latif, Pancasila sebagai Titian Pendidikan Karakter, makalah disampaikan dalam Kongres 

Pancasila yang diselenggarakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Gedung 
Nusantara V MPR RI Jakarta, 30 Mei 2012, hlm. 3.

270 Jimly Asshiddiqie, Ideologi, Pancasila, dan Konstitusi, makalah dalam jimly.com/makalah/3/
ideologi__pancasila__dan_konstitusi.doc, diakses pada tanggal 01 Agustus 2018, hlm. 6.
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Sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD 1945, terdapat empat 
tujuan atau cita-cita ideal negara Indonesia yaitu: (a) melindungi segenap 
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; (b) meningkatkan 
kesejahteraan umum; (c) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan (d) ikut 
melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian 
yang abadi, dan keadilan sosial.271 Keempat tujuan di atas tentunya hanya 
akan dapat terwujud apabila menggunakan Pancasila sebagai dasar filosofis 
dan prinsip dalam bernegara yang mencakup lima prinsip, yaitu:272

1. Ketuhanan Yang Maha Esa; 
2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab; 
3. Persatuan Indonesia; 
4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam 

Permusyawaratan/Perwakilan; dan 
5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. 

Sebagai sistem nilai filsafati, Pancasila menjadi dasar dan acuan 
bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh sebab 
itu, Pancasila menjadi sumber nilai, sekaligus standar moral bagi 
penyelenggaraan negara dan pembentukan peraturan perundang-undangan, 
termasuk dalam perubahan UUD NRI 1945.273

Selain itu, Pancasila sebagai akar dari cita hukum (rechtsidee) bangsa 
Indonesia memberikan konsekuensi bahwa dalam dinamika kehidupan 
berbangsa dan bernegara, sebagai pandangan hidup yang dianut akan 
memberikan arah pada pikiran dan tindakan. Cita hukum adalah gagasan, 
karsa, cipta dan pikiran berkenaan dengan hukum atau persepsi tentang 
makna hukum, yang dalam intinya terdiri atas tiga unsur yakni keadilan, 
kehasil-gunaan atau manfaat dan kepastian hukum. Cita hukum terbentuk 
dalam pikiran dan sanubari manusia sebagai produk berpadunya pandangan 
hidup, keyakinan keagaamaan dan kenyataan kemasyarakatan.274 Sejalan 
dengan itu maka, pembentukan peraturan perundang-undangan di 
271  Ibid.
272  Ibid.,
273 Hamdan Zoelva, Pelembagaan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Perspektif Kehidupan 

Beragama, Sosial, dan Budaya Melalui Putusan MK, makalah disampaikan pada 
Kongres Pancasila IV Tahun 2012, diselenggarakan oleh Universitas Gajah Mada 
didukung oleh Mahkamah Konstitusi RI dan Majelis Perwakilan Rakyat RI, Yogyakarta, 
tanggal 31 Mei – 1Juni, 2012, hlm. 1.

274  B. Arief Sidharta, Ilmu Hukum Indonesia, (Bandung: FH Unika Parahyangan, 2010), hlm. 27.
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Indonesia termasuk Undang-undang Dasar 1945 seyogyanya bertumpu 
dan mengacu pada cita hukum tersebut.

Nilai filsafati Pancasila yang harus dijadikan dasar dalam 
pembentukan peraturan perundang-undangan pada umumnya dan secara 
umum dalam pembentukan Undang-undnag dasar 1945 adalah “nilai 
keadilan” sebagaimana termaktub dalam sila kedua dan kelima Pancasila. 
Dalam Sila kedua disebutkan “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”, 
sementara dalam sila kelima disebutkan “Keadilan Sosial bagi Seluruh 
Rakyat Indonesia”. Hal tersebut juga sebenarnya sesuai dengan nilai-nilai 
dasar dari hukum itu sendiri yang menurut Gustav Radbruch setidaknya 
ada tiga, yaitu keadilan, kegunaan dan kepastian hukum.275 Namun yang 
menjadi pertanyaan kemudian demikian, falsafah keadilan mana yang 
menjadi dasar pijakan, mengingat begitu banyak teori kedilan dengan 
falsafahnya masing-masing. Tentu dalam konteks pengamademenan 
Undang-undang Dasar 1945 di Indonesia falsafah keadilan Pancasila yang 
digunakan. 

Falsafah keadilan Pancasila sebagaimana tertuang dalam sila 
kedua dan kelima pada dasarnya bertitik tolak pada ideologi tradisional 
komunalisme. Sehingga nilai kebersamaan (kolektivisme) dan 
kekeluargaan menjadi ciri khas yang sangat menonjol dalam falsafah 
keadilan Pancasila.276 Hal tersebut dapat dipahami karena nilai-nilai 
tersebut memang lahir dan tumbuh berkembang dalam budaya tradisional 
Indonesia. Makanya Soekarno pernah mengatakan apabila kelima sila 
Pancasila tersebut diperas kembali menjadi satu sila, maka sila tersebut 
adalah “gotong royong”.277 Oleh karena itu, salah satu nilai dasar dalam 
275  Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 19.
276  Justus M. Van Der Kroef, “Pantjasila: The National Ideology of the New Indonesia”, Philosophy 

East and West 4, No.3, 1954, hlm. 226-244.
277  Dalam sidang BPUPK Soekarno pernah megatakan sebagai berikut: “... saya minta dan 

menangis kepada tuan-tuan dan nyonya-nyonya, buanglah sama sekali faham individualisme 
itu, janganlah dimasukkan dalam Undang- Undang Dasar kita yang dinamakan “rights of the 
citizens” yang sebagai dianjurkan Buat apa kita membikin grondwet, apa gunanya grondwet 
itu kalau ia tak dapat mengisi perutnya orang yang hendak mati kelaparan. Grondwet yang 
berisi “droits de I’ homme et du citoyen” itu, tidak bisa menghilangkan oleh Republik Prancis 
itu adanya”.

 “...kelaparannya orang yang miskin yang hendak mati kelaparan.  Maka oleh karena itu, 
jikalau kita betul-betul hendak mendasarkan negara kita kepada paham kekeluargaan, faham 
tolong-menolong, faham gotong-royong dan keadilan sosial, enyahkanlah tiap-tiap pikiran, 
tiap-tiap faham individualisme dan liberalisme dari padanya”. Dikutip dari pidato Soekarno 
tanggal 15-7-1945 di BPUPKI, berdasarkan naskah yang dihimpun oleh RM. A.B. Kusuma, 
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falsafah keadilan Pancasila adalah keadilan kolektif yang menitikberatkan 
pada keadilan yang dirasakan secara bersama-sama dalam nuansa 
kekeluargaan. Dengan kata lain, keadilan yang mendahulukan keadilan 
komunal daripada keadilan individual.

Selanjutnya keadilan dalam falsafah Pancasila dapat dimaknai 
sebagai “kesamaan”. Hal tersebut dapat dilihat dari sila kelima yaitu 
“Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” yang bermakna bahwa 
seluruh rakyat Indonesia mendapatkan perlakuan yang sama (equality) 
dalam memperoleh keadilan. Pemaknaan ini sejalan dengan pendapat 
Aristoteles yang menatakan bahwa keadilan harus dipahami dalam 
pengertian kesamaan. Akan tetapi, Aristoteles membuat pembedaan 
penting antara kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan 
numerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit yang sama hak 
dan kewajibannya. Persamaan ini mengartikan bahwa keasamaan hak yang 
sama bagi semua masyarakat dalam memperoleh keadilan hak asasinya. 
Sedangkan kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi 
haknya sesuai dengan bagiannya.278 

Aristoteles menekankan teorinya pada perimbangan atau proporsi. 
Menurutnya di dalam negara, segala sesuatunya harus diarahkan pada 
cita-cita yang mulia yaitu kebaikan dan kebaikan itu harus terlihat lewat 
keadilan dan kebenaran. Penekanan perimbangan atau proporsi pada teori 
keadilan Aristoteles, dapat dilihat dari apa yang dilakukannya bahwa 
kesamaan hak itu haruslah sama diantara orang-orang yang sama (fairness 

Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas 
Indonesia, 2004), hlm. 352.

278 J.H. Rapar, Filsafat Politik Plato, (Jakarta: Rajawali Press, 1993), hlm. 82.  Teori keadilan 
Aristoteles berdasar pada prinsip persamaan. Dalam versi modern teori itu dirumuskan 
dengan ungkapan bahwa keadilan terlaksana bila hal-hal yang sama diperlukan secara sama 
dan hal-hal yang tidak sama diperlakukan secara tidak sama. Aristoteles membedakan keadilan 
menjadi keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif adalah keadilan yang 
menuntut bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi haknya, jadi sifatnya proporsional. 
Di sini yang dinilai adil adalah apabila setiap orang mendapatkan apa yang menjadi haknya 
secara proporsional. Sementara keadilan komutatif menyangkut mengenai masalah penentuan 
hak yang adil diantara beberapa manusia pribadi yang setara, baik diantara manusia pribadi 
fisik maupun antara pribadi non fisik. Dalam hubungan ini maka suatu perserikatan atau 
perkumpulan lain sepanjang tidak dalam arti hubungan antara lembaga tersebut dengan para 
anggotanya, akan tetapi hubungan antara perserikatan dengan perserikatan atau hubungan 
antara perserikatan dengan manusia fisik lainnya, maka penentuan hak yang adil dalam 
hubungan ini masuk dalam pengertian keadilan komutatif. Lihat dalam Ibid.,
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in human action).279

Berdasarkan uraian di atas, maka perubahan atau amademen Undang-
undang Dasar 1945 ini tentunya harus didasarkan pada falsafah keadilan 
Pancasila, yaitu keadilan yang menitikberatkan pada nilai kolektif dan 
kekeluargaan serta keadilan yang berdasar pada asas persamaan (equality) 
dan proporsionalitas.  

B. LANDASAN SOSIOLOGIS

Landasan sosiologis adalah landasan yang mengharuskan adanya 
perhatian terhadap nilai yang diterapkan dan diterima oleh masyarakat 
di dalam rumusan hukum yang dibuat.280 Dalam sejarah yang ada, point 
of view dari sosologis juga memiliki pengaruh dalam menentukan segala 
kepustusan regulasi kenegaraan cangkupannya terutama bagi bangsa 
ini, dimana masyarakatnya yang memiliki kebudayaan yang luas atau 
multikultural. Dengan memperhatikan kondisi semacam ini, maka 
peraturan perundang-undangan diharapkan dapat diterima oleh masyarakat 
dan mempunyai daya laku secara efektif.281 

Selain akan adanya multi-cultures, di sisi lainya adanya perkembangan 
dalam segala aspek membuat diperlukannya adanya perubahan-perubahan 
untuk mengikuti perkembangan zaman yang semakin terbuka luas. 
Sehingga dasar-dasar tersebut perlu adanya kajian-kajian yang konverensif 
dan penuh kehati-hatian.

Pandangan sosiologis melihat bahwa hukum sebagai kaedah 
merupakan perwujudan dari sikap tindak atau perilaku yang paling banyak 
terjadi, sehingga merupakan perwujudan statistik dari sikap tindak atau 

279  Ibid., 
280 Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional, “Pentingnya Harmonisasi Peraturan 

Perundang- Undangan” http://jdih.den.go.id/17/pentingnya-harmonisasi-peraturan-
perundangundangan diakses 15 Maret 2018.

281 Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY, “Methoda Pembuatan Peraturan Perundang-
Undangan (Disusun kembali dari bahan materi diklat Legal Drafting oleh Sopingi 
Widyaiswara Bandiklat Pemda DIY)”http://diklat.jogjaprov.go.id/v2/kegiatan/artikel/
item/92-methoda-pembuatan- peraturan perundang- undangan-disusun-kembali-
dari-bahan-materi-diklat-legal-drafting-oleh-sopingi- widyaiswarabandiklat- pemda-
diy diakses pada tanggal 21 Juli 2020.
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perilaku dalam kenyataan.282 Maka, kebijakan yang berkembang harus 
juga melihat sisi sosiologis yang tengah terjadi dalam suatu masyarakat 
yang ada.  Regulasi yang ada tentu harus mengikuti perkembangan 
masyarakatnya, kebutuan yang dibutuhan suatu masyarakat dalam suatu 
negara. Hal ini melihat akan kebutuhan tersebut terkait yang sedang 
berkembang. Negara dalam arti pemerintahan harus lebih peka akan 
kebutuahan masyarakatnya.

K.C. Wheare (Modern Constitution) menyatakan bahwa amandemen 
terhadap Undang-undang Dasar 1945 terutama tidak ditentukan oleh 
ketentuan hukum yang mengatur tata cara perubahan, tetapi lebih ditentukan 
oleh berbagai kekuatan sisologis, politik dan sosial yang dominan pada 
saat tertentu.283 Pernyataan ini menjadi sebuah pemantik bagi pemerintah 
untuk lebih bijak lagi dalam mengambil sebuah keputusan dan selalu 
mementingkan nilai-nilai sosiologis yang tengah berkembang dalam suatu 
negaranya.

Eugen Ehrlich pernah mengemukakan teori sociological 
jurisprudence yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan antara hukum 
positif di satu pihak dengan hukum yang hidup dalam masyarakat di pihak 
lain. dengan demikian pada dasarnya hukum itu sendiri mulanya ada karena 
nilai-nilai yang berkembang serta dibutuhkan pada suatu masarakat.

Franscois Venter yang menyatakan bahwa konsep ‘konstitusi’ 
itu dinamis. Menurut beliau, konstitusi yang final itu tidak ada karena 
konstitusi suatu negara itu bergerak bersama-sama dengan negara itu 
sendiri.284  Berpandangan dari teori dan pendapat-pendapat para ilmuan 
tersebut, maka dalam menjawab delapan persoalan yang menjadi poin dari 
amademen ke-lima ini, perlunya pemaparannya dalam pandangan atau 
persepketif sosiologis yang sedang berkembang dalam masyarakat saat ini.

Pertama, banyaknya kajian baik literasi dan seminar serta dukungan 
penduduk Indonesia mendukung amandemen UUD yang berkaitan 
dengan peningkatan wewenang DPD agar lebih mampu memperjuangkan 
282 Purbacaraka, Sendi-Sendi, hlm. 14.
283 Jimly Asshiddiqqie dan Bagir Manan, Gagasan Amandemen UUD 1945 dan Pemilihan 

Presiden Secara Langsung, Jakarta: Setjen & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 
2006, hlm.5.

284 Denny Indrayana, Perubahan UUD 1945: Antara Mitos dan Pembongkaran, Jakarta: 
Mizan, 2007, hlm. 61.
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kepentingan daerah yang diwakilinya. Publik menginginkan DPD memiliki 
wewenang yang setara dengan DPR, khususnya yang berkaitan dengan 
fungsi legislasi.285 Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang marwahnya 
merupakan representasi daerah (regional) pada kenyataannya belum bisa 
menjadi representasi daerah secara menyeluruh akan kewenangan dan 
tugasnya hal ini karena adanya aturan yang mengikutnya. Maka dengan 
itu urgensi pengutan kedudukan dan wewenang DPD menjadi sebuah 
representasi masayarakat di daerah sehingga terciptakannya negara 
yang berkedadilan dan demokratis demi menjalankan nilai pada sila-sila 
Pancasila. 

Kecenderungan dan harapan masyarakat dapat kita lihat dari survei 
rilis Lembaga Survei Indonesia (LSI) dengan judul Peluang dan Harapan 
DPD RI: Sebuah Evaluasi Publik.286 Saiful Mujani, memaparkan ada dua 
alasan utama kenapa dukungan publik begitu kuat terhadap DPD. Pertama, 
publik memandang kinerja demokrasi secara umum tidak memuaskan. 
Kedua, tingkat kepercayaan publik terhadap parpol sudah sangat rendah. 
Ini dibuktikan oleh temuan survei LSI, sebesar 51,8 persen publik tidak 
yakin bahwa parpol telah bekerja sebagaimana diharapkan rakyat. 
Akibatnya, 76,9 persen publik lebih mengapresiasi mekanisme pemilihan 
anggota DPD yang didasarkan pada perseorangan, bukan parpol.

 Kedua, tidak jauh dari hal yang berhungun dengan DPD hal 
yang memiliki dukungan sangat besar dari masyarakat luas juga terkait 
pencalonan presiden perorangan atau melalui jalur independen, hal ini 
juga menjadi penting untuk dikaji mengingat adanya keinginan masyarakat 
yang cukup besar untuk diakomodirnya mekanisme jalur pencalonan lain 
seperti jalur independen. Sebagaimana survey yang dilakukan Lembaga 
Survey Indonesia (LSI) dengan jumlah sample 1.300 orang pada tahun 
2007 dan 2008. Hasilnya,  penduduk Indonesia menghendaki adanya calon 
independen (65%), dan yang tidak menghendaki (22%). 

 Dengan kemungkinan error 3 persen maka naik turun dari prosentase 
itu adalah 62 dan 68 persen.287 Sementara itu, Ulf Sundhaussen menilai 
285 Lembaga Survei Indonesia, “Amandemen UUD 1945 dan Penguatan Dewan 

Perwakilan Daerah (DPD),” http://www.lsi.or.id/riset/290/amandemen-uud-45-dan-
penguatan-wewenang-dewan-perwakilandaerah- dpd diakses pada 19 Juni 2020.

286 Anonim, “164 RUU Usulan DPD Tidak Dibahas DPR,” https://www.antaranews.com/
print/142807/164-ruu-usulan-dpd-tidak-dibahas-dpr diakses pada 19 Juni 2020.

287  http://www.detiknews.com/read/2008/10/15/140320/1020453/10/survei-lsi-mayoritas-rak- 
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bahwa sebuah sistem politik disebut demokratis jika, salah satunya adalah 
terpenuhinya syarat dijaminnya hak warga negara untuk memilih dan dipilih 
dalam pemilu yang berkala, bebas dan secara efektif memberikan peluang 
pergantian elit yang memerintah.288 Dalam hal ini ketentuan mekanisme 
jalur rekrutmen yang hanya mengakomodir calon yang diusung partai 
jelas bertentangan dengan syarat ini karena tidak memberikan kesamaan 
kesempatan bagi seluruh warga negara untuk dipilih meilihat asperasi 
kepercayaan masyarakat dengan membenturkan dengan perspektif 
sosiologis maka, urgensi tersebut perlu menjadi sebuah pertimbangan atas 
dilakakunnya amademen ke-lima Undang-undang Dasar 1945. 

Ketiga, tidak berhenti pada pemilihan Presiden perorangan 
permasalahan yang lain juga datang terkait pemadzulan terhadap presiden 
dan wakil presiden. Sistem pemakzulan yang diterapkan di Indonesia 
kurang sesuai dengan kenyataan yang dijalankan sekarang. Indonesia yang 
menganut sistem demokrasi membuat seluruh manusia berpikir bahwa 
sebuah masalah harus diselesaikan dengan cara politik. Padahal apabila 
diselesaikan setengah dengan politik dan setengah dengan hukum, pada 
faktanya politik yang akan menguasai proses pemadzulan tersebut. 

DPR dapat mengajukan usul pemberhentian yang terkait dengan 
etika, moral, ketidaksesuaian maupun tindakan pidana yang dilakukan 
oleh Presiden,289 maka dengan alasan seperti ini apa masih pantas untuk 
diselesaikan dengan voting dari beberapa putusan DPR? Tidak hanya itu, 
bukankah sudah banyak bukti bahwa dukungan terkait pengembalian 
posisi Presiden merupakan cara kerja oligarki. Maka dengan itu apabila 
MK merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk memutuskan 
pemberhentian Presiden, Komisi Yudisial harus dikuatkan agar terbukti 
bahwa kepastian hukum pada pemadzulan yang diadili seadil-adilnya. 

Melihat pentingnya demokrasi yang merupakan pemahaman ataupun 
teori pemerintahan yang berbasis kedaulatan rakyat. Telaah tentang tarik-
menarik antara peranan negara dan masyarakat tidak dapat dilepaskan dari 
telaah tentang demokrasi itu sendiri.290 Soerjono Soekanto mengemukakan 

yat-ingin-capres-independen, diakses tanggal 4 Juni 2020.
288  R. Eep Saefullah Fatah, 1994, Masalah dan Prospek Demokrasi di Indonesia, Jakarta: Ghalia 

Indoensia, hlm. 232.
289  Undang-undang Dasar 1945, Pasal 7A UUD 1945
290  Moh. Mahfud MD, Demokrasi dan Hukum di Negara Republik Indonesia, Yogyakarta: 

Diktat Pelengkap Bahan Kuliah. Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum 
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bahwa dalam setiap proses perubahan senantiasa akan dijumpai faktor-
faktor penyebab terjadinya perubahan, baik yang berasal dari dalam 
masyarakat itu sendiri maupun yang berasal dari luar masyarakat tersebut. 
Akan tetapi, yang lebih penting adalah identifikasi terhadap faktor-
faktor tersebut mungkin mendorong terjadinya perubahan atau bahkan 
menghalanginya.291

Keempat, permasalahan yang sama adalah masalah penerbitan 
Perpu. Perpu adalah jalur yang cenderung tidak demokratis. Penetapan 
perpu tidak memerlukan pembahasan dan persetujuan bersama parlemen, 
apalagi keterlibatan publik. Konstitusi memberikan hak kepada presiden 
untuk menetapkan perpu dalam “hal-ihwal kegentingan yang memaksa”. 

Lebih lanjut, ada putusan Mahkamah Konstitusi (Putusan Nomor 
138/PUU-VII/2009)292 yang memberikan tiga persyaratan keadaan yang 
harus dipenuhi dalam penetapan perpu: ada kebutuhan mendesak untuk 
penyelesaian cepat, ada kekosongan hukum ataupun undang-undang 
tapi tidak memadai, dan kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi 
dengan prosedur biasa. Namun melihat prakteknya selamat ini pemerintah 
(presiden) dalam melakukan hal tersebut tidak mempertimbangkan 3 
hal tersebut, sebagai salah satu contohnya adalah terkait perpu pandemi 
covid-19, dimana pada perpu tersebut tidak membicarakan secara rinci 
terkait urgensi kegentingan yang memaksa yang menitikberatkan pada 
kondisi sosiologis masyarakat dan kekosongan hukum akan tetapi 
lebih banyak membicarakan masalah finansial. Tentu hal tersebut telah 
mencederai nilai-nilai keluhuran masyarakat. 

Kelima, tekait judicial review yang merupakan pengujian peraturan 
perundang-undang yang rendah terhadap yang undang-undang yang 
lebih tinggi. Namun masih banyak sekali permasalahah mengenai sebuah 
wewenang yang harusnya menjadi kewenangan MA atau MK. Banyak 
orang juga keliru akan perbedaan tugas antara kedua lembaga tersebut 
maka sudah seharusnya diadakannya judicial review agar masyarakat juga 
mengerti apabila ada perkara terkit harus diajukan ke pihak mana. Masih 

Universitas Islam Indonesia, 1989, hlm. 4.
291  Soerjono Soekanto, (et.al)., Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum, Jakarta: Bina 

Aksara, 1993, hlm. 17.
292  Penelitian Skripsi yang dilakukan oleh Haves Annamir yang berjudul Hal Ihwal Kegentingan 

Yang Memaksa Dalam Penetapan Perppu (Studi Penetapan Perppu Pasca Terbitnya Putusan 
MK Nomor 138/PUU-VII/2009.
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banyak juga UU yang dikaitkan pada MK dan MA berbentrokan dengan 
UUD 1945. Agar tidak ada kekeliruan antara UU Tentang MK, MA, 
dan UUD 1945 dan juga diperlukannya pendekatan kepada masyarakat 
terkait penjelasan mengenai perkara yang harus dikenal dan pengajuannya 
terhadap siapa, maka perlunya penyatuatapan.

Keenam, kewenangan Constitutional Complaint Kepada Mahkamah 
Konstitusi. MK yang dikenal juga sebagai lembaga Mahkamah Konstitusi 
merupakan lembaga negara hasil reformasi yang dibuat pada perubahan 
ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia melalui Pasal 
24C UUD 1945. Terdapat banyak permasalahan mengenai kewenangan 
MK yang kurang dijelaskan secara tepat pada UUD 1945. Constitutional 
Complaint merupakan kesimpulan agar terjaminnya hak asasi pada manusia. 
Banyak sekali sekarang manusia mendapatkan perlakuan secara tidak adil 
dari pemerintah namun hal tersebut tidak luput lepas dari keberadaan hak 
asasi manusia yang tertera pada konstitusi terutama karena negara kami 
merupakan negara berdasarkan hukum (rule of law).  Negara Indonesia 
yang berdemokrasi ini juga menjadi pedoman atas dasar hak constitutional 
pada warga negara untuk speak up. Maka sudah sepantasnya MK mengadili 
segala perkara yang berhubungan dengan UUD 1945, Konstitusi, UU, dan 
seluruh keputusan yang berhubungan dengan pemerintah. 

Ketujuh, tekait kelembagaan Komisi Yudisial (KY) merupakan 
lembaga mandiri yang berhak untuk mengajukan usulan terhadap 
Mahkamah Agung. Namun, apabila MA dan MK mempunyai derajat yang 
sama dan MK merupakan lembaga yang berwenang dalam keputusan 
pertama dan ahkirnya dan berurusan dengan negara maka sebaiknya 
Komisi Yudisial diberi wewenang untuk mengajukan usulan terhadap MK. 
Yang lebih penting lagi adalah jangan adanya pemandulan tugas pada KY 
akibat putusan yang diberikan kepada MK maupun MA. Apabila Komisi 
Yudisial diberi wewenang yang kuat agar terikat dan tidak mudah goyah 
hanya karena putusan yang diberikan.

Dengan ini dapat dijelaskan bahwa etika itu hal yang penting dengan 
melihat kenyataan hidup bahwa banyak lembaga-lembaga yang tidak 
mematuhi aturan atau tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan UUD 
1945.Dengan ini dijelaskan bahwa MA, MK sebagai lembaga kehormatan 
yang dikenal keadilannya harus tetap dijaga martabatnya dengan cara 
ada kekuatan kekuasaan yudikatif yang berperan dalam menegakkan 
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transparasi lembaga yudikatif tersebut.

Komisi Yudisial yang tidak terlibat pada pemilihan dan pengangkatan 
Hakim Konstitusi mengakibatkan Hakim Konstitusi tidak terikat karena 
kurangnya pengawasan dari Komisi Yudisial. Dibandingkan dengan 
Hakim Agung yang selalu diusulkan melalui keputusan Komisi Yudisial, 
dengan ini dapat dilihat karena Mahkamah Agung merupakan hakim yang 
hierarki-nya paling tinggi di dalam peradilan.

Namun argumen ini ditentang akan kekurangannya pihak KY yang 
terlibat pada pemilihan Hakim Konstitusi padahal Hakim Konstitusi 
merupakan hakim yang berurusan dengan negara, UUD, sudah seharusnya 
dipantau dengan Komisi Yudisial agar adanya kejujuran dan kepastian 
hukum. Dalam mengadili urusan negara, hakim harus dipilih yang 
berintegritas tinggi, adil, jujur, dan paling utama adalah tidak mudah tergiur 
dengan gratifikasi ataupun korupsi dalam melakukan penyelewengan etika 
dalam menjaga keluhuran martabat lembaga yudikatif

Kedelapan, problematika kedudukan terkait kelembagaan independen 
seperti KPK, OJK, KPU, Bawaslu dan DKPP seperti yang diketahui 
bahwasanya lembaga-lembaga terkait memiliki contitutional importence 
sehingga perlunya penguatan yang harus memiliki kekuatan hukum agar 
tidak ada intervensi dari lembaga ataupun perorangan manapun. Hal 
yang demkian sebagai salah satu bentuk pemerintah dalam menjalankan 
tugasnya dan tanggng jawab dalam mensejahterakan dan menumbuhkan 
rasa adil di lingkungan masyarakatnya.

C. LANDASAN YURIDIS

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang 
menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi 
permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan 
mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau 
yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan 
masyarakat. Landasan yuridis juga merupakan suatu tinjauan substansi 
terhadap rancangan Undang-undang Dasar 1945 yang ada kaitannya 
dengan naskah akademik dengan memperhatikan hierarki peraturan yang 
ada dengan puncaknya pada UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
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Landasan yuridis akan digunakan sebagai dasar hukum bagi perubahan 
undang-undang dasar 1945 yang akan disusun. Undang-undang Dasar 
sebagai sebuah aturan tertulis menyatakan Indonesia sebagai negara hukum 
secara konstitusional. Penggunaan istilah negara hukum mempunyai 
perbedaan antara sesudah dilakukan amandemen dan sebelum dilakukan 
amandemen. Sebelum amandemen UUD 1945, yang berbunyi bahwa 
“ Indonesia adalah negara yang berdasar atas negara hukum”. Berarti 
negara kesatuan Indonesia mengikuti landasan hukum yang mengikat dan 
hal ini membuktikan bangsa Indonesia mengikuti hukum yang ada dan 
dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Sedangkan setelah dilakukannya amandemen UUD 1945 berbunyi 
yaitu “Negara Indonesia adalah negara hukum.” istilah negara tersebut 
dimuat dalam UUD 1945 pasal 1 ayat (3). Ketentuan pasal tersebut 
merupakan landasan konstitusional bahwa Indonesia adalah negara 
yang berdasarkan atas hukum, hukum ditempatkan sebagai satu-satunya 
aturan main dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara 
(supremacy of law). Sehingga pergerakannya selalu diatur dan diawasi 
oleh hukum yang berlaku dan mengikatnya.

Menurut Joeniarto, asas negara hukum mengandung arti bahwa 
dalam penyelenggaraan negara tidakan penguasa harus didasarkan 
hukum dan bukan didasarkan kekuasaan atau kemauan penguasa belaka 
dengan maksud untuk membatasi kekuasaan penguasa serta melindungi 
kepentingan masyarakat, yaitu perlindungan terhadap hak asasi anggota 
masyarakatnya dari tindakan sewenang- wenang.293 Hukum harus selalu 
hidup dan memberikan keadilan bagi semuanya, sebab tujuan hukum 
adalah menjaga keteraturan tingkah laku setiap masyarakatnya. Di sinilah 
negara memiliki peranan yang sangat penting dalam mengatur hal tersebut 
yang mana aturan tersebut tertuang dalam sebuah hukum tertulis yakni 
Undang-undang Dasar 1945.

Dengan demikian, suatu negara dapat dikategorikan sebagai 
negara hukum apabila tindakan dari pihak yang berwajib, penguasa atau 
pemerintah secara jelas ada dasar hukumnya sebagai dasar dari tindakan 
yang berwajib, penguasa atau pemerintah yang bersangkutan.294 Pada 
293 Joeniarto, Negara Hukum (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Gajah 
Mada, 1968), hlm. 53.
294 Sudargo Gautama, Pengertian tentang Negara Hukum (Bandung: Alumni, 1973), hlm. 8.
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dasarnya hukum sebagai dasar dari tindakan berwajib tidak boleh lepas 
pada makna yang ada pada hukum tertulis tersbut artinya hukum yang 
tertulis akan mengikut kuat suatu tindakan masyarakat dan harus ditaati, 
dijaga dan dirawat dengan kepatuhan. 

Dengan itu, hukum di Indonesia memiliki sitematika yang sangat 
konkret, semua memiliki hak dan kewajiban dalam mengatur tata letak 
hukum itu sendiri sehingga tidak akan ada kesalahan ketiak ada suatu 
permasalahan hukum, di mana permasalahan tersebut diletakan pada 
tingkatanya masing-masing dengan sesuai proseduran yang ada dan 
berlaku. Dalam papar tentang aspek dan fandamental perspektif terhdap 
negara hukum lalu kita bisa mengatakan dasar ciri-ciri negara hukum yang 
dimiliki bangsa ini. Pada unsur-unsur rechtsstaat yang perlu kita ketahui 
adalah, a) adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (HAM), 
b)adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan negara untuk menjamin 
perlindungan HAM, c) pemerintahan berdasarkan peraturan, d) adanya 
peradilan administras. Hal yang telah disebutka di atas kami rasa sudah 
dimiliki bangsa ini sepenuhnya, sehingga bangsa ini sudah mempunyai 
dasar atas negara hukum.

Menurut F.J. Stahl yang merumuskan hasil dari Konferensi 
International Commissionof Jurists di Bangkok disebutkan bahwa ciri-ciri 
negara hukum adalah sebagai berikut :295 
1. Perlindungan konstitusional, artinya selain menjamin hak-hak 

individu,konstitusi harus pula menentukan cara prosedural untuk 
memperoleh atas hak-hak yang dijamin (due process of law).

2. Adanya badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak, hal ini perlu 
dimaknai bahwasannya hakim tidak boleh berpihak kemanapun, harus 
menegakan keadilan bagi siapapun dengan berpedoman pada suatu 
hukum tertulis yang ada yakni Undang-undang dasar 1945.

3. Adanya pemilu yang bebas, berkaitan dengan hal ini pemilu adalah 
kagiatan wajib dalam menganti seorang pemimpin dan wajib 
menjalankannya sehingga, dalam kegiatan ini harus ada rasa kebebasan 
dalam hak memilih tanpa ada pengaruh pada pihak manapun.

4. Adanya kebebasan menyatakan pendapat, setiap masayarata harus 
memiliki kebabasan dalam mengelurakan pendapat dengan tetap 

295 Ftakhurohman, Dian Aminudin dan Sirajudin, Memahami Keberadaan Mahkamah 
Konstitusi di Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm.1.
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berpedoman pada hukum atau aturan yang ada.
5. Adanya kebebasan berserikat/berorganisasi dan beroposisi
6. Adanya pendidikan kewarganegaraan 

Prof. Bagir Manan memiliki persepektif yang tidak jauh beda 
yang menyatakan bahwa konstitusi ialah sekelompok ketentuan yang 
mengatur organisasi negara dan susunan pemerintahan suatu negara.296  
dalam perkembangan suatu organisasi ketat negaraan K.C.Wheare dalam 
bukunya Modern Constitutions, konstitusi dapat diubah dan berubah 
melalui empat kemungkinan .297

1. Beberapa kekuatan yang bersifat primer (some primary forces),
2. Perubahan yang diatur dalam konstitusi (formal amendment),
3. Penafsiran secara hukum (Judicial interpretation) dan
4. Kebiasaan dan kebiasaan yang terdapat dalam bidang ketatanegaraan 

(usage and convention).

Menurut Sam Brooke prinsip-prinsip tersebut merupakan immutable 
principles yang secara umum didefenisikan sebagai prinsip atau konsep 
yang menetapkan pembatasan-pembatasan substantif proses-proses politik 
dalam kaitan dengan pembentukan atau perubahan konstitusi.298 penjelasan 
lain terkait hubungan demokrasi dan hukum diungkapkan oleh M. Mahfud 
MD, bahwa demokrasi tanpa hukum tidak akan terbangun dengan baik 
bahkan mungkin menimbulkan anarkhi, sebaliknya hukum tanpa sistem 
politik yang demokratis hanya akan menjadikan hukum yang statis dan 
represif.299 Maka, semuanya memiliki keterkaitan yang sangat begitu erat 
hubungannyam dan tidak bisa dipisahkan antara satu sama lainnya.

Tujuan suatu negara sesungguhnya adalah cita-cita idiil suatu 
negara yang ingin di wujudkan negara tersebut melalui tata cara ataupun 
sistematika instrumen hukum yang ada di negara tersebut. Menurut Roger 
Soltau tujuan negara ialah memungkinkan rakyatnya berkembang serta 
menyelenggarakan daya cipta nya sebebas mungkin.300

296  A. Mukti Arto, Konsepsi Ideal Mahkamah Agung, Jogjakarta : Pustaka Pelajar, 2001, hal.10.
297  Wheare Kenneth C., Modem Constitutions, London : Oxford University Press, 1975, hlm.67-

136.
298  Bagir Manan dan Susi Dwi Harijanti, Memahami Konstitusi : Makna Dan Aktualisasi, 

Cetakan ke-2, Depok : PT Rajagrafindo Persada, 2015, hlm. Xiii.
299  Mahfud. MD., Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi,Yogyakarta: Gama Media, 1999, hlm.1.
300  Lihat...Ni’matul Huda, Ilmu Negara, Rajawali Press, Jakarta, 2013, hlm. 54
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Dalam masyarakat Pancasila yang berdasarkan UUD 1945 
ditentukan bahwa setiap warga negara indonesia mempunyai kedudukan 
yang sama di muka hukum dan pemerintahan.301Artinya bahwa, hukum 
yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang dengan mengikutsertakan 
rakyat berlaku pada siapapun tanpa kecuali.302Untuk mencapai tujuan 
negara maka, negara harus mengadakan pemisahan kekuasaan di mana 
masing-masing kekuasaan mempunyai kedudukan yang sama tinggi dan 
sama rendah, tidak boleh saling mempengaruhi, saling campur tangan dan 
saling mengkaji.303

D. LANDASAN POLITIK

Hukum dan politik merupakan bagian dari kehidupan sosial, 
keberadaan keduanya sangatlah erat seolah seperti dua sisi mata uang 
yang tidak akan mungkin terpisahkan. Oleh karena itu Curzon menyatakan 
bahwa: “ the close connections behneen law and polifics, befween legal 
principles and the institutions of the law, between political ideclogies 
and goaernment institutions are obaious” Curzon dalam pandangannya 
tersebut menyatakan bahwa hukum dan politik mempunyai kedekatan 
yang sangat prinsip dan nyata serta hukum tidak dapat dipisalkaa dari 
pengaruh politik.304 Hukum dan politik memang dua hal yang sangat sulit 
untuk dipisahkan.

Keduanya memiliki hubungan timbal-balik yang tidak mungkin 
dapat dihindari. Di satu sisi hukum berkepentingan dengan hasil yang 
akan diperolehnya melalui pengaturan itu, dan oleh karenanya ia harus 
paham tentang seluk beluk masalah yang diafurnya, sedangkan di sisi lain 
ia juga harus menyadari, bahwa faktor-faktor dan keuatan-kekuatan di luar 
hukum akan memberikan beban pengaruhnya pula terhadap hukum serta 
proses bekerjanya.305

301  Lihat...Pasal 27 (1) UUD 1945
302  Lihat... S.Toto Pandoyo, Ulasan Terhadap Beberapa Ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 – 

Sistem Politik dan Perkembangan Kehidupan Demokrasi, Liberty, Yogyakarta, 1992, hlm. 164
303  Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, Gramedia Persada, Jakarta, 1991, hlm.46
304  Achmad Ab, 2002, Menguk Tabir Hukum (Suatu Kajian Filorof.s dan Sosiologis), 

Jalarta: Pt Gunung Agung, cetakan ke-Z hlm. 98. 
305  Satiipto Rahardjo, 7979, Hukum dan MasVnrakat, Bandung: Angkasa, hlm. 16.
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Menurut Padmo Wahjono politik hukum adalah kebijakan 
penyelenggara negara yang bersifat mendasar dalam menentukan arah, 
bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk dan tentang apa yang 
akan dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu.306 Satjipto Rahardjo 
mendefinisikan politik hukum sebagai  aktivitas memilih dan cara yang 
hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu 
dalam masyarakat.307 Adapun penjabaran lain mengenai Politik hukum 
yaitu Politik Hukum sebagai sebuah alat atau sarana dan langkah yang 
dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan sistem hukum 
nasional yang dikehendaki dan dengan sistem hukum nasional itu akan 
diwujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Padmo Wahjono dalam bukunya 
“Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum” mendefinisikan politik 
hukum sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk maupun isi 
dari hukum yang akan dibentuk.308 

Politik hukum merupakan legal policy atau garis (kebijakan) yang 
akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh Pemerintah Indonesia 
yang meliputi: 
1. Pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaruan 

terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan 
2. Pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan 

fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum. 

Dari pengertian tersebut terlihat politik hukum mencakup proses 
pembuatan dan pelaksanaan hukum yang dapat menunjukkan sifat dan ke 
arah mana hukum akan dibangun dan ditegakkan.309  Dalam pembuatan 
peraturan perundang-undangan, politik hukum memiliki peranan sangat 
penting, yakni sebagai berikut: 
1. Sebagai alasan mengapa diperlukan pembentukan suatu peraturan 

perundang-undangan. 

306  Disimpulkan dari Padmo Wahyono, Indonesia Negara Berdasatkan atas hukum, Cet. II, (Jakarta: 
Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 160, dan Padmo Wahyono, “Menyelisik Proses Terbentuknya 
Perundang-Undangan”, Forum Keadilan, No. 29 (April 1991), hlm. 65.

307  Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Cet. III, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), hlm. 352.
308  Padmo Wahyono, 1986, Indonesia Negara Berdasarkan atas hukum, Cet. II, Ghalia 

Indonesia, Jakarta., hlm: 160 Ibid.   
309  Abdul Hakim Garuda Nusantara, “Politik Hukum Nasional”, makalah pada Kerja 

Latihan Bantuan Hukum, LBH, Surabaya, September 1985.  
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2. Untuk menentukan apa yang hendak diterjemahkan ke dalam kalimat 
hukum dan menjadi perumusan pasal. 

Dua hal ini penting karena keberadaan peraturan perundang-
undangan dan perumusan pasal merupakan jembatan antara politik hukum 
tersebut dalam tahap implementasi peraturan perundang-undangan. Hal 
ini mengingat antara pelaksanaan peraturan perundang-undangan harus 
ada konsistensi dan korelasi yang erat dengan apa yang ditetapkan sebagai 
politik.

Apabila dilakukan kajian tentang hubungan kausaiitas antara 
hukum dan politik, maka paling tidak ada tiga macam jawaban dapat 
menjelaskannya. Pertama, hukum determinan atas politik dalam arti 
bahwa kegiatan-kegiatan politik diatur oleh dan harus tunduk pada aturan-
aturan hukum. Kedua, politlk determinan atas hukum, karena hukum 
merupakan hasil atau kristalisasi dari kehendak-kehendak pciitik yang 
saling berinteraksi dan (bahkan) saling bersaingan. Ketiga, politik dan 
hukum sebagai subsistem kemasyarakatan berada pada posisi yang derajat 
determinasinya seimbang antara yang satu dengan yang lain, karena 
meskipun hukum merupakan produk keputusan politik tetapi begitu 
hukum ada maka semua kegiatan politik harus tunduk pada aturan-aturan 
hukum.310

Mahfud MD mengatakan untuk melihat derajat determinasi politik 
dan hukum dapat ditelaah dari perspektif das sollen dan das sein. Dari 
perspektif das sollen hukum determinan atas politik karena setiap agenda 
politik harus tunduk pada aturan-aturan hukum.311 Naskah Akademik ini 
diperkuat oleh pandangan kaum idealis yang mengatakan bahwa hukun 
harus marnpu mengendalikan dan merekayasa perkembangan masyarakat, 
termasuk kehidupan politilknya. Penulis seperti Roscue Pound telah lama 
berbicara tentang law as a tool of social engineering. Sebagai keinginan 
tentu saja wajar jika ada upaya untuk meletakkan hukum sebagai penentu 
arah perjalanan masyarakat karena dengan itu fungsi hukum untuk 
menjarin ketertiban dan melindungi kepentingan masyarakat akar menjadi 
lebih relevan.312

310  Mahfud MD, 2009, Pditik Huknm tli Indonesia, Jakafial. LI3ES, hlm. 16.
311  Mahtud MD, Hukum, Moral dn Politik, Makalah dalam Studium Geflerale w\h* 

Mahikulasi Prograrn Doktor Bidang IImu Hukum di Universitas Diponegoro, S€maran& 
23 Agustus 2008, hlm-Z

312  Mahfud MD,1999, Pergulaton Pditik dm Hukum di Indonesin,Yogyalarta: Gama Media, hlnl 
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Sementara dari perspektif das sein politik deterrninan atas hukum 
karena pada faktanya hukum merupakan produk politik, sehingga hukum 
apapun yang ada dihadapan kita tidak lain merupakan kristalisasi dari 
kehendak-kehendak politik yang saling bersiangan.313la Pada dasarnya 
hal ini sudah menjadi pemahaman klasik sebagaimana dikatakan oleh 
John Austin bahwa “Iaw is a ammand of the laztgiaey’’. Bertolak dari 
pandangan ini maka, setiap karakter produk hukum akan sangat ditentukan 
atau diwamai oleh imbangan kekuatan atau konfigurasi politik yang 
meiahirkannya.314 Oleh karena itu, dalam hal ini sangat jelas politik akan 
sangat determinan atas hukum.

Ketika membahas mengenai sistem pemerintahan maka akan erat 
kaitannya dengan pembagian kekuasaan serta hubungan antara lembaga 
negara yang menjalankan kekuasaan-kekuasaan negara itu, dalam rangka 
menyelenggarakan kepentingan rakyat yaitu mencapai cita-cita nasional 
yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 Alinea IV yaitu melindungi seluruh tumpah darah 
Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan 
bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, 
perdamaian abadi dan keadilan sosial Lembaga negara dalam menjalankan 
kekuasaan-kekuasaan negara perlu dibatasi, agar tidak sewenang-wenang, 
tidak tumpang tindih kewenangan dan tidak terjadi pemusatan kekuasaan 
pada satu lembaga, maka perlu adanya suatu pembagian atau pemisahan 
kekuasaan. 

Hal ini dimaksudkan semata-mata untuk menjamin hak-hak asasi 
para warganya agar tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh penguasa. 
Hal ini senada dengan ungkapan dari Lord Acton “power tends to corrupt, 
but absolute power corrupts absolutely” (manusia yang mempunyai 
kekuasaan cenderung menyalah-gunakan, tetapi manusia yang mempunyai 
kekuasaan tak terbatas pasti akan menyalahgunakannya).  Oleh karena itu, 
kekuasaan harus dibagi-bagi atau dipisah-pisah agar tidak disalahgunakan. 
Pembagian atau pemisahan kekuasaan sering di kenal dengan istilah 
“Trias Politica”. Konsep Trias Politica dikemukakan oleh Montesquieu 

7GZ-
313  Mahfnd MD, Hukum......Lo€. Cit.
314  Lihat dalam Todrmg Mulya bfiis, Mcnuju Hukum Responsif: Indonesia tli 

Perstmpangnn ldan, jurnal Konstitusi Volume 1 Nomor 1, November 201O Jakarta: 
Pusat Studi Hukum Tata Negara, Universitas Indonesia, hlm. 31-32
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(Filsuf Preancis - 1748), di mana Trias Politica berasal dari bahasa Yunani 
“Tri” yang berarti tiga, “As” yang berarti poros/pusat, dan “Politica” yang 
berarti kekuasaan. Adapun definisi dari Trias Politica adalah suatu ajaran 
yang mempunyai anggapan bahwa kekuasaan negara terdiri dari 3 (tiga) 
macam kekuasaan, yaitu Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif. 

Kekuasaan Legislatif adalah membuat undang-undang, kekuasaan 
Eksekutif adalah kekuasaan melaksanakan undang-undang, dan kekuasaan 
Yudikatif adalah kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-
undang.   Konsep Trias Politica adalah suatu prinsip normatif bahwa 
kekuasaankekuasaan yang sebaiknya tidak diserahkan kepada orang 
yang sama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang 
berkuasa.  

Artinya bahwa konsep Trias Politica dari Montesquieu yang ditulis 
dalam bukunya L’esprit des lois (The Spirit of Laws) menawarkan suatu 
konsep mengenai kehidupan bernegara dengan melakukan pemisahan 
kekuasaan yang diharapkan akan saling lepas dalam kedudukan yang 
sederajat, sehingga dapat saling mengendalikan dan saling mengimbangi 
satu sama lain (check and balaces), selain itu harapannya dapat membatasi 
kekuasaan agar tidak terjadi pemusatan kekuasaan pada satu tangan yang 
nantinya akan melahirkan kesewenangwenangan. Ditinjau dari segi 
pembagian kekuasaannya, lembaga negara atau lembaga pemerintah dapat 
dibedakan ke dalam 2 (dua) bagian yaitu:   
1. Secara vertikal, yaitu pembagian kekuasaan menurut tingkatannya. 

Maksudnya adalah pembagian kekuasaan antara beberapa tingkat 
pemerintahan misalnya antara pemerintah pusat dengan pemerintah 
daerah dalam Negara kesatuan; 

2. Secara horizontal, yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsinya. 
Maksudnya pembagian ini lebih menitikberatkan pada pembedaan 
antara fungsi pemerintahan yang bersifat Legislatif, Eksekutif dan 
Yudikatif.

Konsep Trias Politica, berasal dari bahasa Yunani yang artinya 
Politik Tiga Serangkai. Menurut Montesquieu, ajaran Trias Politica 
dikatakan bahwa dalam tiap pemerintahan negara harus ada 3 (tiga) jenis 
kekuasaan yang tidak dapat dipegang oleh satu tangan saja, melainkan 
harus masingmasing kekuasaan itu terpisah. Pada pokoknya ajaran Trias 
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Politica isinya tiap pemerintahan negara harus ada 3 (tiga) jenis kekuasaan 
yaitu Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif.  Pada era reformasi, terdapat 
banyak perubahan sistem demokrasi Indonesia akibat amandemen UUD 
1945. DPD merupakan lembaga yang lahir pada era reformasi dan memiliki 
peran penting terhadap pemerintahan. Dalam kekuasaan legislatif, perlu 
ditata kembali prinsip kesetaraan, saling mengontrol dan mengimbangi 
antara DPD dan DPR.315 

Dengan berubahnya sistem politik menjadi demokrasi, maka 
diterapkan presidential thresold untuk mencegah adanya calon tunggal 
dalam pemilihan umum. Pada amandemen UUD 1945 ketiga, diantaranya 
memuat secara khusus ketentuan-ketentuan mengenai pemberentian 
presiden sebagai kepala negara.316  Alasan-alasan pemakzulan presiden 
diatur dalam pasal 7 A UUD 1945 , yaitu : “Presiden dan/atau Wakil Presiden 
dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan 
Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah 
melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, 
korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela 
maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/
atau Wakil Presiden.” 

Politik juga memberikan pandangan terkait Judicial review sudah 
ditetapkan sebagai kewenangan MA pada amandemen UUD 1945 ketiga 
yang diatur dalam pasal 24 A ayat (1). Bersamaan dengan ditetapkannya 
Pasal 24 A UUD 1945, MK mendapatkan perluasan kewenangan mengenai 
judicial review dan constitutional complaint yang diatur dalam Pasal 24 C 
ayat (1) UUD 1945.317 Apabila dilihat dar Pasal 24 C Ayat (1) UUD 1945, 
maka kewenangan KY semakin terpangkas. Sebagaimana kewenangan 
MK pada Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945, dalam putusan MK Nomor 138/
PUU-VII/2009. Berdasarkan putusan MK tersebut, terdapat tiga syarat 
sebagai parameter adanya kegentingan yang memaksa bagi presiden untuk 
menetapkan PERPU, yaitu : 
1. Adanya keadaan yaitu kebutuhanmendesak untuk menyelesaikan 

masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang; 

315 https://vivajusticia.law.ugm.ac.id/2018/02/26/penguatan-kewenangan-dewan-perwakilan-
daerah-dalam-sistem-ketatanegaraan-di-indonesia/.diakses pada tanggal 12 Juni 2020

316  http://jim.unsyiah.ac.id/kenegaraan/article/view/5927 diakses pada tanggal 13 Juni 2020
317  https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/viewFile/11070/9902 diakses pada tanggal 11 Juli 

2020. 
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2. Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi 
kekosongan hukum, atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai; 

3. Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat 
Undang-Undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu 
yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu 
kepastian untuk diselesaikan. Dalam perkembangan dan kebutuhan 
suatu kesejahteraan dan keyakinan kepercayaan (integritas suatu 
urursan negara) pendangan politik terkiat lembaga-lembaga independen 
haruslah diatur atau diperkuat dengan hukum yang terturlis agar tidak 
ada pengaruh politik yang mengakibatkan ketidaksepahaman dan 
kerugian mendasar bagi bangsa dan negara baik secara politik hukum 
maupun sosial, dan finansial negara.
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BAB IV 
ANALISIS PRAKTIK EMPIRIS DAN PROBLEMATIKA 

KONSTITUSIONAL UUD NRI 1945 SERTA SOLUSI 
PEMECAHANNYA

A. PRAKTIK EMPIRIS DAN PROBLEMATIKA KONSTITUSIONAL 
UUD NRI 1945

1. Problematika Kedudukan dan Kewenangan Dewan Perwakilan 
Daerah (DPD) RI.

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) adalah lembaga negara baru 
dalam struktur ketatanegaraan Indonesia yang merupakan hasil dari 
amandemen ketiga UUD NRI 1945. Ada 2 (dua) alasan utama lahirnya 
DPD ini. Pertama, kebutuhan untuk menampung aspirasi masyarakat 
daerah secara struktural dan administratif, sehingga pembentukan 
DPD mengakomodir aspirasi daerah sekaligus memberikan peran yang 
lebih besar kepada daerah dalam proses pengambilan keputusan politik 
yang berkaitan langsung dengan kepentingan daerah. Tujuannya agar 
tidak ada suatu kejadian ketidakadilan antara pemerintah pusat dan 
daerah. DPD sebagai badan khusus yang merepresentasikan wilayah-
wilayah di Indonesia, diharapkan mampu mengakomodir kepentingan 
masyarakat di daerah melalui institusi formal di tingkat nasional. 
Kedua, memperbaiki kehidupan ketatanegaraan dan demokrasi melalui 
mekanisme check and balances dalam lembaga perwakilan.318 Pada 
dasarnya hal tersebut sebagai salah satu amanah Undang-undang Dasar 
1945 dan Pancasila untuk selalu menjaga keadilan dan kesejahteraan 
masyarakatnya.

Berpandangan pada dua hal tersebut jelas bahwasannya pola 
hubungan DPR-DPD-Presiden bukan merupakan MPR sebagai joint 
session, karena wewenang bersama ketiga lembaga tersebut bukan 
merupakan wewenang MPR dan pola hubungan ketiganya bukan di 
bawah naungan MPR. 

318 Abunawar Basyeban, 2008, Peranan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem 
Ketatanegaraan Indonesia, Jakarta: Simbur Cahaya, hlm. 663
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Pola hubungan “kamar-kamar legislatif” ini boleh saja disebut tipe 
hibrida, yaitu “legislatif tiga kamar” (three chamber legislature), tetapi 
dengan fungsi pengambilan keputusan hanya ditangan dua kamar (DPR 
dan Presiden). Tentu saja tidak tepat menyebut pola hubungan DPR-
DPD-MPR sebagai parlemen tiga kamar (three chamber parliament).319

Demikian jelas dari awal sudah terlihat ada urusan politik 
yang terencana dan tidak memberikan kejelasan hukum dan hal 
tersebut nantinya akan berdampak pada ketidakjelasan pada suatu 
representasi masyarakat daerah yang mana telah diwakili oleh DPD 
itu sendiri, sehingga tentunya akan membuat kegaduhan regulasi dan 
ketidaktransparanan suatu pengambilan keputusan di ranah legislatif 
dan tentunya tidak membawa nama keseluruhan rakyat Indonesia. 
Dengan demikian, Perubahan UUD 1945 sudah tidak dapat lagi disebut 
menggunakan tradisi Amerika Serikat yang dijadikan rujukan dalam 
rangka pelaksanaan perubahan UUD 1945. Oleh karena itu, sebaiknya, 
teknik dan prosedur yang diacu oleh ketentuan Pasal 37 UUD 1945 
itu haruslah dipahami dalam pengertian model tradisi Eropa, bukan 
Amerika Serikat.320 

Melihat dari sejumlah kalangan masyarakat menilai hasil 
Perubahan UUD 1945 oleh MPR jauh dari memuaskan. Perubahan 
konstitusi yang seharusnya dilakukan oleh lembaga independen 
semacam Komisi Konstitusi, belajar dari pengalaman negara-negara 
lain yang sukses melakukan reformasi konstitusi (Thailand, Filipina, 
Afrika Selatan dll.)

Namun dalam konteks Indonesia, perubahan justru dilakukan 
oleh lembaga yang seharusnya menjadi obyek dari perubahan. Karena 
itu menurut Bambang Widjojanto, sejak awal sudah dapat diduga, arah 
dan substansi perubahan tidak akan mendasar guna mengabdi secara 
utuh pada kedaulatan rakyat serta membangun sistem kekuasaan yang 
demokratis dengan cara membenahi carut-marutnya sistem kekuasaan.

Pentingnya melembagakan proses reformasi konstitusi di luar 
institusi politik konvensional didasarkan beberapa alasan. Reformasi 

319  Krisna Harahap, Konstitusi Republik Indonesia Sejak Proklamasi Hingga Reformasi, 
PT Grafitri Budi utami, Jakarta, 2004, hlm. 233.

320  Bagir Manan, Teori dan Politik Konstitusi, FH UII Press, Yogyakarta, 2003, hlm. 232.
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konstitusi yang terjadi sejalan dengan pergolakan politik akibat transisi 
dari pemerintahan otoriter, sarat benturan kepentingan politik antara 
kelompok status quo, yang masih membawa dan mempertahankan 
semangat otoriter, dengan kelompok reformis yang berusaha menuju 
ke negara demokratis.321  Mengingat yang menjadi gagasan dasar 
pembentukan DPD adalah keinginan untuk mengakomodasi aspirasi 
daerah dan sekaligus memberi peran yang lebih besar kepada daerah 
dalam proses pengambilan keputusan politik untuk soal-soal yang 
terutama berkaitan langsung dengan daerah.322 

Keberadaan DPD dalam kekuasaan legislatif dinilai sebagai 
perwujudan dari sistem perwakilan dengan struktur dua kamar atau 
bikameral di dalam sistem pemerintahan Presidensial. Oleh karena 
itu, idealnya DPD juga diberikan kekuasaan legislatif agar dapat 
mengimbangi dan mengawasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 
berdasarkan prinsip checks and balance.323 

Pergulatan reformasi konstitusi324 1998 – 2002 memiliki 
arti strategis dalam pembenahan sistem ketatanegaraan Indonesia. 
Sebab, transformasi ke arah pembentukan sistem demokrasi hanya 
dimungkinkan bila didahului oleh perubahan fundamental dalam 
aturan UUD/konstitusi yang memberikan dasar bagi berbagai agenda 
demokrasi lainnya.325

321  Guillermo O’Donnel, Philippe C. Schmitter dan Laurence Whitehead (Editor), 
Transition from Authoritarian Rule: Prospect for Democracy, 1986

322  I Dewa Gede Palguna, Susunan dan Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah, makalah 
pada Focus Group Discussion “Kedudukan dan Peranan Dewan Perwakilan Daerah 
(DPD) dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia” di Semarang, 25 Maret 
2003 dan di Malang, 26 Maret 2003 dalam Janedjri M. Gaffar, et all (editor), Dewan 
Perwakilan Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, Jakarta; Setjen 
MPR-UNDP

323  Pataniari Siahaan, 2012, Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Pasca 
Amandemen UUD 1945, Jakarta: Konstitusi Press, hlm. 320-321

324  Sri Soemantri M, Reformasi Konstitusi, Dalam Jurnal Sosial Politik Dialektika, Vol. 2 
No. 2, 2001, hlm. 6, menyebutkan: “Reformasi konstitusi mempunyai dua macam 
pengertian. Yang pertama mengandung arti pembentukan konstitusi baru, sedangkan 
yang kedua mengandung arti perbaikan terhadap konstitusi yang telah ada”

325  Eddy Purnama, Konstitusi Negara Kajian Perspektif Hukum Konstitusi, Pustaka Sutra, 
Bandung, 2010, hlm. 66 – 67.
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Menurut Jilmly Asshiddiqie dalam bukunya Pengantar Hukum 
Tata Negara, fungsi legislasi menyangkut 4 (empat) bentuk kegiatan 
yakni : 
1. Prakarsa pembuatan undang-undang (legislative initation); 
2. Pembahasan rancangan undang-undang (law making process); 
3. Persetujuan atas pengesahan rancangan undang-undang (law 

enactment approval); 
4. Pemberian persetujuan penikatan atau ratifikasi atas perjanjian atau 

persetujuan internasional dan dokumen atau persetujuan internasional 
lainnya (binding decision making on international agreement and 
treaties or other binding document).

  Dalam pelaksanaan fungsi ini, DPD hanya terbatas pada 
kewenangan untuk dapat mengajukan dan ikut membahas bersama 
DPR tentang Rancangan Undang-Undang (RUU) yang berkaitan 
dengan daerah, tidak terlibat dalam pengambilan keputusan. Dengan 
keterbatasan kewenangan tersebut telah jelas, fungsi legislasi DPD 
berada dalam posisi yang subordinat dari DPR. Menurut Jimly 
Asshiddiqie DPD disebut sebagai co-legislator atau hanya selaku 
pendamping Dewan Perwakilan Rakyat dalam melakukan pembentukan 
peraturan perundang-undangan.326Ada beberapa ketentuan tentang DPD 
perlu dicermati secara lebih mendalam, yakni: ketentuan Pasal 22C 
Ayat (1) Perubahan ketiga UUD 1945 ditentukan : “Anggota Dewan 
Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan 
umum”. Dengan ketentuan tersebut apakah keanggotaan DPD yang 
direkrut lewat provinsi sudah akomodatif? 

Dalam Pasal 22C Ayat (2) ditegaskan: “Anggota Dewan 
Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah 
seluruh Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah 
anggota Dewan Perwakilan Rakyat”. Keputusan tentang jumlah DPR 
dan DPD yang demikian menjadi persoalan penyelenggaraannya dalam 
konteks bikameral. Masalahnya bagaimana menentukan kuorum sidang 
MPR. 

326  Jimly Asshiddiqie, 2012, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, Jakarta: Sinar 
Grafika, hlm. 125
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Bila diterapkan ketentuan one man one vote (satu orang satu 
suara), berarti DPR dapat mengabaikan kehadiran DPD. Artinya, 
sidang MPR tidak memerlukan persetujuan DPD karena jumlah DPR 
yang mayoritas.327 Keinginan tersebut berangkat dari pemikiran bahwa 
pengambilan putusan yang bersifat sentralistik pada masa lalu ternyata 
telah mengakibatkan meningkatnya ketidakpuasan daerah-daerah yang 
telah sampai pada tingkat yang membahayakan keutuhan wilayah 
negara dan persatuan nasional. Anggota DPD menggantikan Utusan 
Daerah sebagai salah satu unsur dalam komposisi keanggotaan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat (MPR). 

Pada dasarnya di sini DPD adalah representasi masyarakat daerah 
yang juga harus memiliki hak yang sama dengan wilayah pusat, namun 
rule dan prakteknya saat ini ternyata tidak sejalan dengan sifat negara 
yang demokratis serta tidak menjunjung pada nilai-nilai pada sila-
sila Pancasila ‘kemanusiaan yang adil dan beradab’. Poin pentingnya 
daripada itu adalah memberikan bagaimana memperkuatkan kewenang 
atau kekuasaan DPD sebagai representasi masyarakat daerah. Apabila 
diperhatikan secara seksama terhadap ketentuan UUD 1945 hasil 
amandemen MPR yang berkaitan dengan upaya pemberdayaan lembaga 
legislatif, maka keberadaan DPD merupakan upaya untuk meningkatkan 
peran serta daerah dalam pengelolaan negara khususnya pembentukan 
undang-undang dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, 
termasuk gagasan membentuk sistem dua kamar. Namun, apabila 
melihat MPR dari susunannya yang terdiri dari anggota-anggota DPR 
dan DPD, maka hal ini menjadi tidak tergambar sistem dua kamar. 
Dalam sistem dua kamar, bukan anggota yang menjadi unsur, tetapi 
organnya yakni DPR dan DPD.328

Daripada itu sehingga ada beberapa catatan penting terkait hal 
tersebut yang masih menjadi problem ketidak optimalitas DPD dalam 
menjalankan tugasnya , yakni: 
1. Kewenangan DPD dalam mengusulkan RUU sebagaimana diatur di 

dalam Pasal 22D ayat (1) UUD 1945, yang menurut DPD, RUU dari 
DPD harus diperlakukan setara dengan RUU dari Presiden dan DPR;

327  Ibid.19
328  Konstitusi Amerika Serikat Article 1 Section 1 menyebutkan: “All legislative Power 

herein granted shall be vested in a Congres of the United State, which shall consist of 
a Senate and House of Representatives”
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2. Kewenangan DPD ikut membahas RUU yang disebutkan dalam 
Pasal 22D UUD 1945 bersama DPR dan Presiden;

3. Kewenangan DPD memberi persetujuan atas RUU yang disebutkan 
dalam Pasal 22D UUD 1945;

4. Keterlibatan DPD dalam penyusunan Prolegnas yang menurut DPD 
sama halnya dengan keterlibatan Presiden dan DPR;

5. Kewenangan DPD memberi pertimbangan terhadap RUU yang 
disebutkan dalam Pasal 22D UUD 1945; 

Dari lima problem tersebut meyakinkan kelemahan yang salah 
satunya adalah kewenangan yang dimiliki DPD tidak seimbang dengan 
ongkos dan nilai pemilihan umum yang demokratis.329 Sementara analisis 
meskipun menyinggung juga peraturan yang melandasi mekanisme 
kerja DPD periode sebelumnya, namun akan lebih dikaitkan dengan 
peraturan yang berlaku pada DPD periode sekarang. Selanjutnya dalam 
ketentuan Pasal 22D ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUD NRI 1945, 
dapat dilihat kewenangan yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Daerah 
(DPD) sebagai berikut: 
1. DPD dapat mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang 

yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan 
daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, 
pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, 
serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan 
daerah.

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

329  Innosentius Samsul, et all. (Tim Hukum P3DI, Setjen DPR RI). Ruang Lingkup dan 
Mekanisme Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPD, Jakarta, P3I Setjen DPR RI, 2003, hal. 
82.
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3. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dapat melakukan pengawasan 
(kontrol) atas Pelaksanaan UU mengenai otonomi daerah, 
pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan 
pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya 
ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran dan belanja negara; pajak, 
pendidikan, dan agama, serta menyampaikan hasil pengawasannya 
itu kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti. 
Menurut Mahfud MD, kewenangan legislasi yang termuat dalam 
Pasal 22D ayat (1), (2) dan (3) UUD NRI 1945, menjadikan Dewan 
Perwakilan Daerah tidak memiliki peran yang berarti, sebab peran 
Dewan Perwakilan Daerah sangat terbatas pada hal-hal berikut:330

a. Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan rancangan undang-
undang. Hal ini berarti Dewan Perwakilan Daerah hanya boleh 
mengajukan rancangan undang-undang tanpa adanya kewenangan 
untuk turut serta dalam menetapkan dan memutus;

b. Ikut membahas rancangan undang-undang. Kewenangan ikut 
membahas rancangan undang-undang ini terbatas pada rancangan 
undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; 

c. Memberi pertimbangan. Kewenangan memberi pertimbangan 
ini yaitu atas rancangan undang-undang tentang APBN, pajak, 
pendidikan dan agama. Sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang- 
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan bahwa pembentukan peraturan perundang-
undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan 
yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, 
pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. 

 Dari semua tahapan pembentukan undang-undang tersebut, Dewan 
Perwakilan Daerah hanya dilibatkan dalam tahap penyusunan dan 
pembahasan. Pada tahap penyusunan, Dewan Perwakilan Daerah dapat 
mengajukan rancangan undang-undang dalam lingkup kewenangannya 
kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Rancangan undang-undang dari 
Dewan Perwakilan Daerah disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan 
Dewan Perwakilan Rakyat dan harus disertai dengan naskah akademik. 
Pada tahap pembahasan rancangan undang-undang, Dewan Perwakilan 

330  Mahfud MD, Moh, 2007, Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen 
Konstitusi, LP3ES, Jakarta, hlm. 68.
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Daerah diikutsertakan dalam pembahasan rancangan undang-undang 
yang menjadi lingkup kewenangan Dewan Perwakilan Daerah. 

 Dalam tahap pembahasan pun, Dewan Perwakilan Daerah hanya 
sampai pembicaraan tingkat I, yaitu dalam pengantar musyawarah 
dan penyampaian pendapat mini. Dasar hukum lain yang mengatur 
mengenai DPD dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 
2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah. 

2. Problematika Syarat Pencalonan Presiden

Pemimpin merupakan salah satu elemen yang sangat penting 
dalam suatu negara. Di Indonesia kepemimpinan negara dipegang 
oleh seorang Presiden. Berdasarkan ketentuan UUD 1945, pemilihan 
Presiden dilakukan melalui proses pemilihan umum (pemilu). Pemilu 
merupakan proses pergantian kekuasaan atau transfer kekuasaan 
(otoritas) secara damai yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip 
yang digariskan oleh konstitusi.331 Sehingga eksistensi pemilu di 
Indonesia sangat penting dalam penyelenggaraan negara.    

  Pasca bergulirnya reformasi tahun 1998, terjadi pergeseran 
paradigma yang sangat fundamental dalam UUD 1945. Peristiwa 
tersebut juga menjadi tonggak awal proses “desakralisasi” UUD 
1945 yang selama rezim Orde Baru cenderung sangat disakralkan. 
Terbukti dalam kurun waktu kurang lebih empat tahun (1999-2002)332 
telah terjadi empat kali amandemen tehadap UUD 1945. Perubahan-
perubahan tersebut tentunya membawa implikasi yang variatif terhadap 
sistem ketatanegraan Indonesia. 

  Salah satu agenda yang diusung gerakan reformasi adalah 
demokratisasi kehidupan ketatanegaraan di Indonesia. Hal ini 
merupakan bentuk ekspresi “balas dendam” rakyat Indonesia terhadap 
pemerintahan Orde Baru yang sangat otoriter dan banyak mendistorsi 

331  M. Rusli Karim, 1991, Pemilu Demokratis Kompetitif, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, hlm. 
29.

332  Amandemen UUD 1945 pertama dilakukan pada tanggal 19 Oktober 1999, kedua pada 
tanggal 18 Agustus 2000, ketiga pada tanggal  9 November 2001, dan keempat pada tanggal 
11 Agustus 2002.
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demokrasi. Sebagai contoh sistem pemilihan Presiden yang terkesan 
hanya dilakukan sebagai agenda formal untuk menggugurkan amanat 
konstitusi belaka. Hak-hak rakyat untuk berbartisipasi dalam memilih 
pemimpinnnya diabaikan dengan dianutnya MPR sebagai pemegang 
kedaulatan rakyat. Sehingga pemilihan Presiden diserahkan sepenuhnya 
kepada MPR dan hasilnya presdien berkuasa memiliki “kekuasaan 
tunggal” yang absolut. Kenyataan pahit ini menyebabkan rakyat geram 
dan menuntut adanya perubahan menuju sistem pemilihan Presiden 
yang demokratis dan aspiratif. 

  Arus demokratisasi terhadap sistem ketatanegaran di Indonesia 
begitu derasnya terjadi pasca reformasi. Salah satunya terhadap sistem 
pemilhan Presiden. Setelah amandemen ketiga pemilihan presiden 
dilaksanakan secara langsung. Peristiwa ini merupakan suatu kemajuan 
dalam sistem pemilihan Presiden di Indonesia. Namun, jika ditinjau 
secara lebih komprehensif, sistem pemilihan Presiden di Indonesia masih 
belum menunjukkan sistem yang demokratis. Hal tersebut nampak dari 
mekanisme jalur rekrutmen calon Presiden dan wakil Presiden yang 
hanya mengakomodir pencalonan melalui partai politik saja. Ketentuan 
ini menutup akses warga negara lainnya yang ingin mecalonkan diri 
namun tidak mempunyai “perahu” partai politik. Padahal sebuah 
negara yang menganut sistem demokrasi tentunya sangat memegang 
teguh asas kedaulatan rakyat yang menjamin hak-hak seluruh warga 
negaranya. 

  Masalah ini juga menjadi penting untuk dikaji mengingat adanya 
keinginan masyarakat yang cukup besar untuk diakomodirnya 
mekanisme jalur pencalonan lain seperti jalur independen. Sebagaimana 
survey yang dilakukan Lembaga Survey Indonesia (LSI) dengan jumlah 
sample 1.300 orang pada tahun 2007 dan 2008. Hasilnya,  penduduk 
Indonesia menghendaki adanya calon independen (65%), dan yang 
tidak menghendaki (22%). Dengan kemungkinan error 3 persen maka 
naik turun dari prosentase itu adalah 62 dan 68 persen.333 

  Walaupun demikian, jalur pencalonan lain di luar jalur partai 
politik belum dapat direalisasikan karena terbentur dan terhalang oleh 
ketentuan pasal 6 Ayat (2) UUD 1945. Pasal tersebut menyatakan bahwa 

333 http://www.detiknews.com/read/2008/10/15/140320/1020453/10/survei-lsi-mayoritas-rak- 
yat-ingin-capres-independen, diakses pada tanggal 4 Juni 2020. 
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“Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai 
politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum 
pelaksanaan pemilihan umum.” Berdasarkan ketentuan ini maka hanya 
ada satu jalur dalam melakukan rekrutmen calon Presiden dan Wakil 
Presiden yaitu melalui pintu partai politik. Artinya setiap orang yang 
ingin mencalonkan dirinya sebagai Presiden dan atau Wakil Presiden 
harus mempunyai “tunggangan” partai politik. 

  Pasal 6 A ayat (2) UUD 1945 setelah perubahan menggunakan 
mekanisme jalur pencalonan satu pintu. Mekanisme ini hanya mengenal 
jalur pencalonan tunggal, yaitu jalur partai politik sehingga menutup 
kemungkinan adanya jalur pencalonan melalui pintu lain seperti jalur 
independen (perseorangan). Menurut mekanisme ini setiap calon harus 
diusung oleh partai politik. Konsekuensinya calon yang tidak diusung 
oleh partai politik tidak akan bisa ikut sebagai peserta dalam pemilihan 
umum. 

  Secara yuridis ketentuan pasal 6 A ayat (2) di atas mengalami 
“kejanggalan konstitusional”. Hal tersebut nampak ketika pasal 1 
ayat (2) UUD 1945 (perubahan) telah mengembalikan kedaulatan 
itu kepada rakyat, tetapi dalam melakukan pemilihan langsung oleh 
rakyat, calon Presiden dan Wakil Presiden masih ditentukan oleh partai 
politik. Seharusnya karena konstitusi telah mengembalikan kedaulatan 
rakyat kepada pemiliknya, maka kemungkinan jalur pencalonan di luar 
pintu masuk partai politik seperti jalur pencalonan independen harus 
diberikan pintu masuk yang proporsional.334 

  Menurut Jimly Asshiddiqie suatu negara dikatakan berkedaulatan 
rakyat apabila kehidupan ketatanegaraannya telah mengimplemetasikan 
prinsip-prinsip demokrasi secara baik.335 Kedaulatan rakyat diposisikan 
sebagai syarat utama bagi negara-negara yang hendak menganut 
sistem demokrasi. Karena kedaulatan rakyat pada dasarnya merupakan 
perwujudan dari sistem demokrasi yang menempatkan kekuasaan 
tertinggi pada rakyat.336 Indonesia merupakan salah satu negara yang 
menganut asas kedaulatan rakyat. Sejak mencetuskan proklamasi, 
kemerdekaan dan membentuk suatu organisasi negara, bangsa Indonesia 

334   Ni’matul Huda, 2008, UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang, Jakarta: Rajawali Press, 
hlm, 305.

335   Jimly Assshiddiqie, 2005, Hukum Tata........................ Loc., Cit.
336   Bagir Manan (ed), 1996, Kedaulatan Rakyat……... ...  Loc., Cit.
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telah memiliki asas tersebut. Keputusan teramat penting para pendiri 
negara itu telah dituangkan dalam aliena IV pembukaan UUD 1945 yang 
menyatakan: “…maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia 
itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, yang 
terbentuk dalam suatu susunan negara Indonesia yang berkedaulatan 
rakyat…”.337 Sehingga penerapan prinsip-prinsip demokrasi dalam 
sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan “harga mati” yang tidak 
dapat ditawar.

  Ketentuan pasal 6 A ayat (2) jelas bertentangan prinsip-prinsip 
demokrasi karena menutup sebagian hak-hak politik rakyat untuk 
maju sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilu. Franz 
Magnis Suseno menyatakan salah satu ciri negara demokrasi adalah 
adanya jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak dasar demokratis 
yang dijalankan secara baik.338 Ketentuan pasal 6 A ayat (2) tersebut 
menutup hak warga negara yang tidak mempunyai tunggangan partai 
politik untuk mencalonkan diri. Padahal, konstitusi juga telah menjamin 
kesetaraan dalam hukum dan pemerintahan. Sehingga kalau ketentuan 
ini masih dipertahankan, Indonesia belum bisa dikatakan sebagai negara 
yang demokratis.

  Sementara itu, Ulf Sundhaussen menilai bahwa sebuah sistem 
politik disebut demokratis jika, salah satunya adalah terpenuhinya 
syarat dijaminnya hak warga negara untuk memilih dan dipilih dalam 
pemilu yang berkala, bebas dan secara efektif memberikan peluang 
pergantian elit yang memerintah.339 Dalam hal ini ketentuan mekanisme 
jalur rekrutmen yang hanya mengakomodir calon yang diusung partai 
jelas bertentangan dengan syarat ini karena tidak memberikan kesamaan 
kesempatan bagi seluruh warga negara untuk dipilih.  

337  Dahlan Thaib, Prospek Pemilihan Calon Presiden Independen, makalah disampaikan dalam 
seminar nasional “Prospek Pemilihan Calon Presiden Independen” yang diselenggarakan 
oleh Pusat Studi Pembangunan Hukum Lokal FH UII bekerjasama dengan Merti Nusantara 
Yogyakarta, Auditorium UII, 20 Desember 2008.  Sementara itu, C.S.T Kansil mengartikan 
“kedaulatan rakyat” yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 tersebut dengan 
“demokrasi”. Lebih jelasnya lihat C.S.T Kansil, 1986, Memahami Pemilihan Umum dan 
Referendum (Sarana Demokrasi Pancasila), Jakarta: IND-HILL-CO, hlm. 1.

338  Franz Magnis Suseno, 1995,  Mencari Sosok Demokrasi; Telaah Filososif , Jakarta; Gramedia 
Pustaka Utama, hlm. 58.

339   R. Eep Saefullah Fatah, 1994, Masalah dan Prospek Demokrasi di Indonesia, Jakarta: Ghalia 
Indoensia, hlm. 232.
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  Keadaan ini tentunya dapat mengancam terwujudnya negara yang 
berkedaulatan rakyat seperti yang diamanatkan baik oleh pembukaan 
UUD 1945 maupun batang tubuhnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan 
reformasi atau perubahan terhadap ketentuan tersebut sebagai upaya 
untuk melaksanakan prinsip-prinsip demokrasi secara lebih baik lagi 
yang dengannya akan tercipta negara berkedaulatan rakyat. Ditinjau 
dari perspektif hukum ketatanegaraan Indonesia, ketentuan pasal 6 A 
ayat (2) UUD 1945 setelah perubahan sangat memungkinkan untuk 
dinyatakan batal dan dirubah. Karena konsep pemberlakuan hukum 
dalam hukum ketatanegaraan Indonesia menganut Teori Berjenjang 
(Stufen Theory) dari Hans Kelsen. Menurut teori ini, merupakan suatu 
keharusan penjabaran norma yang lebih rendah derajatnya dilakukan 
secara konsisten terhadap norma yang lebih tinggi derajatnya.340 Namun, 
sebelumnya perlu kiranya diidentifikasi terlebih dahulu kedudukan 
UUD 1945 dalam sistem perundang-undangan di Indonesia sehingga 
dapat diketahui derajatnya.

  Terkait masalah kedudukan tersebut Mustafa Kamal Pasha 
mengatakan bahwa ditinjau dari segi ilmu hukum, Pembukaan 
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia atau yang lebih dikenal 
dengan sebutan pembukaan UUD 1945 mempunyai kedudukan yang 
lebih tinggi derajatnya serta terpisah dari batang tubuh UUD 1945. 
Dengan kata lain batang tubuh UUD 1945 lebih rendah derajatnya 
dari pembukaan UUD 1945. Meskipun kedudukannya seperti itu, ia 
tetap terjalin dengan batang tubuhnya dalam hubungan kausal organis. 
Disebut memiliki hubungan kausal organis karena pembukaan UUD 
1945 memuat pokok-pokok pikiran serta kaidah pokok Negara yang 
fundamental, yang oleh karenanya ia harus dituangkan dalam pasal-
pasal UUD 1945.341

340  Hans Kelsen, 1945,  General…………….. Loc., Cit.
341  Mustafa Kamal Pasha, 1988, Pancasila, UUD 1945 dan Mekanisme Pelaksanaannya, 

Yogyakarta: Mitra Gama Widya, hlm. 95. Dilihat dari aspek filosofis, kedudukan pembukaan 
UUD 1945 dijadikan sebagai norma tertinggi karena merupakan modus vivendi (kesepakatan 
luhur) bangsa Indonesia untuk hidup bersama dalam ikatan satu bangsa yang majemuk. Ia juga 
dapat disebut sebagai akta kelahiran, karena sebagai “modus vivendi” di dalamnya memuat 
proklamasi kemerdekaan serta identitas diri dan pijakan melangkah untuk mencapai cita 
cita bangsa dan tujuan negara. Jika Pembukaan dirubah maka Indonesia yang ada bukanlah 
Indonesia yang aktanya dikeluarkan pada tanggal 17 Agustus 1945, melainkan Indonesia 
yang lain lagi. Moh. Mahfud MD, 2007, Perdebatan Hukum tata Negara Pasca Amandemen 
Konstitusi, Jakarta: LP3ES, hlm. 3.
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  Senada dengan pernyataan di atas, jika kita klasifikasikan 
menggunakan teorinya Hans Nawiasky (murid Hans Kelsen) 
maka, kedudukan UUD 1945 dapat dikategorikan sebagai 
Staatgrundgesetz karena merupakan aturan dasar atau pokok negara. 
Sedangkan pembukaaan UUD 1945 dapat dikategorikan sebagai 
Staatfundamentalnorm karena merupakan norma fundamental. Jika 
diurutkan secara hierarkis berdasarkan Stuffen Theory kedudukan 
Staatgrundgesetz lebih rendah dari Staatfundamentalnorm. Ketentuan 
mengenai meknisme jalur rekrutmen calon Presiden dan wakil 
Presiden dalam pasal 6 A ayat (2) UUD 1945 tidak konsisten dengan 
asas kedaulatan rakyat yang tertera dalam pembukaan UUD 1945. 
Dengan kata lain ketentuan pasal 6 A ayat (2) UUD 1945 bertentangan 
dengan pembukaan UUD 1945 yang derajatnya lebih tinggi. Sehingga 
berdasarkan asas hukum lex supperiori derogat lex inferiori342 ketentuan 
pasal 6 A ayat (2) UUD 1945 tersebut dapat dibatalkan demi hukum.

  Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebagai konstitusi negara 
Indonesia juga telah menjamin perlindungan terhadap hak-hak warga 
negaranya. Adanya ketentuan pasal 6 A ayat (2) secara implisit 
menentukan bahwa hak untuk mengajukan pasangan calon Presiden 
dan Wakil Presiden adalah “hak eksklusif” partai. Hal ini tentunya 
bertentangan dengan beberapa rumusan hak-hak konstitusional 
tersebut. Diantaranya hak persamaan dalam hukum (equality before 
the law) dan pemerintahan serta hak politik yang diatur dalam pasal 
27 ayat (1) dan pasal 28 D ayat (1) dan (3) UUD 1945.343 Selain itu, 
juga bertentangan dengan pasal 28 I ayat (2) dan (5) UUD 1945 yang 
menjamin hak untuk tidak diperlakukan diskriminatif dan hak untuk 
mendapatkan perlindungan hak asasi manusia sesuai dengan prinsip 
negara hukum yang demokratis.344 Oleh karena itu, tidak diragukan lagi 

342  Makna dari asas hukum tersebut ialah hukum yang lebih tinggi derajatnya dapat mengalahkan 
hukum yang lebih rendah derajatnya.

343  Pasal 27 menyebutkan: “ayat (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam 
hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak 
ada kecualinya”. Pasal 28 D menyebutkan: “ ayat (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, 
jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan 
hukum. Ayat (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam 
pemerintahan”.

344  Pasal 28 I menyebutkan: “ayat (2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang 
bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan 
terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Ayat (5) Untuk menegakkan dan 
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bahwa ketentuan ini bertentangan dengan nilai-nilai Hak Asasi Manusia 
(HAM).

  Sebagai suatu kesatuan yang utuh, seharusnya hak-hak yang diatur 
dan dijamin oleh UUD 1945 tidak dapat saling menegasikan dengan 
hak-hak lain yang juga diatur dalam UUD 1945. Dengan demikian, 
hak partai politik untuk mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden 
tidak boleh menutup kesempatan dan harus tetap membuka peluang 
hak warga negara untuk menjadi pasangan calon Presiden dan Wakil 
Presiden tanpa melalui mekanisme pencalonan partai politik.  

3  Problematika Mekanisme Pemakzulan Presiden

Pada awalnya, pemakzulan adalah sebuah proses dugaan 
pendakwaan oleh sebuah badan legislatif secara resmi terhadap presiden 
pada negara tersebut bertujuan untuk diminta pertanggungjawaban atas 
pelanggarannya terhadap hukum yang berlaku. Menurut Charles L. 
Black, mengemukakan bahwa ”impeachment” means ”accusating” 
or ”charge”. Artinya, kata impeachment tersebut dalam Indonesia 
merupakan suatu dakwaan atau tuduhan. Apabila unsur dugaan dalam 
impeachment itu terbukti, hukumannya adalah ”removal from office” 
atau pemakzulan presiden dari kedudukan yang ia duduki.345 Menurut 
sejarah Indonesia, Impeachment atau pemakzulan pada Presiden sudah 
dikenal sejak kedudukan Presiden Soekarno sebagai presiden pertama 
di Indonesia. Melalui Ketetapan MPRS Nomor IX/MPRS/1966 s/d 
Ketetapan MPRS Nomor XXXII/MPRS Nomor XXXII/MPRS 1966 
dijelaskan bahwa kedudukan Presiden Soekarno diserahkan kepada 
Jenderal TNI Soeharto dengan alasan mengenai pemberontakan PKI, 
dan implikasi politik. Berlanjut pada Presiden Abdurrahman Wahid 
yang kedudukannya diberhentikan akibat Skandal Bulog yang dikenal 
juga sebagai Bullogate I. Hal ini dilanjutkan dengan adanya dua kali 
memorandum DPR, yang pada ahkirnya MPR memutuskan untuk 
mengakhiri masa jabatan Presiden Abdurrahman Wahid atau yang akrab 
dikenal Gusdur tersebut yang baru saja menjabat selama 20 bulan.346

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

345 Rizky Putra, https://www.jawapos.com/opini/22/12/2019/impeachment-dan-
pemakzulan/ dikases pada tanggal 30 Juli2020

346  Abdul Gani, https://www.bphn.go.id/data/documents/25pengkajian_impeachmant.
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Seperti yang telah diketahui, sistem pemakzulan yang dilakukan 
di Indonesia melewati beberapa tahap. Tertulis dan diatur pada Pasal 
7A UUD 1945 bahwa “Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat 
diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan 
Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah 
melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, 
korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela 
maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden 
dan/atau Wakil Presiden.”, Dengan ini dapat disimpulkan apabila 
Presiden telah melanggar beberapa syarat yang dianggap tidak pantas 
atau sesuai memenuhi kedudukannya maka akan memproses sidang 
pemakzulan.

Sebelum memasuki pemikiran mengenai amandemen pemakzulan 
pada Presiden, tertulis pada Pasal 7B UUD 1945 mengenai proses 
pemakzulan Presiden yaitu :
1. Pemberhentian presiden dimulai dengan adanya usul DPR kepada 

MPR yang sebelumnya diajukan terlebih dahulu usulnya mengenai 
pelanggaran Presiden kepada MK terlebih dahulu.

2. Usul tersebut harus didukung oleh sekurang-kurangnya 2/3 jumlah 
anggota DPR dan dihadiri sidang paripurna sekurang-kurangnya 2/3 
jumlah anggota DPR.

3. MK memerika, mengadili, dan memutuskan apabila benar Presiden 
melakukan pelanggaran 90 hari paling telat sehabis tersampainya 
usul dari DPR.

4. Apabila Presiden benar melakukan pelanggaran maka DPR dapat 
menyelenggarakan sidang atas keputusan MK yang telah memerika, 
mengadili, dan memutuskan. MPR dapat melaksanakan sidang 
paripurna 30 hari paling telat sehabis mendapatkan keputusan dari 
MK.

5. Keputusan tersebut diambil pada rapat MPR yang harus dihadiri ¾ 
jumlah anggota dan sekurang-kurangnya 2/3 jumlah anggota yang 
hadir.

Seperti yang telah diketahui MPR menduduki posisi paling kuat 
di badan legislative yang pada pemakzulan Presiden juga mempunyai 

pdf diakses pada 30 Juli 2020
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kedudukan untuk mengajukan usul dalam pemberhentian Presiden 
kepada MK. Terlebih juga DPR yang sebagaimana tertulis pada Pasal 
20A ayat (1) dan (2) UUD 1945 yang menyatakan “Dewan Perwakilan 
Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi 
pengawasan.” Dilanjutkan dengan “dalam melaksanakan fungsinya, 
selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-undang Dasar 
1945 ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak 
angket, dan hak menyatakan pendapat.” Apabila dikaitkan dengan 
pemakzulan presiden maka DPR mempunyai kewenangan dalam 
fungsi pengawasan yaitu menguji UUD 1945 apabila peraturan tersebut 
dijalankan sesuai dengan pemerintahan.

Tidak hanya itu, dengan adanya hak interpelasi dan hak menyatakan 
pendapat menunjukkan bahwa DPR mempunyai wewenang dalam 
meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan untuk 
masyarakat luas dan DPR mampu menyatakan pendapat mengenai 
sesuatu hal yang terjadi luar biasa dan pencarian solusi atau jalan keluar 
terhadap masalah yang dihadapi. 

Namun, berikut akan dijelaskan kontra mengenai sistem 
pemadzulan di Indonesia. Pemberhentian presiden dapat diusulkan 
karena tidak memenuhi syarat dan juga terdapat tindak pidana yang 
dilakukan oleh presiden tersebut. Maka DPR mempunyai wewenang 
untuk mengajukan usul karena memang sudah menjadi tugasnya sebagai 
perwakilan rakyat untuk memilih pemimpin sesuai dengan masyarakat 
luas. Pemakzulan di Indonesia melibatkan dua proses yaitu hukum dan 
politik. Keduanya sangat bertergantungan satu dan lain maka dengan itu 
Curzon menyatakan “The close connections between law and politics, 
between legal principles and the institution of the law, between political 
ideologies and government institutions are obvious.”

Curzon dalam pandangannya menyatakan bahwa hukum dan 
politik itu mempunyai keterikatan dan prinsip yang sangat dekat dan 
nyata, maka pada faktanya hukum tidak dapat dipisahkan dari faktor 
politik.347 Namun hukum dan politik yang terjadi pada pemakzulan 
dianggap tidak seimbang karena pemutusan terhadap presiden 
dipengaruhi oleh banyaknya putusan DPR dan MPR. Realita hidup 

347  Achamd Ali, 2002, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), 
Jakarta: PT Gunung Agung, cetakan ke-2, hlm. 98.
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menyatakan bahwa politik dan hukum itu tidak bisa dipisahkan secara 
negara kami menganut sistem demokrasi. Hubungan kausalitas antara 
politik dan hukum sudah tidak bisa dipungkiri lagi karena keduanya 
mempunyai hubungan yang timbal balik. Namun ada 3 macam jawaban 
yang dapat menjelaskan apa hubungan kausalitas antara hukum dan 
politik : 
1. Pertama, segala kegiatan yang berbau politik di negara ini harus 

tetap tunduk pada hukum yang berlaku.
2. Kedua, politik determinan atas hukum karena hukum merupakan 

hasil atau kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling 
berinteraksi dan (bahkan) saling bersaingan.

3. Ketiga, politik yang hadir di masyarakat merupakan derajat yang 
sama, karena walaupun hukum merupakan hasil dari sebuah politik, 
tetapi politik yang terjadi di Indonesia sekalipun harus tetap tunduk 
pada hukum.348

Faktor pemakzulan presiden ini menjadi poin utama akan 
terjadinya sebuah sistem yang diterapkan sejak dahulu. Dengan ini, 
amandemen yang ingin diubah adalah mengenai penerapan sistem 
pemberhentian yang hanya melibatkan para lembaga yudikatif. Seperti 
yang diketahui bahwa Indonesia merupakan negara berdemokratis 
yang proses pemberhentian presidennya pun melibatkan DPR dan 
MPR (lembaga legislative). Hal ini di tentang karena banyaknya 
kasus gratifikasi sekalipun korupsi yang memicu agar dibatalkannya 
pemberhentian presiden tersebut. Mahkamah Agung yang dikenal 
sebagai lembaga tinggi negara yang pada sistem ketatanegaraannya 
pemegang kekuasaan kehakiman maka dengan itu, perlu diketahui 
bahwa proses pemberhentian presiden harus bersifat final and legal 
binding. 

Terbukti melalui perbandingan pemakzulan antara Indonesia 
dengan Korea Selatan bahwa Korea Selatan mempunyai prinsip 
pemberhentian presiden diserahkan sepenuhnya kepada Constitutional 
Court. Dengan ini, amandemen yang ingin diajukan menegaskan agar 
adanya keputusan pemberhentian presiden sepenuhnya diberikan kepada 
pihak lembaga kehakiman (MK) agar adanya keadilan tanpa pengaruh 
dari partai politik. Berdasarkan alur tersebut diketahui bahwa proses 

348  Mahfud, MD, 2009, Politik Hukum di Indonesia, Jakarta: LP3ES, hlm. 16.
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pemakzulan sebagaimana diatur dalam IJUD 1945 pasca perubahan 
mengkolaborasikan antara proses politik dan proses hukum. Proses 
politik pemakzulan berada di parlemen sementara proses hukumnya 
berada di MK. Menurut Hamdan Zoelva secara holistik dapat dikatakan 
bahwa pada dasarnya pemakzulan merupakan suatu peradilan yang 
bersifat politis. 

Artinya secara keselurahan proses-proses pemakzulan yang 
diatur dalam konstitusi merupakan suatu rangkaian proses hukum yaitu 
peradilan ketatanegaraan. Mulai dari penyelidikan dan penuntutan oleh 
DPR kemudian pengujian hukum dan konstitusional oleh MA! Serta 
pengambilan keputusan hukum dan politik final oleh MPR. Menurutnya 
keputusan MPR berlaku sebagai res judicata, yaitu putusan pengadilan 
sekaligus keputusan politik tertinggi.349

Namun terjadi suatu inkonsistensi dalam pengaturan jabatan 
kepresidenan di Indonesia. Hal ini didasari oleh hadirnya pasal 
pemakzulan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 dibuktikan dengan Pasal 7A yang menegaskan “ Presiden 
dan/ atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya 
oleh Majelis Permusywaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan 
Rakyat baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum 
berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak 
pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti 
tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/ atau Wakil Presiden.350

Valina Singka Subekti menyatakan dalam risalah sidang perubahan 
Undang-undang Dasar 1945 salah satu hal yang ingin diwujudkan 
dalam ketatanegaraan adalah terciptanya suatu hubungan check and 
balances antara eksekutif dan legisliatif. Maka hadirlah pemakzulan 
presiden, namun jangan sampai konsep pemakzulan itu melahirkan 
instabilitas politik.351 Hal tersebut senada dengan Hendri Tjaswadi dari 
fraksi TNI/POLRI yang menyatakan bahwa dalam rangka fungsi DPR, 
DPR diberikan hak yaki hak dalam usul sebaga upaya pemberdayaan 

349  Hamdan Zoelva 2011, Pemakzulon Presiden...... Op. Cit., tnm- 2j5.
350  Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 7B
351 Mahkamah Konstitusi RI, Naskah Komperhensip Perubahan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Buku ke IV Jilid I, Kekuasaan Pemerintahan 
Negara, Sekertariat Jendral dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2008, 
hlm. 375 



141

check and balances. 352

Ada beberapa hal yang perlu dirombak berkaitan dengan 
pemakzula presiden di Indonesia, yakni berkaitan dengan alasan 
pemakzulan dan mekanisme pemakzulan presiden. Pasal 7 A UUD 
NRI Tahun 1945 menjelaskan “Presiden dan/ atau Wakil Presiden dapat 
diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan 
Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila telah terbukti 
melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, 
korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela 
maupun apabila telah terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai 
presiden dan/ atau wakil presiden.353 

Ada beberapa frasa yang masih kabur dalam rumusan pasal 
tersebut, partama berkaitan dengan frasa rumusan tercela yang masih 
umum dan luas sehingga mengundang pertanyaan perbuatan tercela 
mana yang dapat dijadikan alasan untuk memakzulkan presiden. Kedua, 
frasa tidak memenuhi syarat sebagai presiden dan/ atau Wakil Presiden, 
pertanyaannya adalah syarat yang mana dimaksud, sebab konstitusi 
tidak merincikan syarat untuk memakzulkan presiden. Sehingga dalam 
rangka memperjelas frasa perbuatan tercela yang dijadikan alasan 
pemakzulan presiden. Perbuatan tercela tersebut dirumuskan sebagai 
perbuatan etik (ethic code). Rumusan etik tersebut berupa perbuatan 
tercela yang sifatnya ringan (soft ethic) dan perbuatan tercela yang 
sifatnya berat (hard ethic). 

Perbuatan tercela dengan sifat ringan (soft ethic) berupa perbuatan 
tercela yang ranahnya hanya melanggar etika murni dan tidak melanggar 
hukum, sedangkan perbuatan tercela yang sifatnya berat (hard ethic). 
Perbuatan tercela dengan sifatnya ringan (soft ethic) dapat dicontohkan 
ketika presiden tersebut melakukan perbuatan etika yang sifatnya tidak 
melanggr hukum, contoh presiden berkata kasar, dan melakukan hal 
yang berkaitan dengan ketidaksopanan namun perbuatan ini tidak dapat 
diproses hukum, sebab ranahnya adalah etika murni. Perbuatan tercela 
yang sifatnya berat (hard ethic) dapat dicontohkan ketika presiden 
melakukan tindak pidana yang melanggar aturan hukum pidana.

352  Ibid.
353  Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 7A.
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Perbuatan tercela yang sifatnya ringan (soft ethic) cukup diproses 
melalui ranah etika yakni dengan melibatkan dewan kehormatan etik 
presiden. Sebab perbuatan tersebut berupa ranah etika murni, sehingga 
tidak ideal jika diproses dengan mekanisme pemakzulan. Sehingga 
perbuatan tercela yang sifatnya ringan ini tidak dapat dijadikan sebagai 
alasan pemakzulan. Hal lain yang menjadi alasan adalah alasan 
pemakzulan dalam konstitusi Indonesia memang dibatasi dalam hal 
pelanggaran hukum pidana saja, dalam hal ini perbuatan tercela dengan 
sifat ringan (soft ethic) tidak masuk dalam dimensi perbuatan pidana.

4.  Problematika Mekanisme Penerbitan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-undang (PERPPU) oleh Presiden

Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 memberikan hak 
(kewenangan) bagi presiden untuk membuat Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang (Perppu). Adapun syarat materialnya 
disebutkan dalam ayat (2) yaitu apabila dalam keadaan kegentingan yang 
memaksa. Namun demikian sayangnya UUD 1945 tidak memberikan 
penjelasan lebih lanjut mengenai apa yang dimaksud dengan keadaan 
kegentingan yang memaksa. Dalam UUD 1945 terdapat frasa yang 
mirip dengan ”kegentingan yang memaksa”, yaitu yang terdapat dalam 
Pasal 12 yang disebut sebagai “keadaan bahaya”. Pasal 12 menegaskan 
bahwa “Presiden menyatakan keadaan bahaya, syarat-syarat dan 
akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang”.

Pertanyaannya adalah, apakah “kegentingan yang memaksa” 
yang merupakan syarat yang harus terpenuhi agar presiden dapat 
membuat Perppu sama pengertiannya dengan “keadaan bahaya atau 
keadaan darurat”? Pengertian Keadaan Bahaya/Darurat dalam literatur 
dan konvensi di bidang hukum internasional, dikenal terminologi 
staatvanoorlog en beleg (SOB) atau state of emergency, yang dalam 
bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai keadaan darurat. Dalam 
International Covenant for Civiland Political Rights (ICCPR) juga 
diatur mengenai “state of emergency”. Berdasarkan 4 ayat (1) ICCPR,  
keadaan darurat dimaknai sebagai “situasi yang mengancam terhadap 
kehidupan bangsa dan keberadaannya”.354

354  https://www.ohchr.org/Documents/Publications/training9chapter16en.pdf diakses pada 
tanggal 12 Juni 2020
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General Comment No. 29 ICCPR, yang didopsi pada 31 Agustus 
2001 memaknai keadaan darurat sebagai “suatu keadaan yang luar 
biasa—eksepsional dan bersifat temporer”.355Dikaitkan dengan hukum 
internasional mengenai hak asasi manusia, keadaan darurat merupakan 
keadaan adanya pembatasan dan pengecualian pelaksanaan hak-hak 
sipil dan politik.

Dalam prinsip-prinsip Siracusa diatur tentang keadaan public 
emergency dalam prinsip no. 39, yaitu keadaan adanya ancaman terhadap 
kehidupan suatu bangsa yang berpengaruh pada seluruh populasi atau 
seluruh atau sebagian wilayah suatu negara, dan adanya ancaman secara 
fisik terhadap integritas dari suatu populasi pada seluruh atau sebagian 
wilayah suatu negara, kebebasan politik atau integritas wilayah suatu 
negara atau eksistensi atau pelaksanaan fungsi-fungsi pokok yang sangat 
diperlukan dari institusi-institusi untuk menjamin dan melindungi hak-
hak yang dikenal dalam konvensi ini. Pengaturan mengenai keadaan 
darurat  atau “state emegency” ini  diatur dalam Pasal 12 UU 1945, 
namun dengan menggunakan frasa “keadaan bahaya”. Jika dilihat di 
bagian Penjelasan Pasal 22 UUD 1945 disebutkan bahwa Pasal 22 ini 
mengenai noodverordeningsrecht (regulasi mendesak) presiden. Aturan 
ini memang diperlukan supaya keselamatan negara dapat dijamin oleh 
pemerintah dalam keadaan yang genting, yang memaksa pemerintah 
untuk bertindak lekas dan tepat. Meskipun demikian, pemerintah tidak 
akan terlepas dari pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat.

Oleh karena itu, peraturan pemerintah dalam pasal ini, yang 
kekuatannya sama dengan undang-undang harus disahkan pula oleh 
Dewan Perwakilan Rakyat. Sebagai catatan, ketentuan ketentuan Pasal 
22 dan Pasal 12 UUD 1945 ini merupakan teks asli UUD 1945 yang 
tidak termasuk materi yang mengalami diamandemen. Pasal 12 UUD 
1945 tidak secara detail dan tegas mengatur mengenai pengertian dan 
batasan keadaan bahaya. Pasal 12 UUD 1945 menyebutkan bahwa 
syarat-syarat dan akibat keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-
undang. Pada saat ini undang-undang yang berlaku adalah UU (Prp) 
No. 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya.356

355  https://www.scirp.org/journal/paperinformation.aspx?paperid=97236 diakses pada tanggal 
23 Juni 2020.

356  https://ppid.tni.mil.id/files/Perpu-Keadaan-Bahaya.pdf diakses pada tanggal 21 Juni 2020.
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Dalam Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa keadaan bahaya dengan 
tingkatan keadaan darurat sipil atau keadaan darurat militer atau keadaan 
perang, terjadi apabila: 1. keamanan atau ketertiban hukum di seluruh 
wilayah atau di sebagian wilayah Negara Republik Indonesia terancam 
oleh pemberontakan, kerusuhan-kerusuhan atau akibat bencana alam, 
sehingga dikhawatirkan tidak dapat diatasi oleh alat-alat perlengkapan 
secara biasa; 2. timbul perang atau bahaya perang atau dikhawatirkan 
perkosaan wilayah Negara Republik Indonesia dengan cara apapun 
juga; 3. hidup negara berada dalam keadaan bahaya atau dari keadaan-
keadaan khusus ternyata ada atau dikhawatirkan ada gejala-gejala yang 
dapat membahayakan hidup Negara.

Sejalan dengan ketentuan Pasal 12 UUD 1945, ketentuan Pasal 
2 ayat (2) UU No. 23/PRP/1959 mengatur bahwa pengumuman 
pernyataan keadaan darurat hanya boleh dikeluarkan/dinyatakan oleh 
presiden. Status keadaan darurat ini berlaku untuk periode waktu 
tertentu, sebagaimana diatur oleh undang-undang. Selain terdapat dalam 
UU No. 23/PRP/1959, pengertian keadaan bahaya juga terdapat dalam 
UU No. 27 Tahun 1997 tentang Mobilisasi dan Demobilisasi dan UU 
No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.357Dalam Pasal 
1 angka 1 UU No. 27 Tahun 1997 disebutkan bahwa keadaan bahaya 
adalah suatu keadaan yang dapat menimbulkan ancaman terhadap 
persatuan dan kesatuan bangsa serta kelangsungan hidup bangsa dan 
Negara Republik Indonesia sesuai dengan Undang-undang Keadaan 
Bahaya. Menurut Pasal 1 angka 19 UU No. 24 Tahun 2007, status 
keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh 
pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan 
yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.

Penafsiran Mahkamah Konstitusi : “Kegentingan yang Memaksa” 
tidak sama dengan keadaan bahaya Terkait dengan makna dari 
kegentingan yang memaksa sebagaimana terdapat dalam Pasal 22 UUD 
1945, Mahkamah Konstitusi telah memberikan penafsiran terhadap 
“kegentingan yang memaksa” dalam Putusan MK Nomor 138/PUU-
VII/2009.

Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi berpendapat 
ada tiga syarat adanya kegentingan yang memaksa sebagaimana 

357  http://www.dpr.go.id/jdih/index/id/1758 diakses pada tanggal 21 Juni 2020
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dimaksud oleh Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 yaitu: 1. adanya keadaan 
yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum 
secara cepat berdasarkan Undang-Undang; 2. Undang-Undang yang 
dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, 
atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai; 3. kekosongan hukum 
tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang 
secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup 
lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian 
untuk diselesaikan; Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan bahwa 
Pasal 22 UUD 1945 menyediakan pranata khusus dengan memberi 
wewenang kepada presiden untuk membuat Peraturan Pemerintah 
(sebagai) Pengganti Undang-Undang, untuk mengisi kekosongan 
hukum. Meskipun keadaan bahaya sebagaimana dimaksud oleh Pasal 
12 UUD 1945 dapat menyebabkan proses pembentukan Undang-
Undang secara biasa atau normal tidak dapat dilaksanakan, namun 
keadaan bahaya bukanlah satu-satunya keadaan yang menyebabkan 
timbulnya kegentingan memaksa, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 22 
ayat (1) UUD 1945. Lebih lanjut, Mahkamah Konstitusi juga bahwa 
pembuatan Perppu menjadi sangat subjektif karena menjadi hak dan 
tergantung sepenuhnya kepada Presiden358.

Namun demikian tidak berarti bahwa secara absolut tergantung 
kepada penilaian subjektif presiden karena sebagaimana telah diuraikan 
di atas penilaian subjektif presiden tersebut harus didasarkan kepada 
keadaan yang objektif, yaitu adanya tiga syarat sebagai parameter adanya 
kegentingan yang memaksa. Dalam kasus tertentu, di mana kebutuhan 
akan Undang-Undang sangatlah mendesak untuk menyelesaikan 
persoalan kenegaraan yang sangat penting yang dirasakan oleh seluruh 
bangsa, hak presiden untuk menetapkan Perppu bahkan dapat menjadi 
amanat kepada Presiden untuk menetapkan Perppu sebagai upaya untuk 
menyelesaikan persoalan bangsa dan negara.

Perppu No. 2 Tahun 2017 memenuhi syarat “Kegentingan 
yang Memaksa” Dikaitkan dengan Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang 
Organisasi Kemasyarakatan, syarat kegentingan yang memaksa telah 
dipenuhi dikarenakan adanya kebutuhan mendesak untuk segera 

358  Undang-undang dasar 1945 Pasal 22 ayat (1)
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melakukan perubahan terhadap UU Ormas. Pasalnya, peraturan 
sebelumnya belum mengatur secara komprehensif  mengenai keormasan  
yang bertentangan dengan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  
Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945.

Sehingga  terjadi kekosongan  hukum  dalam  hal penerapan  sanksi 
yang efektif. Berdasarkan Penjelasan Pasal 59 ayat (4)  yang dimaksud 
dengan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila adalah 
ajaran ateisme, komunisme/marxisme-leninisme. Oleh karenanya 
adanya tuntutan dari masyarakat luas untuk membubarkan organisasi 
kemasyarakatan yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 
yang ajarannya tidak termasuk dalam penjelasan Pasal 59 ayat (4), 
tidak dapat diakomodir dengan UU Ormas yang lama.

Pemerintah selama ini mempertimbangkan penerbitan peraturan 
pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk membatalkan 
UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hasil revisi yang menuai 
pro dan kontra. Wacana itu muncul setelah ada desakan masyarakat 
supaya Pemerintah membatalkan revisi UU KPK yang telah disahkan 
DPR pada 17 September 2019.

Selain itu, juga terkait Perppu No.1 tahun 2020 di mana isinya 
hanya tentang “uang, utang dan penyelamatan oligarki keuangan yang 
telah membusuk. Tragisnya, di dalam Perpu ini tidak ada kata-kata 
rumah sakit, obat, dan dokter. Secepat kilat pemerintah menetapkan 
keadaan Indonesia darurat. Dalam kondisi kegentingan memaksa, 
sehingga kuat alasan bagi pemerintah mengeluarkan Perppu yang 
meng-omnibus law sejumlah undang-undang. Diantaranya, UU APBN, 
UU keuangan Negara, UU OJK, UU BI, UU LPS, dan berbagai UU 
Perpajakan serta UU Keuangan lainya. Tentang Kebijakan Keuangan 
Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi 
Corona Wrus Desease 2019 (Covid- 19) Dan/Atau Dalam Rangka 
Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional 
Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan. Meskipun judul Perppu ini 
panjang lebar, namun sama sekali tidak membicarakan tentang 
bagimana menyelamatkan nyawa dan ekonomi bangsa dari corona. 
Namun bangaimana momentum corona menjadi legitimasi untuk 
menyelamatkan lembaga keuangan terutama perbankkan. Padahal 
korban korona terus berjatuhan dan penderita meningkat secara cepat. 
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Perpu No 1 tahun 2020 hanya bicara uang dan kekuasaan para pemegang 
jabatan keuangan dan fiskal. Bayangkan dalam Perpu ini, ada 51 kata 
pajak dengan muatan stimulus dan keringanan pajak. Juga ada 13 kata 
menteri keuangan berkait dengan kekuasaan dan keweanganya dalam 
keadaan darurat. Wabah korona menjadi alasan untuk berutang besar 
besaran. 

Begitu pemerintah dapat utang, maka segeralah mereka 
mengambil ancang ancang untuk mensubsidi bank. Inilah modus dari 
Perpu ini. Ini berbhaya. Bukankah lembaga lembaga keuangan dan 
bank berada dalam kondisi buruk dalam lima tahun terakhir? Alasannya 
, masih seperti dulu, bank itu berdampak sistemik. Dulu yang begini 
selalu berakhir dengan korupsi berjamaah. Permasalan perpu yang 
lain juga terkait masalah perpu ormas yang tidak jelas juga mengapa 
pemerintah memandang pembubaran ormas yang bergerak di sektor 
kemasyarakatan bisa dibedakan dengan pembubaran perseroan terbatas 
(PT) yang bergerak di sektor privat, ataupun dengan pembubaran partai 
di sektor politik.

Sekadar melihat prosesnya, perpu adalah jalur yang cenderung 
tidak demokratis. Penetapan perpu tidak memerlukan pembahasan dan 
persetujuan bersama parlemen, apalagi keterlibatan publik. Tapi para 
perumus konstitusi kita telah menyadari pentingnya keberadaan pintu 
peluang bagi presiden untuk mengambil langkah darurat. Konstitusi 
memberikan hak kepada presiden untuk menetapkan perpu dalam “hal-
ihwal kegentingan yang memaksa”. Lebih lanjut, ada putusan Mahkamah 
Konstitusi (Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009) yang memberikan tiga 
persyaratan keadaan yang harus dipenuhi dalam penetapan perpu: ada 
kebutuhan mendesak untuk penyelesaian cepat, ada kekosongan hukum 
ataupun undang-undang tapi tidak memadai, dan kekosongan hukum 
tersebut tidak dapat diatasi dengan prosedur biasa.

Secara teoritis, tindakan-tindakan Presiden tersebut berlandaskan 
pada teori hukum darurat negara (staatsnoodrecht). Staatsnoodrecht 
berarti keadaan darurat negara sehingga hukum yang berlaku adalah 
hukum yang memang dimaksudkan untuk berlaku dalam keadaan 
darurat. Pada situasi ini, negara (presiden) dapat bertindak dengan 
cara menyimpang dari ketentuan UU, bahkan jika diperlukan dapat 
menyimpang dari UUD. Dalam konteks UU KPK, Perppu dapat 
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menjadi jawaban untuk mengakomodasi aspirasi rakyat yang menolak 
materi muatan perubahan kedua UU KPK. Namun, Presiden juga harus 
berhadapan dengan kekuatan politik DPR. Hal ini dikarenakan, Pasal 
22 ayat (2) dan (3) UUD 1945 menentukan Perppu harus mendapat 
persetujuan DPR agar dapat disahkan dan berlaku sebagai UU.359 
Sementara itu, Perppu harus dicabut apabila tidak mendapat persetujuan 
dari DPR.

Merujuk Jimly Asshiddiqie360dari segi isi, perppu dikonsepsikan 
sebagai suatu peraturan yang sederajat dengan UU, tetapi karena 
kelahirannya didasarkan pada situasi ‘hal ihwal kegentingan yang 
memaksa’ maka ia ditetapkan dalam bentuk PP (Peraturan Pemerintah). 
Sebagai bagian dari karakteristik sistem presidensial, perppu sebagai 
produk perundang-undangan serta-merta berlaku pada saat ditetapkan 
oleh presiden. Namun demikian perppu harus segera diajukan dalam 
bentuk RUU dalam proses legislasi di persidangan berikutnya di 
parlemen.

Dalam perkembangan hukum tata negara selanjutnya, kini bukan 
hanya DPR melalui mekanisme legislative review, melainkan bahkan 
MK juga berwenang menguji keabsahan perppu dengan mekanisme 
judicial review. Merujuk laman hukumonline.com sejauh ini setidaknya 
MK pernah melakukan uji materi terhadap perppu sebanyak dua belas 
kali.

5. Problematika Kewenangan Judicial Review oleh Mahkamah Agung

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 telah memberikan landasan konstitusional yang khusus yakni 
dengan dicantumkannya kewenangan pengujian undang-undang baik 
oleh Mahkamah Konstitusi maupun Mahamah Agung. Kewenangan 
Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 disebutkan pada Pasal 24C.

Kemudian kewenangan Mahkamah Agung disebutkan dalam 
Pasal 24a Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

359  Undang-undang Dasr 1945 Pasal 22 ayat (2) dan (3)
360  Hal ini disampaikai pada kuliah umum yang bertemaan “Dekrit 5 juli 1959 dalam sistem 

ketatanegaran Indonesia” secara virtual yang dilaksanakan oleh davokatknstitusi pada hari 
minggu, 5 juli 2020 melalu zoom meeting.
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1945. Selain diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, pengaturan judicial review juga meliputi beberapa 
peraturan perundang-undangan; Pertama, Undang-Undang Nomor 24 
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Salah satu dari hal yang diatur dalam undang-undang ini adalah 
tentang kewenangan dari mahkamah konstitusi itu sendiri, yakni yang 
terdapat dalam Pasal 10. Kedua, Undang-undang Nomor 14 Tahun 
1985 tentang Mahkamah Agung Sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 
2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 
tentang Mahkamah Agung. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985. 
tentang Mahkamah Agung, ketiga, Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 29 ayat (1) 
Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 
Keempat, Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Dengan model pengaturan judicial review yang meletakkan 
kewenangan melakukan judicial review pada dua lembaga Negara yakni 
Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung masih rentan dengan 
timbulnya permasalahan hukum, setidaknya ada dua permasalalah yang 
terjadi karena model pengaturan ini.

Kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan di dua 
lembaga negara adanya dua kelembagaan dalam menguji peraturan 
perundang-undangan tersebut dapat menimbulkan permasalahan 
tersendiri, karena dengan demikian akan menimbulkan tidak tegas 
dan integralnya visi serta konsepsi hukum yang akan dibangun dalam 
kerangka pembaharuan hukum di Indonesia. Hal itu disebabkan, karena 
kedua lembaga dapat dipastikan memiliki tolak ukur yang berbeda, 
tentang visi hukum. Selain itu, desain tersebut membuka ruang 
inkonsistensi putusan yang dikeluarkan antara MA dan MK. Penting 
untuk ditelaah ulang tentang eksistensi MA sebagai penguji peraturan 
di bawah undang-undang. Berdasarkan Pasal 8 BAB VI Peraturan MA 
Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materil disebutkan bahwa dalam 
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90 (sembilan puluh) hari setelah viii putusan MA tersebut dkirim kepada 
Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan peraturan 
perundang-undangan tersebut ternyata pejabat yang bersangkutan 
tidak melaksanakan kewajibannya, demi hukum peraturan perundang-
undangan yang bersangkutan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Berangkat dari ketetuan ini, maka peluang terjadinya persoalan 
dalam hal kewenangan judicial review antara MA dan MK semakin 
terbuka. Dengan adanya ketetuan ini maka badan atau pejabat tat usaha 
negara memiliki kesempatan untuk tidak melaksanakan putuan MA 
seketika sejak putusan dibacakan sampai tenggang waktu 90 (sembilan 
puluh) hari sejak pembacaan putusan. Dalam tenggang waktu 90 
(sembilan puluh) hari di mana badan atau pejabat tata usaha negara 
belum menjalanakan putusan terkait perkara Judicial Review yang 
dikeluarkan MA, sangat terbuka kemungkinan adanya pihakpihak lain 
yang menajukan perkara judicial review kepada MK dengan objek 
persoalan ketentuam undamg-undang yang telah dijadikan MA sebagai 
dasar hukum judicial review terhadap peraturan ditingkat bawahnya. 

Kemudian sebagaimana diketahui bahwa proses berperkara di 
MK tidak memerlukan waktu yang relatif lama, artinya bahwa bisa 
saja MK memutus perkara yang diajukan tanpa melebihi batas waktu 
90 (sembilan puluh) hari sejak keluarnyya putusan MA terkait perkaa 
judicial review yang mana batu uji yang diperguanakan sednag diuji di 
MK.

Pelaksanaan Pemeriksaan Perkara di Mahkamah Agung Tidak 
Terbuka Persoalan lain yang muncul dari aspek normatif pengaturan 
pengujian peraturan perundang-undangan di MA adalah mengenai 
pemeriksaan permohonan. Selama ini, proses pemeriksaan permohonan 
tidak melibatkan para pihak secara langsung dalam persidangan. 
Pemohon maupun termohon hanya berhubungan secara surat dengan 
Mahkamah Agung pada saat pengajuan permohonan oleh pemohon dan 
penyampaian jawaban oleh termohon. Peraturan perundang-undangan 
yang mengatur kewenangan Mahkamah Agung untuk melakukan 
pengujian peraturan perundangundangan di bawah undang-undang 
tidak mengatur secara rinci mengenai prosedur atau hukum acara 
pengujian ini. 
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Pengaturan mengenai prosedur pengujian peraturan perundang-
undangan di bawah undang-undang disinggung dalam UU Nomor 3 
Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 
Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Beberapa materi yang diatur 
dalam Undang-Undang tersebut antara lain mengenai subyek pemohon, 
waktu dimulainya pemeriksaan, amar putusan, dan pemuatan putusan 
dalam berita negara. Selanjutnya. prosedur mengenai penanganan atau 
hukum acara pengujian peraturan perundang-undangan diatur melalui 
Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil.

Ketidakpastian hukum yang ditimbulkan dari dua putusan yang 
saling bertolak belakang adalah sebuah problem yang perlu dibenahi 
di dalam sistem judicial review ini. Kondisi di mana MA berwenang 
menguji peraturan di bawah UU dan MK berwenang menguji UU 
terhadap UUD sangat rawan akan perbedaan dalam produk putusan 
yang dikeluarkan oleh kedua lembaga. Selain perbedaan masuknya 
politisasi dalam sebuah putusan pun juga dapat dimungkinkan terjadi 
dikarenakan ada perbedaan dalam mekanisme pengujian di dalam dua 
lembaga kekuasaan kehakiman ini. Sebagai contoh dalam pengujian 
peraturan perundang-undangan di bawah UU yang dilakukan di MA 
dengan mekanisme sidang dilakukan secara tertutup layaknya dengan 
pemeriksaan perkara kasasi. Sehingga publik tidak mengatahui secara 
persis bagaimana jalannya persidangan.

Sejarah panjang mengenai pengujian produk legislasi oleh sebuah 
lembaga peradilan (judicial review) terus berkembang. Bermula dari 
Amerika Serikat (1803) 361dalam perkara Madison versus Marbury 

361 Sejarah awal lahirnya pengujian peraturan perundang-undangan oleh sebuah 
lembaga yudikatif (judicial review) bermula terjadi pada tahun 1803, yaitu di MA 
(MA) Amerika Serikat di bawah pimpinan John Marshall dalam penyelesaian kasus 
Marbury vs. Madison. Dalam kasus tersebut, Marbury menggugat berdasarkan 
Undang-Undang (UU) Kekuasaan Kehakiman (Judiciary Act) tahun 1789, dimana 
berdasarkan UU tersebut MA berhak menggunakan writ of mandamus untuk 
memerintahkan agar pemerintah menyerahkan surat keputusan pengangkatan, 
tapi MA tidak menggunakan wewenang tersebut. Namun, yang dilakukan MA 
adalah justru membatalkan UU tersebut karena dipandang bertentangan dengan 
konstitusi. Sebenanya Marshall waktu itu dianggap tidak layak ikut memutus 
perkara karena dipandang memiliki conflict of interest, menimbang sebelumnya 
Marshall adalah secretary of state yang menandatangani pengangkatan Marbury. 
Akibat dari putusan Marshall tersebut barulah muncul istilah judicial review, setiap 
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hingga pembentukan peradilan khusus konstitusional di Austria (1920). 
Indonesia sendiri kemudian mengimplementasikan konsep tersebut 
pada perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Mahkamah Konstitusi 
Republik Indonesia (MK) kemudian terbentuk pada tanggal 13 Agustus 
2003.

Artinya, perubahan ketiga UUD NRI Tahun 1945 tidak lagi 
menempatkan Mahkamah Agung (MA) sebagai pelaku tunggal 
kekuasaan kehakiman, berdasarkan Pasal 24 Ayat (2) UUD NRI Tahun 
1945 menyebutkan bahwa “kekuasaan kehakiman diselenggarakan 
oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di 
bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung 
Mahkamah Konstitusi (“MK”) dan Mahkamah Agung (“MA”) merupakan 
lembaga yang diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan 
kekuasaan kehakiman berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD 1945”). Pasca 
putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan permohonan uji 
materi terhadap Peraturan KPU (PKPU) No. 26/2018 yang diajukan 
oleh Oesman Sapta Odang (OSO) membuat riuh perhatian publik.

Informasi yang berkembang adalah MA membatalkan ketentuan 
meknisme syarat pencalonan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang 
harus mengundurkan diri apabila seseorang tersebut adalah pengurus 
Parpol pada masa pencalonan (Pasal 60A PKPU 26/2018). Sebagai 
legal standing Oesman Sapta Odang mengajukan permohonan terhadap 
MA untuk menguji PKPU tersebut dikarenakan dalam pencalonannya 
sebagai anggota DPD OSO digugurkan oleh KPU di dalam daftar calon 
tetap (DCT) anggota DPD. Peristiwa teresebut tejadi karena Oesma 
Sapta Odang menjabat sebagai ketua umum partai Hanura, sedangkan 
dalam waktu yang bersamaan dengan pencalonan OSO sebagai anggota 
aturan bila bertentangan dengan konstitusi sebagai the supreme law of the land 
harus dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi (null and void). Lihat Taufiqurrohman 
Syahuri, 2004, Hukum Konstitusi, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 49., Sri Soemantri, 
1986, Hak Menguji Material di Indonesia, Alumni, Bandung, hlm. 26-30. Dalam Feri 
Amsari, 2011, Perubahan UUD 1945: Perubahan Konstitusi negara kesatuan republik 
Indonesia Melalui Keputusan MK, Rajawali Pers , Jakarta, hlm. 50. 70 Jurnal LEGISLASI 
INDONESIA Vol 15
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DPD. OSO pun tidak melayangkan surat pengunduran atas dirinya 
bahwa dia telah mundur dari kursi jabatan sebagai ketua umum partai 
Hanura. Gugurnya OSO dalam DCT inilah kemudian menyebabkan 
kerugian baik secara materiil maupun imateriil atas berlakunya PKPU 
26/2018 ini, sebagaimana diungkapkan oleh Kuasa Hukum OSO, Yusril 
Ihza Mahendra.

Jika diruntut ke belakang, hadirnya PKPU No. 26 /2018 ini 
merupakan sebuah tindak lanjut yang dilakukan oleh KPU dari Putusan 
Mahkamah Konstitusi (MK) No. 30/PUU-XVI/2018, yang substansinya 
adalah memperluas makna frasa “pekerjaan lain” dalam pasal 182 
huruf I UU No. 7/2017 Tentang Pemilu (UU Pemilu) yang mencakup 
pengurus (fungsionaris) Parpol. Konsekuensi dari perluasan makna ini 
adalah setiap bakal calon anggota DPD yang sedang menjabat sebagai 
pengurus Parpol berkewajiban mengundurkan diri dari aktivitas 
kepengurusan Parpol, manakala dia hendak mencalonkan diri sebagai 
anggota DPD. Namun hal ini kemudian sangat bertolak belakang 
dengan putusan yang dikeluarkan oleh MA. Putusan MA Seakan akan 
tidak mempertimbangkan Putusan MK No. 30/PUU-XVI/2018 yang 
mempertegas makna pasal 182 huruf I UU Pemilu. Hal ini seolah olah 
MA ingin menghakimi dari pada putusan MK yang telah diputus pada 
23 Juli 2018 lalu. 

Akibat dari putusan MA ini hukum menjadi kabur, artinya terjadi 
ketidakpastian hukum yaitu apakah yang bersangkutan dalam hal ini 
dapat diputuskan sebagai DCT berdasarkan putusan MA atau gugur 
demi hukum pencalonan tersebut berdasarkan pertimbangan putusan 
MK dan PKPU No. 26/2018. Adanya permohonan yang dilayangkan 
oleh OSO kepada MA, seakan-akan menyoal tentang kekuasaan 
kehakiman yang ada di Republik Indonesia. Namun jika dilihat dari 
segi kelembagaan negara, MA dan MK merupakan kekuasaan negara 
dalam bidang kekuasaan kehakiman yang berkedudukan sejajar/ 
setara (pasal 24 ayat 2 UUD 1945). Artinya secara kelembagaan tidak 
terjadi subordinasi antara kedua lembaga tersebut, sehingga tidak ada 
sifat instruktif yang dapat dilakukan antar lembaga tersebut. Dari segi 
produk kelembagaannya pun sama, MK dan MA sama-sama dapat 
mengeluarkan putusan yang bersifat erge omnes dalam perkara- perkara 
yang berkaitan dengan masalah publik.
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Meskipun sama, kedua lembaga ini mempunyai perbedaan. MA 
sebagai lembaga kehakiman tertua di Indonesia memiliki kewenangan 
untuk mengadili perkara tingkat kasasi yang berasal dari lembaga 
peradilan dibawahnya, baik itu berasal dari Lembaga Peradilan Umum, 
Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Agama, dan Peradilan Militer. 
Sedangkan MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan 
terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-undang 
terhadap Undang- Undang Dasar (UUD), memutus sengketa antar 
lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus 
pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilihan 
umum.

Dari segi kewenangan dalam menangani perkara pun berbeda, 
namun dalam UUD NKRI 1945 kedua lembaga ini diberikan wewenang 
guna menguji sebuah peraturan perundang- undangan. Untuk MA, 
diberi kewenangan menguji perturan perundang-undangan di bawah 
UU. Sedangkan MK diberi kewenangan menguji UU terhadap UUD. 
Persamaan ini lah yang kemudian menjadi problem ketika dihadapkan 
dengan peraturan perundang-undangan yang menyangkut masalah-
masalah sensitif, seperti halnya; Pemilu. Dalam praktiknya ketika 
MA mengeluarkan putusan sering berbenturan dengan putusan MK 
pemisahan kewenangan di bidang judicial review antara Mahkamah 
Agung dan Mahkamah Konstitusi tersebut, telah menimbulkan problem 
baik secara filosofis, teoritis, maupun yuridis. 

6.  Problematika Kewenangan Judicial Review oleh Mahkamah 
Konstitusi

Hak konstitusional adalah seluruh hak yang dijamin oleh konstitusi 
atau dalam konteks Indonesia adalah UUD 1945. Keseluruhan hak yang 
dijamin dalam konstitusi termasuk juga hak asasi manusia (HAM), hak 
ekonomi sosial budaya, serta hak atas hukum dan politik. Kesemuanya 
secara tekstual tertulis dalam UUD 1945 statuta mengikat yang wajib 
dijalankan oleh negara. Indonesia telah mengikrarkan dirinya sebagai 
negara hukum melalui Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945. Indonesia berprinsip 
mengatur negara dengan basis kekuasaan yang diatur oleh hukum dan 
bukan diatur oleh kekuatan perorangan.
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Prinsip ini dikenal pula dengan sebutan Rule of Law -not Rule 
of Man- dalam terminologi Inggris atau Rechtsstaat dalam terminologi 
Jerman.362 Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya 
dengan istilah ‘rechtsstaat’ itu mencakup empat elemen penting, yaitu 
(1) Perlindungan HAM, (2) Pembagian kekuasaan, (3) Pemerintahan 
berdasarkan UU, (4) Peradilan tata usaha negara.363 Adapun A.V. Dicey 
menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap negara hukum yang 
disebutnya dengan istilah “The Rule of Law”, yaitu (1) Supremacy of 
Law, (2) Equality before the law, (3) Due Process of Law. Hans Kelsen, 
Dalam bukunya The Legal Theory of Law, menyatakan bahwa hukum 
dibuat secara bertingkat (berjenjang). Hukum dasar (grundnorm) 
merupakan dasar dari semua hukum yang ada di bawahnya. Grundnorm 
inilah yang merupakan intisari dari nilai yang dianut oleh sebuah 
masyarakat, kemudian ditafsirkan melalui norma teknis di bawahnya. 
Teori ini kemudian dikenal sebagai Stufen Bow Theory.

Dalam konteks Indonesia, grundnorm sebagai sumber dari 
segala sumber hukum adalah konstitusi yakni UUD 1945. Dengan 
menggunakan pendekatan Hans Kelsen, UUD 1945 sebagai grundnorm 
membuat semua peraturan yang ada di bawahnya semisal UU, Perpu, 
Perpres, Kepmen, Perda, dan peraturan lainnya tidak boleh bertentangan 
dengan norma dasar yakni UUD 1945. Konsep ini kemudian memberikan 
konsep dasar tentang pengujian konstitusional yakni untuk menguji 
apakah peraturan dibawah konstitusi sejalan dengan nilai yang dianut 
dalam konstitusi.

Salah satu fungsi utama konstitusi adalah memberikan 
perlindungan kepada individu warga negara berdasarkan hak-hak 
konstitusional yang telah dijamin dalam konstitusi. Paham negara 
hukum yang menekankan bahwa konstitusi sebagai hukum tertinggi 
sebuah negara dikenal pula sebagai doktrin konstitutionalisme. Ajaran 
konstitutionalisme ini menekankan bahwa perlindungan terhadap hak 
dasar atau hak konstitusional hanya mungkin diwujudkan apabila 
kekuasaan negara dibatasi oleh dan melalui konstitusi.

362 https://www.kompasiana.com/adhelanotuakia/54f961e1a3331178178b4c1b/indonesia-
dipersimpangan-rechtsstaat-the-rule-of-law diakses pada tanggal 24 Juni 2020

363  Sayuti, Konsep Rechtsstaat Dalam Negara Hukum Indonesia, Kajian Terhadap Pendapat Azhari, 
dalam jurnal kajian ekonomi Islam dan kemasyarakatan volume 4 nomor 2 2001.
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MK merupakan sebuah gagasan dari pemikiran pambagian 
kekuasaan (separation of power) dan konsep negara hukum (rule of 
law) yang mempunyai kedudukan dalam struktur ketatanegaraan 
Indonesia. Diharapkan dengan kehadiran MK dapat memperkuat 
perangkat dan infrastruktur demokrasi melalui suatu hubungan yang 
saling mengendalikan antar cabang-cabang kekuasaan negara. Upaya 
saling mengendalikan dan saling kontrol tersebut diharapkan akan 
menciptakan keseimbangan kekuasaan (check and balances).364Dengan 
adanya prinsip check and balances ini maka kekuasaan negara dapat 
diatur, dibatasi bahkan dikontrol dengan sebaikbaiknya sehingga 
penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penyelenggaraan dapat dicegah 
dan ditanggulangi sebaik-baiknya.365

Pasal 24 ayat (1) UUD NRI tahun 1945 menyatakan bahwa 
“kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk 
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan” 
sedangkan pada ayat (2) dikatakan bahwa “kekuasaan kehakiman 
dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang 
berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan 
peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan 
tata usaha Negara, dan oleh sebuah MK”. 

Pasca amandemen UUD NRI Tahun 1945, kekuasaan kehakiman 
di Indonesia dijalakan oleh dua lembaga peradilan yaitu MA dan 
MK.366 Dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 dikatakan bahwa 
MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang 
putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap 
Undang-Undang Dasar. Berdasarkan Pasal ini maka MK diberikan 
kewenangan untuk melakukan judicial review.367 Sedangkan untuk 

364  Soimin dan Mashuriyanto, Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, 
(Yogyakarta: UII Press, 2013), hal 52.

365  Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 
hal 61.

366  Sebelum dilakukannya perubahan terhadap UUD NRI Tahun 1945, kekuasaan 
kehakiman di Indonesia dilaksanakan oleh Mahakamah Agung sebagaimana 
tercantum dalam Pasal 24 ayat (1) UUD Tahun 1945.

367  Menurut Mahfud terdapat beberapa jenis pengujian peraturan perundang-
undangan yaitu constitutional reviw yang dapat diartikan sebagai pengujian undang-
undang terhadap undang-undang dasar yang pada saat ini menjadi kewenangan 
Mahkamah Konstitusi, judicial review dapat diartikan sebagai pengujian peraturan 
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peraturan di bawah undang-undang yaitu Perpu sampai dengan Perda 
maka pengujiannya tetap berada di Mahkamah Agung sesuai dengan 
ketentuan dalam Pasal 24A ayat (1) UUD NRI 1945.368

Dalam perkembangannya terdapat beberapa kebijakan pemerintah 
yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, misalnya 
Surat Edaran Nomor 560/SE-59/ DISNAKER/XI/2015 mengenai isu 
rencana mogok nasional 24-27 November 2015369, dan Surat Edaran 
Nomor B.20/PPK/I/2014 tanggal 23 Januari 2014 yang diterbitkan 
oleh Direktorat Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan 
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.370 Dikeluarkannya surat 
edaran ini telah menimbulkan kerugian konstitusional bagi sebagian 
orang. 

Selain surat edaran terdapat pula implementasi dari UU Nomor 
14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang dianggap bertentangan 
dengan UUD NRI Tahun 1945 mengenai pembayaran tunjangan dan 
gaji yang diterima oleh guru Non PNS serta keikutsertaan dalam 
program sertifikasi guru yang dibiayai oleh pemerintah. Para pihak 
yang merasa hak konstitusionalnya dilanggar akibat diberlakukannya 
undang-undang ini kemudian mengajukan pengujian ke MK dengan 
perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang yang pada 
saat ini dilakukan oleh Mahkamah Agung, legislative review yang dapat diartikan 
sebagai peninjauan atau perubahan undang-undang atau Peraturan Daerah oleh 
lembaga legisatif (DPR, DPRD, dan Pemerintah Daerah) sesuai dengan tingkatannya 
karena isinya dianggap tidak sesuai dengan hukum dan falsafah yang mendasarinya 
atau karena terjadi perubahan kebutuhan yang tidak bertentangan dengan hukum 
dan falsafah yang mendasarinya, executive reviw dapat diartikan sebagai pengujian 
dan peninjauan atas peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh lembaga 
eksekutif terhadap peraturan perundang-undangan yang dibuat lembaga eksekutif 
sendiri, Lihat Mahfud, Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu, (Jakarta: PT. RajaGrafindo 
Persada, 2012), hal 64-65.

368  Yang dimaksud dengan peraturan dibawah undang-undang yaitu Peraturan 
Pemerintah; Peraturan Presiden; Peraturan Daerah Provinsi; dan Peraturan Daerah 
Kabupaten/Kota, Lihat dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

369  Dalam surat tersebut menyatakan bahwa berkaitan dengan mogok nasional tidak 
sesuai dengan ketentuan UU Nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, maka upah 
selama mogok nasional dan atau unjuk rasa secara nasional tidak dibayar;

370  Surat Edaran ini isinya mengkualifikasikan Nota Pemeriksaan Pegawai Pengawas 
Ketenagakerjaan sebagai dokumen yang bersifat rahasia sesuai dengan kepatutan 
dan kepentingan umum
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Nomor Perkara Nomor 10/PUUXIII/ 2015371. Namun permohonan 
yang diajukan pemohon ke MK pada dasarnya lebih tepat jika dikatakan 
sebagai pengaduan konstitusional (constitutional complaint) bukan 
pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, karena 
bukan terkait regulasinya yang tidak tepat melainkan implementasi 
dilapangan yang menimbulkan kerugian bagi pemohon.

Ia selanjutnya menyatakan bahwa salah satu kewenangan yang 
dimiliki oleh MK adalah melakukan Constitutional Review (Pengujian 
Konstitutional) atas semua produk legislasi yang merupakan perangkat 
hukum yang mempunyai kedudukan tertinggi dalam setiap sistem 
politik di bawah UUD 1945. Secara teoretis, di sebuah negara yang 
menganut konstitusionalisme, jaminan atas dilaksanakannya hak 
konstitusional yang terkandung dalam konstitusi diembankan kepada 
MK. Hal ini karena secara legitimasi teoritis, MK merupakan lembaga 
yang memang berfungsi untuk mengawal dan menegakkan konstitusi 
karena diberikan kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan 
memutuskan perkara konstitutional. Kaitannya dengan ketidakpastian 
hukum yang timbul pasca putusan MA ini dan kedua Lembaga 
kekuasaan kehakiman tidak saling mengadili antar putusannya, maka 
kedepan harus diperjelas terlebih dahulu hierarki putusan pengadilan 
yang notabene adalah produk dari MA dan MK.

Manakah yang lebih tinggi antara putusan MA ataukah MK, 
setingkat dengan apa putusan MA dan MK terkait judicial rewiew 
tersebut. Inilah problem yang harus dijawab terlebih dahulu. Jika 
menilik dari beberapa negara yang memiliki dua lembaga kehakiman 
seperti di Amerika dan Austria, maka sistem pengujian peraturan 
perundang-undangan tidak dibagi dua jalur seperti di Indonesia. Di 
Amerika dan Austria praktik yang dilakukan adalah menggunakan 
mekanisme pengujian satu lembaga negara kaitannya dengan 
pengujian peraturan perundang-undangan, yakni supreme of court. 
Dari perbandingan ini sudah selayaknya politik hukum di Indonesia 
mengarah kepada pengujian peraturan perundang-undangan satu jalur, 

371 Permohonan ini diajukan karena, Pemohon yang berstatus guru tidak tetap 
pemerintah meskipun sudah berstatus sebagai guru dalam jabatan yang mengajar 
pada satuan pendidikan yang didirikan oleh Pemerintah namun tidak diperbolehkan 
mengikuti program sertifikasi guru dalam jabatan yang dibiayai oleh Pemerintah, 
Lihat dalam Putusan MK No 10/PUU-XIII/2015, hal 9.
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yaitu pada Lembaga Mahkamah Konstitusi.

Jimly Asshiddiqie3,372 menjelaskan konsep Mahkamah Konstitusi 
sebagai lembaga yang didirikan atau dibentuk untuk menyandang 
peran sebagai Pengawal (The Guardian) dan Pelindung (The Protector) 
Konstitusi sebagai hukum tertinggi dalam negara yang menganut paham 
demokrasi konstitusional (constitutional democracy). Ia selanjutnya 
menyatakan bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh MK 
adalah melakukan Constitutional Review (Pengujian 93 Konstitutional) 
atas semua produk legislasi yang merupakan perangkat hukum yang 
mempunyai kedudukan tertinggi dalam setiap sistem politik di bawah 
Undang-Undang Dasar (UUD).

Mahkamah Konstitusi di berbagai negara memiliki kewenangan 
yang berbeda-beda tergantung dari kewenangan yang diberikan 
oleh konstitusi masing-masing negara. Adapun ketentuan mengenai 
pembentukan MK di Indonesia diatur dalam Pasal 24C UUD 1945 yang 
memberikan empat kewenangan dan satu kewajiban bagi MK untuk 
memeriksa, mengadili, dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir 
yang putusannya bersifat final untuk: 
1. Menguji UU terhadap UUD; 
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya 

diberikan oleh UUD; 
3. Memutus pembubaran partai politik;
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan
5. Memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan 

pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. 

Amandemen UUD 1945 (1999–2002) telah menghasilkan 
sejumlah perubahan dalam tatanan ketatanegaraan Indonesia. Salah 
satu lembaga yang lahir usai amandemen ketiga tanggal 9 Nopember 
2001 adalah MK. Dalam Pasal 24C ayat (1) dan (2) Undang-Undang 
Dasar 1945, dijelaskan mengenai kewenangan MK yakni: 
1. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama 

dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-
undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa 

372  Asshiddiqie, J. 2005. Model-Model Pengujian Konstitutional di Berbagai Negara. 
Jakarta
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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 Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh 
Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Pengujian konstitutional yang ditawarkan oleh Pasal 24C UUD 
1945 baru sebatas Pengujian Undang-Undang (PUU) terhadap Undang- 
Undang Dasar 1945. Seorang maupun kelompok warga negara dapat 
mengajukan permohonan pengujian undang-undang apabila dengan 
berlakunya sebuah pasal atau bagian dalam UU bertentangan dengan 
UUD 1945. Tercatat, sejak tahun 2003 berdiri hingga 25 Oktober 2009, 
MK telah menerima permohonan PUU sebanyak 300 perkara.

Dari 300 perkara tersebut, sebanyak 55 permohonan dikabulkan 
dan sisanya ditolak, tidak diterima atau ditarik kembali oleh pemohon 
yang bersangkutan. Pengertian dari dikabulkannya 55 permohonan 
adalah bahwa putusan MK telah menyatakan bahwa berlakunya sebuah 
pasal dalam UU maupun keseluruhan UU yang diputuskan oleh legislatif 
bertentangan dengan UUD 1945. Akibat hukum yang ditimbulkan 
adalah tidak berlakunya UU atau pasal dalam UU tersebut secara 
otomatis. Salah satu pengujian UU yang dikabulkan permohonannya 
adalah perkara Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 Mengenai Pengujian 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan. 
Dampak dari dikabulkannya permohonan pemohon adalah dicabutnya 
keseluruhan UU Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan.

Pemohon yang merupakan sejumlah Gabungan LSM Indonesia 
merasa hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya UU Nomor 
20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan. Pemohon beranggapan 
bahwa UU tersebut yang memperbolehkan privatisasi listrik adalah 
bertentangan dengan Pasal 28 dan Pasal 33 UUD 1945 yang berkenaan 
dengan hak asasi dan perekonomian rakyat. Setelah persidangan 
lebih dari satu tahun kemudian MK memutuskan mengabulkan 
permohonan pemohon dan menyatakan bahwa UU Nomor 20 Tahun 
2002 bertentangan dengan UUD 1945. Melalui contoh di atas, dapat 
dicermati bahwa MK memberikan tafsir atas Pasal 33 UUD 1945 
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sebagai keharusan negara untuk menguasai segala sumber ekonomi 
masyarakat juga mencakup pada penguasaan terhadap listrik. Oleh 
karena itu, amanat konstitusi untuk 98 menguasai SDA dan sumber 
daya ekonomi yang menyangkut hajat hidup orang banyak tidak dapat 
diwakili oleh swasta melalui program privatisasi.

7.  Problematika Kedudukan dan Kewenangan Komisi Yudisial RI.

Pembentukan KY dapat dikatakan merupakan pengembangan 
lebih lanjut ide pembentukan Majelis Kehormatan Hakim Agung yang 
sudah berkembang selama ini. Akan tetapi, jika majelis semacam ini 
dibentuk di lingkungan internal MA, maka sulit diharapkan akan efektif 
menjalankan fungsi pengawasan atas kehormatan hakim agung itu 
sendiri, karena kedudukannya yang tidak independen terhadap subjek 
yang akan diawasi. Disamping itu, jika lembaga ini dibentuk di dalam 
struktur MA, maka subjek yang diawasinya hanya terbatas pada hakim 
agung saja. Oleh karena itu, keberadaan lembaga KY ini dibentuk 
tersendiri di luar MA, sehingga subjek yang diawasinya dapat diperluas 
ke semua hakim, termasuk hakim konstitusi dan hakim di seluruh 
Indonesia. Selain itu kedudukan KY itu dapat pula diharapkan bersifat 
mandiri dan independen sehingga dapat diharapkan menjalankan 
tugasnya secara lebih efektif.373

Dalam perkembangannya melalui putusan MK dalam perkara 
No. 005/PUU-IV/2006 telah menyebabkan kedudukan KY dalam 
struktur ketatanegaraan menjadi pokok persoalan yang masih menjadi 
perdebatan sampai saat ini. Dalam putusannya, MK mengatakan 
bahwa sebagai lembaga Negara KY bukan merupakan pelaksana 
kekuasaan kehakiman, melainkan hanyalah supporting element atau 
auxiliary organ dimana KY hanya membantu atau mendukung pelaku 
kekuasaan kehakiman, oleh karena itu KY tidak bisa dijadikan organ 
yang menjalankan peran check and balances.374 Namun disisi lain, MK 

373  Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan...,Op.Cit., hlm. 206
374  Putusan MK No.005/PUU-IV/2006. Putusan MK ini amat disayangkan karena salah satu hakim 

konstitusi yang memutus perkara ini juga merupakan salah satu anggota dari Tim Kerja Terpadu 
mengenai Pengkajian Pelaksanaan TAP MPR No.X/MPR/1998 yang berkaitan dengan fungsi-
fungsi yudikatif dan  eksekutif. Dalam laporannya, salah satu hal yang direkomendasikan oleh TKT 
adalah pembentukan Dewan Kehormatan yang akan menjalankan fungsi checks and balances 
dan berwenang mengawasi perilaku hakim, memberikan rekomendasi dalam rekrutmen, 
mutasi dan promosi, serta menyusun code of conduct bagi hakim. khusus untuk kewenangan 
terkait rekrutmen, mutasi dan promosi hakim, rekomendasi dewan bersifat mengikat bagi MA. 
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yang juga berpandangan bahwa kedudukan KY ditentukan pula dalam 
UUD 1945 sebagai komisi negara yang bersifat mandiri, yang susunan, 
kedudukan, dan keanggotaannya diatur dengan undang-undang 
tersendiri, sehingga dengan demikian komisi negara ini tidak berada 
di bawah pengaruh MA ataupun dikendalikan oleh cabang-cabang 
kekuasaan lainnya. Dalam konteks ini, hubungan antara KY dan MA 
dapat dikatakan bersifat mandiri tetapi saling berkait (independent but 
interrelated).

Ada pandangan yang menyatakan, kedudukan KY dalam struktur 
ketatanegaraan Indonesia adalah termasuk ke dalam lembaga negara 
setingkat dengan Presiden dan bukan lembaga pemerintahan yang 
bersifat khusus atau lembaga khusus yang bersifat independen yang 
dalam istilah lain disebut lembaga negara  mandiri.375  Jimly Asshiddiqie 
berpendapat bahwa: 

KY kedudukannya secara struktural sederajat dengan Makamah 
Agung dan MK. Akan tetapi, secara fungsional, peranannya 
bersifat penunjang (auxiliary) terhadap lembaga kekuasaan 
kehakiman. KY, meskipun fungsinya terkait dengan kekuasaan 
kehakiman, tetapi tidak menjalankan fungsi kekuasaan 
kehakiman. KY bukanlah lembaga penegak norma hukum 
(code of law), melainkan lembaga penegak norma etik (code of 
ethics). Lagi pula komisi ini hanya berurusan dengan persoalan 
kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim, bukan 
dengan lembaga peradilan atau lembaga kekuasaan kehakiman 
secara institusional. Keberadaannyapun sebenarnya berasal dari 
lingkungan internal hakim sendiri, yaitu dari konsepsi mengenai 
majelis kehormatan hakim yang terdapat di dalam dunia prefesi 
kehakiman dan di lingkungan MA. Artinya, sebelumnya, fungsi 
ethical auditor ini bersifat internal. Namun, untuk lebih menjamin 
efektifitas kerjanya dalam rangka mengawasi  perilaku hakim, 
maka fungsinya ditarik keluar menjadi external auditor yang 

Sementara, kewenangan pengawasan yang dijalankan dewan meliputi pengawasan kualitas, 
integritas, dan etika hakim. Atas rekomendasi TKT ini jugalah, maka dalam Rapat PAH I MPR, 
Dewan Kehormatan Hakim dibahas kembali sebagai bentuk mekanisme checks and balances 
dalam cabang kekuasaan kehakiman dan menjadi cikal bakal terbentuknya KY. Antara DKH dan 
KY memiliki tujuan yang sama hanya istilah saja yang berbeda. Lihat Risalah KY, op.cit, hlm 23.

375  A. Ahsin Thohari, Komisi Yudisial…, Op.Cit., Hlm. 211. Lihat juga dalam Ni’matul Huda, Lembaga 
Negara dalam masa Transisi Demokrasi, UII Press, Yogyakarta, 2007.
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kedudukannya dibuat sederajat dengan para hakim yang berada 
di lembaga yang sederajat dengan pengawasannya.376

Memang benar, bahwa kewenangan KY seperti halnya MA dan 
MK, juga diatur dalam UUD 1945. Tepatnya, MA diatur dalam Pasal 
24A, sedangkan KY dalam Pasal 24B, sedangkan MK dalam Pasal 24C 
UUD 1945. Akan tetapi, pengaturan mengenai kewenangan sesuatu 
lembaga dalam UUD tidak mutlak harus diartikan bahwa lembaga yang 
bersangkutan adalah lembaga yang dapat dikategorikan sebagai lembaga 
tinggi negara. Sebab, istilah Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian 
Negara juga diatur kewenangannya dalam UUD 1945, yaitu dalam 
Pasal 30. Namun, fungsi organisasi tentara dan kepolisian sebenarnya 
termasuk ke dalam kategori fungsi pemerintahan (eksekutif), sehingga 
kedudukan protokolernya tidak dapat disederajatkan dengan Presiden, 
Wakil Presiden, DPR, DPD, MPR, MK, MA, dan BPK hanya karena 
kewenangannya sama-sama diatur dalam UUD 1945. Mirip dengan 
itu, KY juga tidak dapat disejajarkan dengan lembaga tinggi negara 
yang lain hanya karena kewenangannya diatur dalam Pasal 24B seperti 
halnya kewenangan tentara dan kepolisian yang diatur dalam Pasal 30 
UUD 1945.

KY bukanlah lembaga negara yang menjalankan fungsi kekuasaan 
negara secara langsung. KY bukan sebagai lembaga yudikatif, 
eksekutif, apalagi legislatif. KY hanya berfungsi menunjang tegaknya 
kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim sebagai pejabat 
penegak hukum dan lembaga yang menjalankan fungsi kekuasaan 
kehakiman (judiciary).377  Dengan demikian, dalam menjalankan tugas 
dan kewenangannya, KY juga bekerja berdampingan dengan MA dan 
MK, bukan dengan pemerintah ataupun dengan lembaga perwakilan 
rakyat.

Nampaknya, pendapat  Jimly Asshiddiqie tersebut beriringan 
dengan pendapat MK dalam Putusan MK RI mengenai Pengujian 
Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang KY dan Pengujian 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman 
terhadap UUD Negara RI Tahun 1945:378 “…di samping lembaga-

376  Jimly Asshiddiqie,  Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi..op.cit 
Hlm. 66

377  Ibid., Hlm. 67.
378  Putusan MK RI Nomor 005/PUU-IV/2006 mengenai Pengujian Undang-undang Nomor 22 
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lembaga negara yang bersifat utama, atau yang biasa disebut sebagai 
lembaga tinggi negara seperti dimaksud di atas, dalam UUD 1945 juga 
diatur adanya lembaga-lembaga negara yang bersifat konstitusional 
lainnya seperti KY, Kepolisian Negara, Tentera Nasional Indonesia, 
bank sentral, komisi pemilihan umum, dewan pertimbangan presiden, 
dan sebagainya. Namun, pengaturan lembaga-lembaga tersebut dalam 
UUD 1945, tidaklah dengan sendirinya mengakibatkan lembaga-
lembaga negara yang disebutkan dalam UUD 1945 tersebut, termasuk 
KY, harus dipahami dalam pengertian lembaga (tinggi) negara sebagai 
lembaga utama (main organs). 

KY sebagai lembaga negara tidaklah menjalankan salah satu 
fungsi kekuasaan negara sebagaimana yang secara universal dipahami. 
Sebagai komisi negara, sifat tugas KY terkait dengan fungsi kekuasaan 
kehakiman, yaitu dalam hubungan dengan pengangkatan hakim agung 
dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, 
keluhuran martabat, dan perilaku hakim. Oleh karena itu, keberadaan 
komisi negara yang demikian biasa disebut sebagai “auxiliary state 
organs” atau “auxiliary agencies”, yang menurut istilah yang dipakai 
oleh Soetjipno sebagai salah seorang mantan anggota PAH I BP MPR 
dalam persidangan MK pada tanggal 10 Mei 2006, KY merupakan 
“supporting element” dalam sistem kekuasaan kehakiman (vide 
Berita Acara Persidangan tanggal 10 Mei 2006). Namun, oleh karena 
persoalan pengangkatan hakim agung dan persoalan kehormatan, 
keluhuran martabat, dan perilaku hakim itu dianggap sangat penting, 
maka ketentuan mengenai  hal  tersebut  dicantum  dengan  tegas  dalam  
UUD  1945.”  Lebih lanjut Mahkamah menyatakan:

“Kedudukan KY ditentukan pula dalam UUD 1945 
sebagai komisi negara yang bersifat mandiri, yang susunan, 
kedudukan, dan keanggotaannya diatur dengan undang-undang  
tersendiri,  sehingga  dengan  demikian  komisi  negara  ini  tidak 
berada di bawah MA ataupun dikendalikan oleh cabang-cabang 
kekuasaan lainnya. Dengan kemandirian dimaksud tidaklah 
berarti tidak diperlukan adanya koordinasi dan kerja sama antara 
KY dan MA. Dalam konteks ini, hubungan antara KY dan MA 
dapat dikatakan bersifat mandiri tetapi saling berkait (independent 

Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 
tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap UUD Negara RI Tahun 1945.
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but interrelated). 

KY merupakan organ yang pengaturannya ditempatkan dalam 
Bab IX Kekuasaan Kehakiman, dengan mana terlihat bahwa MA diatur 
dalam Pasal 24A, KY diatur dalam Pasal 24A ayat (3) dan Pasal 24B, 
dan MK diatur dalam Pasal 24C. Pengaturan yang demikian sekaligus 
menunjukkan bahwa menurut UUD 1945 KY berada dalam ruang lingkup 
kekuasaan kehakiman, meskipun bukan pelaku kekuasaan kehakiman. 
Pasal 24A ayat (3) UUD 1945 berbunyi, “Calon hakim agung diusulkan 
KY kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan  persetujuan 
dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden”. 
Pengaturan yang demikian menunjukkan keberadaan KY dalam sistem 
ketatanegaraan adalah terkait dengan MA. 

Akan tetapi, Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 telah menegaskan 
bahwa KY bukan merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman, 
melainkan sebagai supporting element atau state auxiliary organ 
seperti yang ditegaskan oleh seorang mantan anggota PAH I BP MPR 
yang telah diuraikan di atas yang tidak dibantah oleh para mantan 
anggota PAH I BP MPR lainnya. Oleh karena itu, sesuai dengan jiwa 
(spirit) konstitusi dimaksud, prinsip checks and balances tidak benar 
jika diterapkan dalam pola hubungan internal kekuasaan kehakiman. 
Karena itu, hubungan checks and balances tidak dapat berlangsung 
antara MA sebagai principal organ dengan KY sebagai auxiliary organ. 
KY bukanlah pelaksana kekuasaan kehakiman, melainkan sebagai 
supporting element dalam rangka  mendukung kekuasaan kehakiman 
yang merdeka, bersih dan berwibawa, meskipun untuk melaksanakan 
tugasnya tersebut, KY sendiri pun bersifat mandiri. Oleh karena itu, 
dalam perspektif yang demikian, hubungan antara KY sebagai supporting 
organ dan MA sebagai main organ dalam bidang pengawasan perilaku 
hakim seharusnya lebih tepat dipahami sebagai hubungan kemitraan 
(partnership) tanpa menggangu kemandirian masing-masing.”379

Atas pertimbangan dari MK tersebut, Denny Indrayana berpendapat 
bahwa argumentasi tersebut sudah ketinggalan jaman, mengutip Bruce 
Ackerman dalam Harvard Law Review yang menjelaskan bahwa sistem 
checks and balances di Amerika Serikat tidak lagi dilakukan oleh tiga 
cabang kekuasaan tetapi lima, yakni: Presiden, DPR, MA, Senat dan 

379  Ibid
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komisi-komisi independen. Pendapat tersebut sudah menjadi trend 
ketatanegaraaan modern dimana kehadiran komisi-komisi independen 
diberi tempat dalam konstitusi sebagai constitutional organ.380 

Moh. Mahfud MD berpendapat bahwa dari perspektif teori tertentu 
misalnya, bisa benar ketika MK mengatakan bahwa KY adalah auxiliary 
agent (lembaga Negara penunjang) karena ia merupakan lembaga 
Negara yang bukan pemegang kekuasaan kehakiman, tetapi memiliki 
tugas yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dan karenanya KY 
tidak bisa dijadikan bandul checks and balances dengan MK dan MA. 
Tetapi dari segi lain ditegaskan bahwa tidak ada satu pun ketentuan 
dalam UUD yang menyatakan bahwa KY adalah lembaga penunjang. 
Menurut UUD sendiri dan berdasarkan latar belakang pembahasannya 
di PAH I MPR tidak pernah ada gagasan KY dijadikan sebagai lembaga 
penunjang. Dengan demikian jika ditinjau dari historis penyusunan 
UUD, KY bukanlah lembaga penunjang lembaga lain, tetapi ia adalah 
lembaga Negara yang mandiri dan otonom sebagai lembaga pengawas 
eksternal yang memang berkaitan dengan kekuasaan lembaga Negara 
lain yaitu MA dan MK.”

Berdasarkan pandangan Moh. Mahfud MD tersebut, maka 
meskipun KY diletakkan dalam Bab IX UUD 1945, tetapi KY tidak 
termasuk sebagai pelaku kekuasaan kehakiman sehingga dia tidak 
menjadi lembaga penunjang terhadap lembaga lainnya. Menurut 
ketentuan dalam Pasal 24 ayat (1), “Kekuasaan kehakiman merupakan 
kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan 
guna menegakkan hukum dan keadilan”. Sedangkan KY tidak 
menyelenggarakan peradilan yang dimaksud. Terhadap kedudukan KY, 
Mahfud MD kembali menegaskan bahwa :

“KY bukan lembaga kekuasaan kehakiman tetapi lembaga 
negara yang tugasnya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman 
yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung 
dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan 
kehormatan, keluhuran martabat seta perilaku hakim. Dengan 
demikian KY adalah lembaga negara yang dibentuk melalui 

380  Denny Indrayana, “Komisi Negara Independen Evaluasi Kekinian dan Tantangan Masa Depan”. 
Makalah disampaikan dalam Dialog Nasional Hukum dan Non Hukum, Badan Pembinaan 
Hukum Nasional, Surabaya, 26 – 29 Juni 2007, hlm.15
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konstitusi untuk melakukan pengawasan eksternal terhadap 
hakim.” 381

Jimly Asshidiqie kembali menegaskan bahwa secara stuktural 
kedudukan KY diposisikan sederajat dengan MA dan MK. Akan tetapi 
secara fungsional peranannya bersifat penunjang (auxiliary) terhadap 
lembaga kekuasaan kehakiman. KY meskipun kekuasaannya terkait 
dengan kekuasaan kehakiman, tetapi tidak menjalankan fungsi utama 
kekuasaan kehakiman. KY bukanlah lembaga penegak norma hukum 
(code of law) melainkan sebagai lembaga penegak norma etik (code of 
etic).382 

Mayoritas pakar sependapat bahwa KY adalah lembaga yang 
mandiri dan memiliki fungsi bukan sebagai lembaga yang menjalankan 
secara langsung kekuasaan kehakiman tetapi lembaga negara yang 
tugasnya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu 
dapat disimpulkan, kedudukan KY adalah lembaga negara yang 
bersifat mandiri dan dalam pelaksanaannya bebas dari campur tangan 
kekuasaan lain, secara struktural sederajat dengan MA dan MK namun 
secara fungsi dan tugas yang dilaksanakannya (fungsional) peranannya 
bersifat penunjang terhadap lembaga kekuasaan kehakiman.

7.1. Dinamika Kewenangan Komisi Yudisial Atas Putusan 
Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Agung.

Sejak berdiri pada tahun 2004 hingga saat ini, baik pada 
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang KY dan Perubahan 
kedua yaitu Undang-Undang No 18 Tahun 2011,  terdapat 6 (enam) 
Judicial Review terkait kewenangan KY, 5 (lima) perkara pada MK 
dan 1 (satu) pada MA. 

7.1.1.  Putusan MK Tentang Pengawasan Hakim oleh 
Mahkamah Agung383.

Pemohon perkara Nomor 017/PUU-III/2005 mengajukan 
pengujian Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1),(2), Pasal 13 ayat 

381 Mahfud MD, “Rambu Pembatas dan Perluasan Kewenangan MK” http://www.
mahfudmd.com/public/makalah/Makalah_11.pdf  Diakses tanggal 08 Juli 2020

382  Idul Rishan, Komisi Yudisial; Suatu upaya mewujudkan wibawa peradilan..op.cit hlm.60
383  Ikhtisar Putusan Perkara Nomor 017/Puu-Iii/2005 Tentang Pengawasan Hakim (Jakarta: 

Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK Republik Indonesia 2008) Hlm. 521-524
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(1),(2) dan Pasal 32 ayat (2) UU No. 5 Tahun 2004 tentang 
Perubahan UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung 
dan UU No. 22 Tahun 2004 tentang KY Pasal 21, Pasal 22 ayat 
(1) huruf e dan Pasal 23 ayat (3),(4),(5),(6). Pemohon yang 
dalam menjalankan tugas profesinya sering berhadapan dengan 
perilaku hakim yang tidak benar, terkait dengan kejahatan 
yang dilakukan oknum hakim, merasa kebingungan dalam 
melaporkan tingkah laku dan prilaku hakim yang tidak benar 
itu, apakah harus melapor ke MA atau ke KY karena terdapat 
ketidakpastian hukum mengenai kewenangan pengawasan 
terhadap perilaku hakim. Apakah pengawasan dilakukan oleh 
MA ataukah KY, sehingga terjadi ketidakpastian hukum dari 
segi pengawasan yang tercantum di dalam kedua Undang-
Undang tersebut384. 

Pemohon adalah masing-masing baik selaku warga 
negara Republik Indonesia dan/atau selaku Para Advokat 
yang tergabung dalam “Lembaga Advokat/Pengacara 
Dominika”, sebagai salah satu unsur penegak hukum dalam 
permohonan a quo merasa memiliki hak/ kewenangan 
konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1), 
28D ayat (1), Pasal 24B ayat (1) UUD 1945. Berdasarkan 
Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK yang menyebutkan Pemohon 
adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan 
konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang 
maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) 
untuk mengajukan pengujian UU No. 5 Tahun 2004 dan UU 
No. 22 Tahun 2004.385

Dalam petitumnya, Pemohon meminta Majelis Hakim 
Konstitusi menyatakan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 

384  Perkara Nomor 017/PUU-III/2005  tentang Pengawasan Hakim
385  Permohonan a quo adalah permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang 
Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi 
Yudisial, yang pasal-pasal tentang pengawasan dalam kedua Undang-Undang 
tersebut dianggap oleh para Pemohon bertentangan dengan UUD 1945, sehingga 
oleh karenanya merupakan kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili 
dan memutus permohonan a quo berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan 
Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK. 
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tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 
tentang MA Khusus Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1),(2), 
Pasal 13 ayat (1),(2), menyangkut kalimat “atas usul Ketua/
MA” dan Pasal 32 ayat (2), menyangkut kalimat : “MA 
mengawasi tingkah laku dan perbuatan Para hakim”, dan UU 
No. 22 Tahun 2004 tentang KY khusus Pasal 21, Pasal 22 
ayat (1) huruf e dan Pasal 23 ayat (3),(4),(5),(6), bertentangan 
dengan Pasal 24B ayat (1), Pasal 28 D ayat (1) dan Pasal 27 
ayat (1) UUD 1945; dan menyatakan UndangUndang No. 5 
Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 
Tahun 1985 tentang MA Khusus Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 
ayat (1),(2), Pasal 13 ayat (1),(2) menyangkut kalimat : “atas 
usul Ketua/MA” dan Pasal 32 ayat (2) menyangkut kalimat 
“MA mengawasi tingkah laku dan perbuatan Para hakim”, dan 
UU No. 22 Tahun 2004 tentang KY khusus Pasal 21, Pasal 
22 ayat (1) huruf e dan Pasal 23 ayat (3),(4),(5),(6), tidak 
mempunyai kekuatan hukum mengikat.386 

Pemohon mendalilkan bahwa keberadaan UU No. 
5 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 14 Tahun 1985 
tentang MA, Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1),(2), Pasal 13 
ayat (1),(2), menyangkut kalimat “atas usul Ketua/MA” dan 
Pasal 32 ayat (2), menyangkut kalimat MA mengawasi tingkah 
laku dan perbuatan Para hakim”, ketentuan yang demikian 
telah terjadi benturan kepentingan dengan UU No. 22 Tahun 
2004 tentang KY khusus Pasal 21, Pasal 22 ayat (1) huruf 
e dan Pasal 23 ayat (3),(4),(5),(6), dua ketentuan Pasal dan 
ayat tersebut saling tumpang tindih menyangkut pengawasan, 
mengakibatkan kemandirian KY tidak berfungsi/tidak berjalan 
efektif, sehingga tidak sesuai/bertentangan dengan Pasal 24B 
ayat (1) UUD 1945, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 
27 ayat (1) UUD 1945. 

Laporan yang disampaikan pemohon maupun masyarakat 
pencari keadilan kepada MA dan atau KY tidak akan berjalan 
efektif karena pengawasan internal yang dilakukan MA akan 
cenderung melindungi korp hakim, sementara pengawasan 

386  Petitum Perkara Nomor 017/PUU-III/2005 tentang Pengawasan Hakim
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eksternal yang dilakukan KY hanya menghasilkan usulan 
penjatuhan sanksi yang disampaikan kepada ketua MA. Apabila 
KY melaksanakan pemeriksaan terhadap perilaku hakim 
ternyata terbukti melakukan kesalahan, kemudian diusulkan 
kepada ketua MA, sementara MA menyatakan tidak terbukti 
melakukan pelanggaran, maka dengan sendirinya usulan KY 
ditolak sehingga ketua MA tidak menindaklanjuti mengajukan 
usulan kepada Presiden untuk mengenakan sanksi hakim. 
Dengan adanya pengawasan terhadap perilaku hakim tersebut 
telah menimbulkan dualisme pengawasan yang tumpah tindih 
antara pengawasan yang dilakukan KY dengan yang dilakukan 
MA sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.387

Terhadap dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon, 
MK berpendapat bahwa apa yang didalilkan para Pemohon 
tentang hak konstitusional yang disebut dalam Pasal 27 ayat 
(1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, tidaklah merupakan 
hak konstitusional yang berkaitan dengan Undang-Undang 
yang dimohon untuk diuji, karena Pasal 27 ayat (1) adalah 
menyangkut hak warga negara dan penduduk yang mempunyai 
hak yang sama di depan hukum dan pemerintahan serta 
tidak diperkenankan adanya perlakuan yang diskriminatif 
atas hak dalam hukum dan pemerintahan tersebut. Argumen 
yang diajukan para Pemohon tentang adanya Surat Edaran 
MA Nomor 4 Tahun 2002, yang tidak memperkenankan 
Hakim, Panitera, dan Jurusita untuk memenuhi panggilan 
penyidik atas perkara yang sedang ditanganinya, sama sekali 
tidak menyangkut satu hak konstitusional yang dirugikan 
dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 
dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 sepanjang 
mengenai pasal-pasal yang dimohonkan untuk diuji, yang 
keseluruhannya adalah menyangkut pengawasan terhadap 
hakim, yang dilakukan baik oleh MA atau oleh KY.388

387  Hal tersebut dianggap pemohon menimbulkan Ketidakpastian Hukum dan melanggar Pasal 
28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yaitu “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, 
perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” 
dalam Risalah Komisi Yudisial Cikal Bakal, Pelembagaan, dan Dinamuka Wewenang..op.cit 
hlm.303

388  Ikhtisar Putusan Perkara Nomor 017/Puu-Iii/2005 Tentang Pengawasan Hakim..op.cit 
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Kemudian, MK berpendapat bahwa kemandirian KY 
dalam melakukan wewenangnya yang ditentukan dalam Pasal 
24B ayat (1) UUD 1945, yang oleh para Pemohon didalilkan 
telah dijabarkan oleh pasal-pasal dalam UndangUndang 
Nomor 22 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 
Tahun 1985 tentang MA secara bertentangan dengan UUD 
1945.389

Mahkamah memandang bahwa dalam hal tersebut 
para Pemohon tidak dirugikan hak konstitusionalnya, 
karena hak konstitusional tersebut tidak menyangkut para 
Pemohon, melainkan menyangkut pihak lain, sehingga para 
Pemohon tidak dapat mendasarkan diri pada Pasal 24B ayat 
(1) Undang Undang Dasar 1945 sebagai landasan untuk 
mengkonstruksikan adanya hak konstitusional para Pemohon 
yang dirugikan, baik secara aktual maupun potensial, yang 
timbul dalam hubungan sebab-akibat (causal verband) 
dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan 
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004, dengan alasan dan 
pertimbangan yang demikian maka Mahkamah berpendapat 
bahwa para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal 
standing) untuk mengajukan permohonan a quo. Selanjutnya, 
MK memutuskan bahwa permohonan para Pemohon tidak 
dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).390 

Pendapat Berbeda (Dissenting Opinion): Dalam 
pemeriksaan pendahuluan ini, seorang Hakim Konstitusi 
berpendirian bahwa para Pemohon memiliki legal standing 
dengan alasan bahwa kepentingan konstitusional yang timbul 
berdasar Pasal 24B UUD 1945 memang tidak menyangkut para 
Pemohon, akan tetapi terdapat hak konstitusional yang timbul 
secara derivatif dari adanya Pasal 28D ayat (1) yang secara 
tegas didalilkan, dan pasal-pasal lainnya dalam Bab XA UUD 
1945 meskipun secara tegas tidak didalilkan, yang menyangkut 
hak asasi, terutama jika dikaitkan dengan Pasal 1 ayat (3) dan 

Hlm.522-523
389  Ibid
390  Ibid
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Pembukaan UUD 1945. Hak konstitusional secara derivatif 
itu meliputi hak setiap orang untuk memperoleh perlindungan 
yang adil melalui satu peradilan yang bebas, mandiri, bersih, 
dan berwibawa berdasarkan hukum dan keadilan (fair trial, 
due process of law, and justice for all).391

7.1.2.  Putusan MK Tentang Pengawasan Hakim Konstitusi Oleh 
Komisi Yudisial.

Sama halnya dengan lembaga pengawas lainnya, maka 
pada masa awal KY menjalankan wewenang dan tugasnya, 
terdapat banyak tantangan dari beberapa pihak terkait dengan 
fungsi pengawasan hakim. Adanya gejala resistensi di kalangan 
hakim yang dipicu oleh anggapan ketidakjelasan yurisdiksi 
pengawasan hakim. Diawali dari ketegasan KY mengenai 
kocok ulang hakim agung, dll, implikasinya berpengaruh pada 
hubungan tidak harmonis antara MA dan KY. Ketidakjelasan 
tersebut disebabkan oleh tidak maksimalnya penormaan pada 
tingkat undang-undang maupun pada tingkat UUD 1945. 

Sebanyak 31 hakim agung mengajukan permohonan 
judicial review  UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang KY. Atas 
judicial review tersebut MK menerbitkan putusan No. 005/
PUU-IV/2006 yang membatalkan dan memotong beberapa 
kewenangan KY yaitu kewenangan pengawasan. MK 
menyatakan bahwa segala ketentuan UU KY yang menyangkut 
pengawasan harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 
1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat 
karena terbukti menimbulkan ketidakpastian hukum.392 Lebih 
lengkapnya putusan MK menyatakan bahwa :
1. Hakim Konstitusi tidak termasuk dalam pengertian “hakim” 

yang perilaku etiknya diawasi oleh KY. Pengawasan 
terhadap pelaksanaan kode etik hakim konstitusi dilakukan 
oleh Majelis Kehormatan yang tersendiri sesuai dengan UU 
No.24 Tahun 2003 tentang MK sebagai pelaksanaan Pasal 
24 C ayat (6) UUD 1945. 

391 Ibid hlm.523-524
392  Putusan MK RI No.005/PUU-IV/2006, tentang Uji Materi Undang-Undang No.22 Tahun 2004 

tentang Komisi Yudisial
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2. Hal undang-undang menentukan bahwa hakim agung 
termasuk ke dalam pengertian “hakim” yang perilaku 
etiknya diawasi oleh KY secara eksternal, MK berpendapat 
hal itu tidak bertentangan dengan UUD 1945. Dengan 
demikian, hal itu terpulang kepada pembentuk undang-
undang, yaitu DPR bersama Presiden, untuk menentukan 
kebijakan hukum yang akan dipilih dalam rangka 
menjalankan perintah Pasal 24B ayat (1) UUD 1945.

3. Mengenai prosedur pengawasan, MK berpendapat bahwa :
a. Perumusan pasal 13 huruf b juncto pasal 20 UU KY 

mengenai wewenang lain KY sebagai penjabaran dari 
pasal 24 B ayat (1) UUD 1945 menggunakan perumusan 
kalimat yang berbeda sehingga menimbulkan masalah 
dalam penormaannya dalam UU KY yang menimbulkan 
ketidakpastian hukum.

b. UU KY terbukti tidak rinci mengatur mengenai prosedur 
pengawasan, tidak jelas dan tegas menentukan siapa 
subyek yang mengawasi, apa obyek yang diawasi, 
instrument apa yang digunakan, serta bagaimana proses 
pengawasan itu dilaksanakan. Hal tidak jelas dan tidak 
rincinya pengaturan mengenai pengawasan tersebut serta 
perbedaan dalam rumusan kalimat seperti dimaksud pada 
butir (1) menyebabkan semua ketentuan UU KY tentang 
pengawasan menjadi kabur (abscuur) dan menimbulkan 
ketidakpastian hukum dalam pelaksanaannya.

c. Konsepsi pengawasan yang terkandung dalam UU 
KY didasarkan atas paradigma konseptual yang tidak 
tepat, yaitu seolah-olah hubungan antara MA dan KY 
berada dalam pola hubungan “checks and balances” 
antar cabang kekuasaan dalam konteks ajaran 
pemisahan kekuasaan (separation of powers) sehingga 
menimbulkan penafsiran yang juga tidak tepat, terutama 
dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, segala ketentuan 
UU KY yang menyangkut pengawasan harus dinyatakan 
betentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai 
kekuatan hukum mengikat karena terbukti menimbulkan 
ketidakpastian hukum.
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Putusan MK yang ‘mengamputasi’ kewenangan KY 
dalam mengawasi perilaku hakim, telah menimbulkan sikap 
pro dan kontra di masyarakat. Dengan adanya putusan tersebut 
berarti hakim konstitusi tidak lagi menjadi objek pengawasan 
KY.

7.1.3. Putusan MK tentang Perlindungan Hukum dalam UU 
Mahkamah Agung dan UU Komisi Yudisial.

Pemohon mengajukan pengujian materiil karena 
menganggap dirugikan oleh keberadaan Pasal 11 ayat (1) 
huruf e, Pasal 12 ayat (1) huruf b, ayat (2), Pasal 13 ayat (1) 
Pasal 32 ayat (1), (2), (3), (4), (5) Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 2004 tentang  Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 
14 Tahun 1985 tentang MA (UU MA) dan Pasal 21, Pasal 22 
ayat (1) huruf e dan Pasal 23 ayat (2), (3), (4), (5) dan (6) 
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang KY (UU KY). 
Pemohon merasa mendapat perlakuan tidak adil dari oknum 
hakim, dan menilai adanya oknum hakim tersebut dilindungi 
oleh MA.393 Dalam petitumnya, Pemohon meminta Mahkamah 
menyatakan Pasal 11 ayat (1) huruf e, Pasal 12 ayat (1) huruf 
b, ayat (2), Pasal 13 ayat (1), khusus kalimat “atas usul Ketua 
MA”, Pasal 32 ayat (1), (2), (3), (4), (5) UU MA menyangkut 
pengawasan MA terhadap perilaku hakim; serta Pasal 21, Pasal 
22 ayat (1) huruf e dan Pasal 23 ayat (2), (3), (4), (5) dan (6) 
UU KY bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), juncto Pasal 
28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2), Pasal 28H ayat (4) UUD 1945; 
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala 
akibat hukumnya. 394 Permohonan Pemohon didasarkan pada 
peristiwa hukum yang dialami Pemohon. Pemohon memiliki 
hak milik tanah di Jl. Jenderal Gatot Soebroto Jakarta Selatan 
Kav. 96 dan 97 dibuktikan dengan dikuatkannya Putusan 
PK No.79/PK/Pdt/1993 tanggal 19 Mei 1997 jo Putusan 
Kasasi No.3619 K/Pdt/1988 tanggal 24 Juni 1992 jo. Putusan 
No.160/Pdt/1988/PT.DKI tanggal 23 Mei 1988 jo No 2002/
Pdt.G/1985/PN.JKT.SEL tanggal 19 Nopember 1987 yang 

393  Ikhtisar Putusan Perkara Nomor 007/Puu-Iv/2006 Tentang Perlindungan Hukum Dalam UU 
MA dan UU KY ..op.cit hlm.589

394  Ibid hlm.590
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telah mempunyai kekuatan hukum teta395

Kuasa hukum Pemohon menampaikan bahwa 
pemohon merasa hak konstitusionalnya dirugikan karena 
dalam suatu perkara perdata, yang mana pemohon memiliki 
putusan peninjauan kembali yang dikeluarkan MA terhadap 
kepemilikian tanah ternyata dapat digugat kembali oleh orang 
lain yang proses persidangannya juga sampai Peninjauan 
Kembali di MA dengan putusan yang berbeda terhadap suatu 
hal yang sama dan di pengadilan yang sama. Oleh karenanya 
timbul pelaksanaan eksekusi yang juga tumpang tindih. 
Pemohon beranggapan bahwa proses persidangan terhadap 
perkara perdata tersebut bernuansa Kolusi, Korupsi, dan 
Nepotisme (KKN) yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan 
Negeri Jakarta Selatan396. Dalam pelaksanaannya Ketua 
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengeluarkan Penetapan 
Eksekusi No.202/Pdt.G/1985/PN.JKT.SEL dan terhadap 
tanah tersebut telah diserahkan oleh Pengadilan Negeri 
Jakarta Selatan kepada Pemohon (selaku ahli waris Drs. R.J 
Kaptin Adisumarta), sesuai Berita Acara Penyerahan No.202/
Pdt.G/1985/PN.JKT.SEL tanggal 13 April 1999. Dua tahun 
kemudian Ketua PN Jakarta Selatan mengeluarkan Penetapan 
Eksekusi No. 188/Pdt.G/1990/PN.JKT.SEL tanggal 10 
Oktober 2000 terhadap objek yang sama berdasarkan Putusan 
PK Nomor 618 PK/Pdt/1993 tanggal 28 Mei 1997. Penetapan 
tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan alasan batas-batas 
tanah tidak jelas. Namun oleh Pengadilan yang sama, dengan 
Ketua PN yang sama, mengeluarkan Penetapan Revisi No. 188/
Pdt.G/1990/PN.JKT.SEL tanggal 20 Agustus 2001 terhadap 
Penetapan tanggal 10 Oktober 2000 dilaksanakan berdasarkan 
Berita Acara No. 188/Pdt.G/1990/PN. JKT.SEL tanggal 17 
September 2001, sehingga terhadap objek yang sama terdapat 
dua putusan MA yang keduanya masing-masing mempunyai 
kekuatan hukum tetap.397 

395  Ibid
396  Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI, Risalah Komisi Yudisial Cikal Bakal, Pelembagaan, dan 

Dinamika..op.cit hlm.518
397  Ikhtisar Putusan Perkara Nomor 007/Puu-Iv/2006 Tentang Perlindungan Hukum Dalam UU 

MA dan UU KY ..op.cit hlm.590-591
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Kedua putusan MA ini adalah putusan yang saling 
bertentangan. Pemohon mohon pembatalan terhadap putusan 
tersebut kepada MA sesuai surat No.SUM.1/027/LAPD/III/03 
tanggal 31 Maret 2003, tetapi laporan Pemohon tidak direspon. 
Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 jo Pasal 10 Undang-Undang 
Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK (selanjutnya disebut 
UU MK) menyatakan salah satu kewenangan MK adalah 
mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya 
bersifat final dan mengikat untuk menguji undang-undang 
terhadap UUD 1945.398 Menyangkut kedudukan hukum 
(legal standing) Pemohon, Pasal 51 ayat (1) huruf a UU 
MK menyebutkan Pemohon adalah pihak yang menganggap 
hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh 
berlakunya undang-undang. Dengan memperhatikan dalil 
Pemohon yang intinya menerangkan bahwa Pemohon merasa 
dirugikan dengan adanya perlakuan Ketua PN Jakarta Selatan 
yang tidak adil dan sewenang-wenang yaitu melakukan 
eksekusi dua kali terhadap objek sengketa yang sama. Atas 
dasar hal-hal tersebut, Mahkamah menilai bahwa Mahkamah 
berwenang menguji UU MA dan UU KY. Mahkamah 
juga menilai Pemohon mempunyai legal standing untuk 
mengajukan permohonannya. Terhadap ketentuan pasal yang 
diajukan pada intinya menyatakan bahwa MA melakukan 
pengawasan terhadap perilaku hakim apabila terjadi tindakan 
yang tidak benar. Kuasa hukum pemohon berpendapat 
seharusnya yang melakukan pengawasan terhadap hakim 
adalah KY sesuai dengan amanah UUD 1945. Pengaturan 
kewenangan pengawasan terhadap perilaku hakim baik 
dalam UU KY maupun UU MA terkesan tumpang tindih.399 
Menurutnya terhadap pasal yang dimohonkan untuk diuji telah 
menimbulkan kewenangan pengawasan kepada MA yang 

398  Berdasar ketentuan tersebut maka Mahkamah berwenang mengadili undang-undang yang 
dimohonkan Pemohon. Selain itu putusan Mahkamah Nomor 066/PUUII/2004 memutuskan 
bahwa ketentuan Pasal 50 UU MK yang mengatur undang-undang yang dapat dimohonkan 
untuk diuji adalah undang-undang yang diundangkan setelah perubahan UUD 1945, telah 
dinyatakan tidak mempunyai hukum mengikat. Oleh karena itu MK memiliki kewenangan 
untuk menguji UU MA dan UU KY dalam Ibid hlm.591

399  Kuasa Hukum Pemohon pada Perkara No. 007/PUU-IV/2006 dalam Risalah Komisi Yudisial 
Cikal Bakal, Pelembagaan, dan Dinamika..op.ci hlm.520
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berlebihan, dalam praktiknya justru memberikan perlindungan 
terhadap hakim-hakim yang melakukan pelanggaran.400

Menurut penilaian Mahkamah, kalaupun benar 
Pemohon telah menderita kerugian dalam proses peradilan 
di Pengadilan yang berada dalam ruang lingkup pengawasan 
MA, kerugian dimaksud sama sekali tidak ada hubungannya 
dengan ketentuan-ketentuan dari kedua undang-undang yang 
oleh Pemohon didalilkan bertentangan dengan Pasal 27 ayat 
(1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 28H ayat 
(4) UUD 1945. Hak-hak konstitusional Pemohon sebagaimana 
tercantum dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 
28I ayat (2), Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 yang dijadikan 
dasar pengajuan permohonan, sama sekali tidak dirugikan oleh 
berlakunya ketentuan-ketentuan dalam UU MA dan UU KY 
sebagaimana diuraikan di atas, karena tidak terdapat hubungan 
kausal (causal verband) antara hak-hak konstitusional 
dimaksud dan ketentuan undang-undang yang dimohonkan 
pengujian. Kalaupun benar Pemohon menderita kerugian, 
penyebab kerugian dimaksud bukanlah ketentuan-ketentuan 
dalam kedua undang-undang, UU MA dan UU KY, melainkan 
merupakan praktik peradilan di mana terhadap hal demikian 
Mahkamah tidak dapat menilainya.401 Dalam putusannya, MK 
menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.402

7.1.4. Putusan MA tentang KEPPH “berdisiplin tinggi” dan 
“bersikap professional”

Perkara ini merupakan uji materi terhadap SKB tentang 
KEPPH oleh sejumlah advokat. Majelis Hakim PK kemudian 
mengabulkan penghapusan delapan poin KEPPH yang terkait 
dengan kewajiban hakim dalam mematuhi kode etik yang 
termasuk dalam rumpun “berdisiplin tinggi” dan “bersikap 
professional”. Poin-Poin KEPPH yang Dihapuskan oleh 
Majelis Hakim sebagai berikut.403

400  Ibid hlm.522
401  Ikhtisar Putusan Perkara Nomor 007/Puu-Iv/2006 Tentang Perlindungan Hukum Dalam UU 

MA dan UU KY ..op.cit hlm.592
402  Putusan MK Nomor 007/Puu-Iv/2006
403  Putusan MA Nomor 36 P/HUM/2011
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Poin 8 Berdisiplin Tinggi:

8.1.Hakim berkewajiban mengetahui dan mendalami serta 
melaksanakan tugas pokok sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, khususnya hukum acara, agar dapat 
menerapkan hukum secara benar dan dapat memenuhi rasa 
keadilan bagi setiap pencari keadilan. 

8.2. Hakim harus menghormati hak-hak para pihak dalam 
proses peradilan dan berusaha mewujudkan pemeriksaan 
perkara secara sederhana, cepat dan biaya ringan. 

8.3. Hakim harus membantu para pihak dan berusaha 
mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk mewujudkan 
peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

8.4.Ketua Pengadilan atau Hakim yang ditunjuk, harus 
mendistribusikan perkara kepada Majelis Hakim secara adil 
dan merata, serta menghindari pendistribusian perkara kepada 
Hakim yang memiliki konflik kepentingan 

Poin 10. Bersikap Profesional 

10.1. Hakim harus mengambil langkah-langkah untuk 
memelihara dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan 
dan kualitas pribadi untuk dapat melaksanakan tugas-tugas 
peradilan secara baik. 

10.2. Hakim harus secara tekun melaksanakan tanggung jawab 
administratif dan bekerja sama dengan para Hakim dan pejabat 
pengadilan lain dalam menjalankan administrasi peradilan. 

10.3.  Hakim wajib mengutamakan tugas yudisialnya di atas 
kegiatan yang lain secara professional. 

10.4.  Hakim wajib menghindari terjadinya kekeliruan dalam 
membuat keputusan, atau mengabaikan fakta yang dapat 
menjerat terdakwa atau para pihak atau dengan sengaja 
membuat pertimbangan yamg menguntungkan terdakwa atau 
para pihak dalam mengadili suatu perkara yang ditanganinya. 
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Banyak pihak yang menyayangkan penghapusan poin-
poin KEPPH. Pertama, penghapusan poin-poin KEPPH oleh 
majelis hakim PK dinilai bersifat sepihak, produk yang dibuat 
bersama antara MA dan KY dibatalkan sendiri oleh MA. Kedua, 
penghapusan itu telah mengurangi kewenangan KY dalam 
mengawasi hakim. Isi poin 10.4 yang sering menjadi pintu 
masuk (entry point) bagi KY untuk menelusuri pelanggaran 
KEPPH ikut dihapuskan.

7.1.5. Putusan MK Tentang Seleksi Hakim Agung

Perkara ini merupakan perkara pengujian Pasal 8 ayat 
(2) UU No.3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU 
No.14 Tahun 1985 tentang MA dan UU No.18 Tahun 2011 
tentang Perubahan atas UU No.22 Tahun 2004 tentang KY 
terhadap UUD 1945 yang berkenaan dengan fungsi DPR dapat 
memilih calon hakim agung yang diusulkan oleh KY. Untuk 
perkara pengujian undang-undang ini, merupakan perkara 
yang memberikan penguatan terhadap kewenangan KY dalam 
melakukan pengusulan pengangkatan calon hakim agung 
kepada DPR.404 

Permasalahan yang terkait dengan kewenangan DPR 
adalah karena DPR berwenang melakukan pemilihan dalam 
rekruitmen hakim agung padahal yang diatur dalam UUD 
1945 hanya disebutkan sebatas persetujuan. Berturut-turut 
pada Pasal 8 ayat (2) dinyatakan bahwa “calon hakim agung 
dipilih oleh DPR dari nama calon yang diusulkan oleh KY” 
dan ayat (3) yaitu “calon hakim agung yang diusulkan oleh 
KY dipilih oleh DPR 1 orang dari 3 (tiga) nama calon untuk 
setiap lowongan. Kemudian pada UU No.22 Tahun 2004 dan  
UU No.18 Tahun 2011 mengatur bahwa “dalam jangka waktu 
paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak seleksi 
berakhir, KY menetapkan dan mengajukan 3 (tiga) orang 
nama calon Hakim Agung kepada DPR untuk setiap 1 (satu) 
lowongan Hakim Agung, dengan tembusan disampaikan 
kepada Presiden.

404  Putusan MK Nomor 27/PUU-XI/2013
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Dalam Pasal 24A ayat (3) UUD 1945 bahwa mekanisme 
pengangkatan hakim agung, yaitu diusulkan oleh KY kepada 
DPR-RI untuk mendapatkan persetujuan, kemudian ditetapkan 
sebagai hakim agung oleh Presiden. Berdasarkan hal tersebut 
DPR hanya bersifat memberikan persetujuan kepada calon 
hakim agung yang diusulkan oleh KY dan tidak lagi melakukan 
“pemilihan” terhadap calon yang diusulkan oleh KY. Jika 
DPR dapat melakukan “pemilihan” maka DPR juga harus 
melaksanakan proses seleksi terhadap sejumlah calon hakim 
agung yang diusulkan oleh KY dan hal tersebut bertentangan 
dengan Pasal 24 A ayat (3) UUD 1945.

Permasalahan pengaturan dalam UU KY, dikarenakan 
Pasal 24A ayat (3) dan Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang 
Dasar Tahun 1945 hanya mengatur hal-hal yang bersifat 
umum dan tidak mengatur hal-hal yang bersifat lebih teknis 
mengenai mekanisme pengusul hakim agung oleh KY kepada 
DPR. Misalnya, menentukan secara tegas batasan jumlah calon 
hakim agung yang dapat diusulkan oleh KY kepada DPR yang 
kemudian akan dipilih untuk disetujui. Menentukan jangka 
waktu proses mulai dari pencalonan sampai dengan penetapan 
calon hakim agung dan mekanisme kerja. Menurut pandangan 
DPR hal-hal tersebut adalah menjadi legal policy pembentuk 
Undang-Undang untuk mengaturnya dalam Undang-Undang 
sebagaimana diamanatkan Pasal 24A ayat (5) Undang-Undang 
Dasar Tahun 1945 yang menegaskan susunan, kedudukan, 
keanggotaan, dan hukum acara MA, serta badan peradilan di 
bawahnya diatur dalam Undang-Undang.

Terhadap permohonan judicial review tersebut, MK 
memutuskan untuk mengabulkan permohonan pemohon. 
Putusan MK adalah sebagai berikut :405

1. Calon hakim agung haruslah dimaknai dan dirumuskan 
sebagai “disetujui” oleh Dewan Perwakilan Rakyat dari 

405  Putusan MK No. 27/PUU-XI/2013 tentang perkara Pengujian Undang-Undang No. 3 
Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 
tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial 
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
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nama calon yang diusulkan oleh KY. 
2. Calon hakim agung yang diusulkan oleh KY “disetujui” 

oleh Dewan Perwakilan Rakyat 1 (satu) orang dari 1 (satu) 
nama calon untuk setiap lowongan. 

3. Persetujuan calon hakim agung sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari 
sidang terhitung sejak tanggal nama calon diterima Dewan 
Perwakilan Rakyat. 

 Berdasarkan hal tersebut, tugas KY pasca putusan MK 
relative lebih mudah dalam melakukan seleksi hakim agung. 
Hal tersebut dikarenakan KY tidak lagi harus memenuhi 
kuota jumlah 3 : 1 untuk calon hakim agung yang disetujui 
oleh DPR. KY hanya mengusulkan calon hakim agung kepada 
DPR sejumlah yang memang dibutuhkan oleh MA. 

7.1.6. Putusan MK tentang Seleksi Hakim

Dalam putusan nomor 43/PUU-XIII/2015 MK 
mengabulkan seluruh permohonan pengujian UU No. 49 
Tahun 2009, UU 50 Tahun 2009 dan UU  51 Tahun 2009 
terhadap UUD 1945 yang diajukan oleh Pengurus Pusat 
IKAHI. Dalam putusan ini, MK menyatakan keterlibatan KY 
dalam proses seleksi pengangkatan hakim pengadilan negeri, 
pengadilan agama, dan pengadilan TUN inkonstitusional. MK 
menghapus frasa ‘bersama’ dan frasa ‘dan KY’ dalam Pasal 
14A ayat(2) dan (3) UU Peradilan Umum, Pasal 13A ayat (2) 
dan (3) UU Peradilan Agama, serta Pasal 14A ayat (2) dan (3) 
UU Peradilan TUN bertentang dengan UUD 1945 dan tidak 
mempunyai kekuatan hukum mengikat. Bunyi norma hukum 
yang dianggap MK bertentangan adalah:
1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Pasal 14A ayat 

(2) dan ayat (3) (2): “Proses seleksi pengangkatan hakim 
pengadilan negeri dilakukan bersama oleh MA dan KY.

2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 13A ayat 
(2) dan ayat (3) (2) Proses seleksi pengangkatan hakim 
pengadilan agama dilakukan bersama oleh MA dan KY”.

3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Pasal 14A ayat 



182

(2) dan ayat (3) (2) Proses seleksi pengangkatan hakim 
pengadilan tata usaha negara dilakukan bersama oleh MA 
dan KY

Pasal-pasal dalam UU tersebut dianggap MK 
bertentangan dengan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 : “KY 
bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan 
hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam menjaga 
dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta 
perilaku hakim”.

Dari putusan MK nomor 43/PUU-XIII/2015 diambil 
simpulan terdapat 3 pokok alasan MK “mengamputasi” 
kewenangan KY dalam rekrutmen hakim. Pertama, MK 
menyatakan bahwa  “kekuasaan  kehakiman  yang  merdeka”  
tidak  hanya  dalam  konteks pelaksanaan kewenangan hakim 
dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara, melainkan 
juga untuk melakukan proses seleksi dan perekrutan hakim 
yang berkualitas secara  independen  dan mandiri.  Dengan 
berlakunya  pasal a quo akan dapat menjadi pintu masuk bagi 
intervensi suatu lembaga terhadap lembaga lain yang akan 
merusak mekanisme checks and balances yang dibangun. 
Adanya keterlibatan KY dalam seleksi pengangkatan hakim 
pengadilan negeri, pengadilan agama, dan pengadilan tata 
usaha negara akan merusak sistem kekuasaan kehakiman yang 
dijamin oleh konstitusi karena adanya “segala campur tangan 
dalam urusan peradilan oleh pihak lain diluar kekuasaan 
kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana 
dimaksud dalam UUD 1945”.406

406  Putusan MK nomor 43/PUU-XIII/2015
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Tabel. 4.1  
Judicial Review terhadap Kewenangan Komisi Yudisial

Nomor Putusan Permohonan Hasil Putusan
Putusan MK Nomor 
017/PUU-III/2005

Permohonan untuk 
penghapusan kalimat 

“atas usul Ketua/MA” dan 
menyangkut kalimat “MA 
mengawasi tingkah laku 

dan perbuatan Para hakim”. 
Pemohon menganggap 

ketentuan yang demikian 
telah terjadi benturan 

kepentingan dan saling 
tumpang tindih menyangkut 
pengawasan, mengakibatkan 

kemandirian KY tidak 
berfungsi/tidak berjalan 

efektif dan menimbulkan 
ketidakpastian hukum.

Tidak dapat diterima 
(niet ontvankelijk 
verklaard), MK 

berpendapat para 
pemohon tidak memiliki 

legal standing

Putusan MK Nomor 
005/PUU-IV/2006

Kewenangan KY yang 
mengawasi hakim MK 

bukan merupakan perluasan 
kata “hakim” yang diawasi 

KY dalam UUD 1945, 
sehingga bertentangan 

dengan Pasal 24B ayat (1) 
UUD 1945

-Hakim Konstitusi 
tidak termasuk dalam 
pengertian “hakim” 

yang perilaku etiknya 
diawasi oleh KY.

-Putusan tsb mengurangi 
Kewenangan KY dan 

menghapus kewenangan 
KY dalam mengawasi 

hakim MK
Putusan MK Nomor 
007/PUU-IV/2006

Pembatalan Pengawasan 
terhadap perilaku hakim 
oleh MA dalam UU KY 
dan UU MA. Pemohon 

menganggap  menimbulkan 
kewenangan pengawasan 

kepada MA yang berlebihan, 
dalam praktiknya justru 

memberikan perlindungan 
terhadap hakim-hakim yang 

melakukan pelanggaran.

Tidak dapat diterima 
(niet ontvankelijk 

verklaard) Mahkamah 
berpendapat tidak 
terdapat hubungan 

kausal (causal 
verband) antara hak-

hak konstitusional 
dimaksud dan ketentuan 

undang-undang yang 
dimohonkan pengujian.
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Putusan MA Nomor 
36 P/HUM/2011

Uji materi terhadap SKB 
tentang Kode Etik dan 

Pedoman Perilaku Hakim 
(KEPPH) terkait dengan 
kewajiban hakim dalam 

mematuhi kode etik yang 
termasuk dalam rumpun 
“berdisiplin tinggi” dan 
“bersikap professional”

-Majelis Hakim  
mengabulkan 

penghapusan delapan 
poin KEPPH yang 

termasuk dalam rumpun 
“berdisiplin tinggi” dan 
“bersikap professional”.

-Penghapusan 
tsb mengurangi 

kewenangan KY dalam 
mengawasi hakim yang 

sering menjadi pintu 
masuk (entry point) bagi 

KY untuk menelusuri 
pelanggaran KEPPH

Putusan MK Nomor 
27/PUU-XI/2013

Mekanisme pengangkatan 
hakim agung, yaitu 

diusulkan oleh KY kepada 
DPR-RI untuk mendapatkan 

persetujuan, kemudian 
ditetapkan sebagai hakim 

agung oleh Presiden. 
Berdasarkan hal tersebut 

DPR hanya bersifat 
memberikan persetujuan 

kepada calon hakim agung 
yang diusulkan oleh KY 
dan tidak lagi melakukan 

“pemilihan” terhadap calon 
yang diusulkan oleh KY. 

Jika DPR dapat melakukan 
“pemilihan” maka DPR juga 
harus melaksanakan proses 
seleksi terhadap sejumlah 
calon hakim agung yang 

diusulkan oleh KY dan hal 
tersebut bertentangan UUD, 
seharusnya KY tidak perlu 

mengajukan 3: 1, cukup 1:1.

-Majelis mengabulkan 
penghapusan 3:1 dalam 
mekanisme rekrutmen 

hakim agung

-Memberikan 
penguatan terhadap 

kewenangan KY dalam 
melakukan pengusulan 

pengangkatan calon 
hakim agung kepada 

DPR.
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Putusan MK nomor 
43/PUU-XIII/2015

Keterlibatan KY dalam 
proses seleksi pengangkatan 

hakim pengadilan negeri, 
pengadilan agama, 

dan pengadilan TUN 
inkonstitusional dan 

mengganggu independensi 
hakim.

-MK mengabulkan 
permohonan sehingga 
KY tidak lagi memiliki 

kewenangan dalam 
seleksi hakim

-Putusan tsb mengurangi 
kewenangan KY

Terlepas dari soal benar atau salah, putusan MK bersifat 
final dan mengikat bagi semua pihak karenanya harus diterima 
dan dilaksanakan meskipun kebenaran pada suatu putusan itu 
bersifat relative, tergantung pada pilihan perspektif, dalil, atau 
pasal-pasal yang dipergunakan untuk memutus. Dari rentetan 
historis perjalanan KY dalam struktur ketatanegaraan Indonesia 
pasca reformasi dapat dikatakan berjalan tidak terlalu mulus, 
khususnya pada kewenangan pengawasan hakim. Dari 6 (enam) 
putusan pengadilan terkait kewenangan KY, terdapat 3 (tiga) 
permohonan dengan arah penguatan kewenangan KY, 2 (dua) 
diantaranya terkait pengawasan dengan hasil putusan tidak 
dapat diterima, 1 (satu) putusan penguatan dalam pemilihan 
hakim agung dikabulkan, dan 3 (tiga) permohonan dengan arah 
pengurangan kewenangan KY, ketiganya dikabulkan, yaitu 
terkait pembatalan pengawasan hakim MK, seleksi hakim 
dan penghapusan delapan poin KEPPH yang termasuk dalam 
rumpun “berdisiplin tinggi” dan “bersikap professional. Dapat 
ditarik kesimpulan, Judicial Review terhadap kewenangan 
KY khususnya terkait pengawasan, baik awal permohonan 
pada arah penguatan atau pengurangan kewenangan KY, hasil 
putusan tersebut terus pada arah pengurangan kewenangan 
KY.

Menilik kembali kewenangan KY dalam konstitusi, 
Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 menyebutkan “KY bersifat 
mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim 
agung dan mempunyai wewenang lain dalam menjaga dan 
menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku 
hakim”. Jika kita melihat dengan pendekatan semantik, tidak 
disebutkan secara eksplisit bahwa KY memiliki wewenang 
melakukan pengawasan. Hal ini yang menjadi dasar tafsir yang 
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berbeda dalam memaknai “wewenang lain” tersebut sehingga 
pengurangan kewenangan KY terus terjadi

8. Problematika Kedudukan dan Kewenangan Lembaga-Lembaga 
Negara  Independen.

Dalam perspektif UUD 1945 pasca Perubahan Keempat, kita harus 
memahami konsepsi lembaga negara sebagai jabatan, organ, institusi, 
lembaga, ataupun badan yang termasuk ke dalam lingkup pengertian 
organisasi kenegaraan dalam arti luas yang berkaitan dengan fungsi-
fungsi pembuatan dan pelaksanaan norma hukum negara (law creating 
and law applying functions). 

Keberadaan organ-organ negara itu berdampingan secara sinergis 
dengan keberadaan organ-organ atau institusi-institusi non-negara yang 
tumbuh dalam lingkup organisasi masyarakat (organizations of civil 
society) dan badan-badan usaha atau organisasi dunia usaha (business 
organizations, corporate organs) yang hidup dalam dinamika pasar.407 

Namun, sesuai dengan prinsip Negara Hukum menurut ketentuan 
Pasal 1 ayat (3) dan dalam rangka Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 mengenai 
“Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan 
kehakiman diatur dalam undang-undang”, harus pula dicatat adanya 
lembaga-lembaga negara lainnya yang juga memiliki “constitutional 
importance” sebagai lembaga negara penegak hukum.408 Dengan 
perkataan lain, di samping adanya lembaga-lembaga negara yang 
bersifat konstitusional langsung (directly constitutional), ada pula 
lembaga-lembaga negara yang bersifat konstitusional secara tidak 
langsung (indirectly constitutional).

Jika diuraikan lebih rinci lagi, apa yang ditentukan dalam Pasal 24 
ayat (3) UUD 1945 tersebut dapat pula membuka pintu bagi lembaga-
lembaga negara lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan 
kehakiman yang tidak secara eksplisit disebut dalam UUD 1945. Pasal 
24 ayat (3) UUD 1945 menentukan, “Badan-badan lain yang fungsinya 

407  Jimli Asshiddiqie, Makalah “lembaga-lembaga negara, organ konstitusional menurut 
uud 1945”

408 http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/658-dinamika-lembaga-lembaga-negara-
mandiri-di-indonesia-pasca-perubahan-undang-undang-dasar-1945.html diakses pada 
tanggal 21 Juni 2020.
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berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang”. 
Artinya, selain Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, serta 
Komisi Yudisial dan kepolisian negara yang sudah diatur dalam UUD 
1945, masih ada badan-badan lainnya yang jumlahnya lebih dari satu 
yang mempunyai fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. 
Badan-badan lain yang dimaksud itu antara lain adalah Kejaksaan 
Agung yang semula dalam rancangan Perubahan UUD 1945 tercantum 
sebagai salah satu lembaga yang diusulkan diatur dalam Bab tentang 
Kekuasaan Kehakiman, tetapi tidak mendapat kesepakatan, sehingga 
pengaturannya dalam UUD 1945 ditiadakan.

Namun, karena yang disebut dalam Pasal 24 ayat (3) tersebut 
di atas adalah badan-badan, berarti jumlahnya lebih dari satu. 
Artinya, selain Kejaksaan Agung, masih ada lagi lembaga lain yang 
fungsinya juga berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, yaitu yang 
menjalankan fungsi penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan. 
Lembaga-lembaga dimaksud misalnya adalah Komisi Nasional Hak 
Asasi Manusia (Komnasham), Komisi Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi (KPK), dan sebagainya. Lembaga-lembaga ini, seperti halnya 
Kejaksaan Agung, meskipun tidak secara eksplisit disebut dalam UUD 
1945, tetapi sama-sama memiliki constitutional importance dalam 
sistem konstitusional berdasarkan UUD 1945.

Menurut Mahkamah doktrin klasik tentang pemisahan kekuasaan 
negara kedalam 3 cabang yaitu, kekuasaan eksekutif, legislatif, dan 
yudikatif sudah tidak memadai untuk mewujudkan tujuan-tujuan 
bernegara. Keberadaan struktur lembaga utama (main state organs) 
tidak cukup memadai sehingga harus didukung oleh lembaga negara 
penunjang (auxiliary state organs) untuk menjalankan fungsi penunjang 
terhadap lembaga negara utama. 

Untuk diketahui, KPK dibentuk karena belum optimalnya 
lembaga negara in casu kepolisian dan kejaksaan yang mengalami 
public distrust dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Sehingga 
dibentuklah KPK untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat 
terhadap penegakan hukum. 

Dalam konstruksi demikian, berdasarkan tugas dan fungsi, 
kepolisian, kejaksaan, dan KPK merupakan lembaga yang berada 



188

di ranah eksekutif. Mahkamah berpandangan, KPK sebenarnya 
merupakan lembaga yang berada dalam kekuasaan eksekutif karena 
memang melaksanakan fungsi-fungsi dalam domain eksekutif, yakni 
penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. KPK bukan di ranah 
yudikatif karena bukan badan pengadilan yang berwenang mengadili 
dan menutus perkara. KPK juga bukan badan legislatif karena bukan 
organ pembentuk undang-undang. Jadi memang benar KPK merupakan 
lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya 
bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. 
Posisinya berada dalam kekuasaan eksekutif tidak berarti membuat 
KPK tidak independen dan terbebas dari pengaruh kekuasaan manapun. 

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/
PUUIV/2006, 409mahkamah menyebutkan bahwa independensi dan 
bebasnya KPK dari pengaruh kekuasaan apapun adalah sebatas pada 
melaksanakan tugas dan wewenangnya. Pada akhirnya, walalupun 
dikatakan KPK independen, DPR sebagai wakil rakyat berhak untuk 
meminta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan kewenangan 
KPK, meskipun KPK juga bertanggungjawab kepada publik, kecuali 
untuk pelaksanaan tugas dan kewenangan yudisial. Pada putusannya 
terdapat 4 hakim yang dissenting, yang tidak sependapat bahwa KPK 
sebagai bagian dari kekuasaan eksekutif sehingga dapat di angket oleh 
DPR. KPK adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan UndangUndang 
dan merupakan lembaga yang tidak secara tegas diperintahkan 
pembentukkannya oleh UUD 1945. Pembentukan lembaga yang terkait 
dengan fungsi kekuasaan kehakiman termasuk KPK mempunyai 
landasan konstitusional pada Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 yang 
menyatakan, “Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan 
kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang”.

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu 
dibutuhkan lembaga penyelenggara pemilu yang profesional. Namun, 
hal tersebut sulit diwujudkan apabila terus terjadi perbedaan pendapat 
antar lembaga penyelenggara pemilu itu sendiri yaitu antara Komisi 
Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan 

409  https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26015/node/lt5237e137c50c5/putusan-
mk-no-012-016-019_puu-iv_2006-pengujian-undang-undang-republik-indonesia-nomor-30-
tahun-2002-tentang-komisi-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi diakses pada tanggal 25 
Juni 2020
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Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Hal tersebut 
disebabkan karena adanya ketidakjelasan pengaturan mengenai 
mekanisme penyelesaian sengketa pemilu dalam penetapan partai 
Pemilu, khususnya mengenai alur penyelesaian sengketa penetapan 
partai politik. Karenanya pengaturannya harus diperbaiki dan secara 
tegas diperjelas tentang wewenang dan tanggungjawab masing-masing 
lembaga penyelenggara pemilu.

Dalam suatu negara demokrasi, peranan lembaga penyelenggara 
pemilu merupakan salah satu persyaratan penting untuk mencapai 
pemilu yang demokratis. Selain itu, diperlukan regulasi tentang lembaga 
penyelenggara pemilu yang jelas agar terdapat kepastian hukum dalam 
hubungan checks and balances antar lembaga penyelenggara pemilu itu 
sendiri. Namun, hubungan yang seimbang antar lembaga penyelenggara 
pemilu itu sendiri tidak akan berfungsi dengan baik apabila terdapat 
ketidakjelasan pengaturan mengenai lembaga penyelenggara pemilu itu 
sendiri.

Apabila ketidakjelasan pengaturan mengenai lembaga 
penyelenggara pemilu terus terjadi maka hal ini akan menjadikan 
lemahnya wibawa masing-masing lembaga penyelenggara itu sendiri. 
Ketika lembaga penyelenggara pemilu sudah lemah maka yang sering 
terjadi adalah partai-partai politik yang rakuslah yang menguasai dan 
mengendalikan segala proses penyelenggaraan pemilu.

Maka dari pada itu efektif bekerjanya fungsi-fungsi kelembagaan 
negara salah satunya lembaga penyelenggara pemilu sangat menentukan 
kualitas sistem mekanisme demokrasi yang dikembangkan oleh suatu 
negara.1 Sekarang, konsep demokrasi dipraktikkan di seluruh dunia 
secara berbedabeda dari suatu negara ke negara lain.

Setiap negara dan bahkan setiap orang menerapkan definisi dan 
kriterianya sendiri-sendiri mengenai demokrasi. Demokrasi sendiri 
ialah menyangkut kesadaran, perilaku dan struktur sosial yang relatif 
mapan, sehingga pembaruan terhadap hukum yang harus dilakukan 
oleh bangsa Indonesia akan membutuhkan waktu yang relatif lama. 
Oleh karena itu, untuk mencapai pembaharuan hukum yang demokratis 
diperlukan penyusunan perundang-undangan yang jelas dan pasti.  
Adapun menurut Affan Ghaffar, kriteria negara demokrasi ialah adanya 
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akuntabilitas, rotasi kekuasaan, rekrutmen politik, pemilihan umum, 
adanya pengakuan dan perlindungan hak-hak dasar. Selanjutnya 
menurut Franz Magnis Suseno, kriteria negara demokrasi ialah adanya 
negara terikat pada hukum, kontrol efektif terhadap pemerintahan oleh 
rakyat, pemilu yang bebas, prinsip mayoritas, adanya jaminan terhadap 
hak-hak demokratis.410

Bagi sejumlah negara demokrasi termasuk Indonesia pemilu 
merupakan lambang sekaligus tolak ukur utama dari demokrasi. Melalui 
pemilu, demokrasi merupakan sistem yang menjamin kebebasan warga 
negara terwujud melalui penyerapan suara sebagai bentuk partisipasi 
publik secara luas. Dengan kata lain bahwa pemilu merupakan simbol 
daripada kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat berarti rakyatlah yang 
mempunyai kekuasaan yang tertinggi, rakyatlah yang menentukan 
corak dan cara pemerintahan dan rakyatlah yang menentukan tujuan 
apa yang hendak dicapai.411      

Menurut Kusnardi dan Harmaili, pemilu adalah salah satu hak 
asasi warga negara yang sangat prinsipil, karena dalam pelaksanaan 
hak asasi adalah suatu keharusan pemerintah untuk melaksanakan 
pemilu. Oleh karena itu pemilu adalah suatu syarat yang mutlak bagi 
negara demokrasi untuk melaksanakan kedaulatan rakyat.412Dalam 
perkembangannya, kedaulatan rakyat atau demokrasi terus mendapatkan 
pembenar dan dukungan dari banyak pemikir kenegaraan, John Stuart 
Mill misalnya menyatakan bahwa demokrasi itu dipilih bukan karena 
merupakan hak-hak pribadi secara apriori, melainkan karena akan 
meningkatkan mutu semua orang. 413Pemilu secara umum berfungsi 
sebagai alat penyaring bagi :politikus-politikus” yang akan mewakili 
dan membawa suara rakyat di dalam lembaga perwakilan.

Mereka yang terpilih dianggap sebagai orang atau kelompok yang 
mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk bicara dan bertindak 
atas nama suatu kelompok yang lebih besar melalui partai politik. Oleh 

410  Juan Linz, Menggugat Pemilu, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999), h. 2
411  H.A Prayitno dan Trubus, Kebangsaan, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, (Jakarta: 

Universitas Trisakti, 2004), h. 119.
412  Moh.Kusnardi dan Harmaili Ibrahim, Penghantar Hukum Tata Negara, (Jakarta: Sinar 

Bakti, 1983), h. 329.
413  Khairul Fahmi, Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat, (Jakarta: PT RajaGrafindo 

Persada, 2011), h. 31. 
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sebab itu, adanya partai politik merupakan suatu keharusan dalam 
kehidupan politik modern yang demokratis.414 Kebanyakan negara 
demokrasi penyelenggaraan pemilu menjadi salah satu tolak ukur dari 
pelaksanaan sistem demokrasi.415 Maka dari pada itu penyelenggaraan 
pemilu yang berkualitas diperlukan sebagai sarana untuk  mewujudkan 
kedaulatan rakyat dalam pemerintahan negara yang demokratis 
berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Namun kenyataannya, perbedaan pendapat terus terjadi antar 
lembaga penyelenggara pemilu itu sendiri yaitu antara Komisi Pemilihan 
Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Bahkan perang 
undang-undang dan peraturanpun terjadi antar lembaga penyelenggara 
pemilu tersebut, terutama dalam hal penetapan partai politik peserta 
pemilu. Sejak ditetapkannya partai politik peserta pemilu oleh KPU, 
Bawaslu kebanjiran laporan pengaduan dugaan pelanggaran proses 
verifikasi partai politik yang dilaksanakan KPU dari partai politik tang 
tidak lolos dalam verifikasi tersebut. Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 
menyatakan bahwa Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi 
pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Kemudian yang ditindaklanjuti dalam Undang-Undang Nomor 15 
Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Dimana Komisi Pemilihan 
Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) maupun 
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), didefenisikan 
sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang merupakan satu kesatuan 
fungsi pemilu. Dengan demikian, yang dipahami sebagai komisi 
pemilihan umum sebagaimana terdapat dalam pasal 22E ayat (5) UUD 
1945 adalah KPU, Bawaslu dan DKPP sebagai satu kesatuan lembaga 
penyelenggara pemilu. Pada saat proses penetapan partai politik peserta 
pemilu 2014, sebanyak 13 dari 24 partai politik yang gagal verifikasi 
oleh KPU mengajukan permohonan gugatan ke Bawaslu karena tidak 
diloloskan menjadi peserta pemilihan umum 2014. 

Dari Ke-13 partai politik yang mengajukan permohonan tersebut, 
satu yang menurut Bawaslu dapat dikabulkan permohonannya, yaitu 

414  Moh. Mahfud MD, Politik Hukum Indonesia, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 
2010), h.60. 

415  Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 
2008), h
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Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) yang merupakan salah 
satu partai politik peserta Pemilu 2009. Dalam keputusannya, Bawaslu 
menetapkan mengabulkan permohonan PKPI dan membatalkan 
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05/Kpts/KPU/Tahun 2013 
Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu 2014.

Terkait dengan Keputusannya, Bawaslu juga memerintahkan 
KPU untuk menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum yang 
menetapkan PKPI sebagai peserta pemilu 2014. Sebagaimana dipercaya 
banyak kalangan yang concern terhadap penyelenggaraan pemilu, tahap 
verifikasi partai politik sebagai peserta pemilu merupakan salah satu 
fase yang paling krusial dan menegangkan. 

Sebab, di fase ini KPU menentukan nasib partai politik bisa 
tidaknya menjadi peserta Pemilu. Bagaimanapun, tujuan membentuk 
partai politik yang selanjutnya disebut parpol adalah untuk ikut serta 
bertarung meraih suara pemilih dalam pemilu. Karenanya, pada saat 
KPU menggelar rapat pleno terbuka untuk menetapkan peserta pemilu, 
suasana menegangkan menjadi tidak terelakkan. Ternyata seperti yang 
diduga sebelumnya, tidak perlu menunggu waktu lama persoalan 
muncul yaitu ketika KPU menyatakan tidak dapat melaksanakan 
keputusan Bawaslu yang mengabulkan permohonan PKPI menjadi 
peserta pemilu.

Pro-kontra menjadi jauh lebih mengemuka begitu KPU sampai 
pada kesimpulan tidak akan melaksanakan keputusan Bawaslu 
tersebut. Sebagian pihak berpendapat bahwa langkah KPU tidak dapat 
dibenarkan sama sekali dan dapat dinilai sebagai bentuk pelecehan 
terhadap Bawaslu. Sementara itu, di sisi lain banyak pihak justru dapat 
menerima dan membenarkan langkah KPU. Pertanyaannya, bagaimana 
menjelaskan silang sengkarut tentang penyelesaian sengketa yang 
bermula dari hasil verifikasi partai polilik peserta pemilu tersebut. 
Pertanyaan ini menjadi penting dikemukakan karena peranan Bawaslu 
dalam proses penyelesaian verifikasi dapat dikatakan sama sekali baru. 
Tidak hanya itu, pengaturan soal ini pun dapat dikatakan masih sangat 
baru.

Padahal seperti yang kita jelaskan di atas salah satu faktor penting 
bagi keberhasilan penyelenggaraan Pemilu terletak pada kesiapan 
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dan profesionalitas Penyelenggara Pemilu itu sendiri, baik dari KPU, 
Bawaslu, dan DKPP sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan 
pemilu. Ketiga institusi ini telah diamanatkan oleh undang-undang untuk 
menyelenggarakan pemilu menurut fungsi, tugas dan kewenangannya 
masing-masing.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang 
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang untuk selanjutnya disebut dengan 
UU OJK, memperlihatkan bahwa Indonesia akan bergeser dalam 
menerapkan model pengawasan terhadap industri keuangannya. 
Pasal 5 UU OJK menjelaskan bahwa OJK memiliki fungsi untuk 
menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi 
terhadap keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan, maka seluruh 
fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap sektor keuangan yang kini 
masih tersebar di Bank Indonesia dan Badan Pengawas Pasar Modal dan 
Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) akan menyatu kedalam OJK. OJK 
mutlak dibentuk guna mengantisipasi kompleksitas sistem keuangan 
global dari ancaman krisis. Pembentukan OJK dilandasi motivasi yang 
baik yaitu untuk meningkatkan kualitas pengawasan perbankan, pasar 
modal dan lembaga keuangan non bank oleh Badan Pengawas Pasar 
Modal dan Lembaga Keuangan(Bapepam-LK) dan lembaga keuangan 
bank yang selama ini pengawasannya berada dibawah naungan Bank 
Indonesia. OJK dinilai penting karena dua alasan utama yaitu:
1. Nilai aset dan transaksi jasa keuangan Indonesia yang semakin besar 

dan Semakin canggih dan beragamnya produkproduk keuangan dan 
investasi di Indonesia.

2. Itu mencegah merebaknya frauding di indusri keuangan yang 
semakin sulit dideteksi.

B. PERUBAHAN KELIMA UUD NRI 1945 SEBAGAI SOLUSI 

1. Mewujudkan Strong Bicameralism; Memperkuat Kedudukan dan 
Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.

Rumusan ketentuan UUD NRI 1945 pasca amandemen mengenai 
tugas kewenangan DPD dengan frasa “dapat mengajukan” rancangan 
undang-undang yang berkaitan dengan kepentingan daerah kepada DPR 
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serta frasa “ikut membahas” dapat memunculkan penafsiran bahwa 
kedudukan DPD hanya sebagai lembaga bantu DPR dalam menjalankan 
fungsi legislasi. Kondisi ini diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 2018 yang di dalamnya terdapat ketentuan yang mengatur 
mengenai DPD. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 terdapat 
beberapa pasal yang dinilai membatasi kewenangan DPD. Seperti 
ketentuan yang secara tegas hanya memberikan kewenangan bagi 
DPD untuk bisa mengusulkan rancangan undang-undang serta ikut 
membahas rancangan undang-undang. 

DPD dalam konstruksi UUD 1945 lebih memperlihatkan sebagai 
penunjang atau auxiliary terhadap fungsi DPR di bidang legislasi, 
sehingga DPD paling jauh hanya dapat disebut sebagai co-legislator, 
daripada legislator yang sepenuhnya. Kewenangan legislasi dari DPD 
sangat terbatas. Parlemen bikameral memang biasanya dihubungkan 
dengan bentuk negara federasi yang memerlukan dua kamar majelis. 
Dua alasan utama yang dapat dikemukakan penggunaan sistem 
bikameral ini adalah:416

1. Adanya kebutuhan akan perlunya suatu keseimbangan yang lebih 
stabil antara pihak eksekutif dan legislatif, the unbridled power 
of a single chamber being restrained by the creation of a Second 
Chamber recruited on a different basis; 

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

 Alasan yang kedua itulah yang biasa disebut oleh para ahli dengan 
sistem ‘double check’ yang memungkinkan setiap produk legislatif 
diperiksa dua kali, sehingga terjamin kualitasnya sesuai dengan aspirasi 
rakyat. Akan tetapi, syaratnya jelas bahwa keanggotaan kedua kamar 
parlemen itu benar-benar yang mewakili aspirasi yang berbeda satu 
sama lain sehingga keduanya benar-benar mencerminkan gabungan 
kepentingan seluruh rakyat. DPD mewakili rakyat dalam konteks 
kedaerahan dan dengan orientasi kepentingan daerah. Sedangkan DPR 

416 Jimly Asshiddiqie, Pergumulan Peran Pemerintah dan Parlemen Dalam Sejarah Telaah 
Perbandingan Konstitusi Berbagai Negara, UI Press, Jakarta, 1996, hlm. 39.
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mewakili rakyat pada umumnya dengan orientasi kepentingan nasional. 
Untuk menjamin hal ini, maka prosedur pemilihan untuk anggota DPR 
berbeda dari prosedur untuk pemilihan anggota DPD.

Akan tetapi, ide bikameralisme atau struktur parlemen dua kamar 
itu mendapat tentangan yang keras dari kelompok-kelompok konservatif 
di Panitia Ad Hoc Perubahan UUD 1945 di MPR 1999-2002, sehingga 
yang disepakati adalah rumusan yang sekarang yang tidak dapat disebut 
menganut sistem bikameral sama sekali417.

Menurut Bagir Manan, DPR, DPD, dan MPR mempunyai 
anggota dan lingkungan jabatan masing- masing (memiliki wewenang 
masing-masing), sehingga tidak dikategorikan dalam sistem 2 kamar 
(sistem bikameral) akan tetapi merupakan 3 lembaga yang mandiri. 
Parlemen Indonesia dapat dikategorikan bikameral jika kewenangan 
MPR dilaksanakan oleh DPR dan DPD, walaupun dalam hal tertentu 
dapat diberikan wewenang khusus pada DPR atau DPD.418

Demikian nyatanya penguatan DPD adalah kepentingan bersama 
untuk terus menjadikan keselarasan dan kesingkronisasian terhadap 
antara lembaga yang sebenarnya sama. Maka hal tersebut adalah 
kebutuhan yang sangat urgen bangi bansga ini untuk segera dan 
memastikan regulasi yang tepat dan berpihak pada keadilan pada semua 
masyarakat. Namun demikian, secara kelembagaan MPR yang memiliki 
keanggotaan, pimpinan dan wewenang tersendiri, merupakan lembaga 
yang mandiri.Oleh karena itu, sistem perwakilan yang demikian adalah 
sistem perwakilan dengan tiga lembaga negara sekaligus.419

Oleh karena itu, tidak bisa dihindarkan bahwa optimalisasi 
kewenangan DPD dalam bingkai strong bicameralism harus diiringi 
oleh rekonstruksi lembaga MPR menjadi parlemen bicameral sekaligus 
sebagai lembaga pemegang kekuasaan legislatif yang terdiri dari 
DPR sebagai kamar pertama dan DPD sebagai kamar kedua. Secara 

417  Jimly Asshiddiqie, “Kata Pengantar” dalam Mustofa Muchdhor (Penyunting), 
Bikameral Bukan Federal, Kelompok DPD di MPR RI, Jakarta, 2006, hlm. xv.

418  Bagir Manan, DPR, DPD dan MPR dalam UUD 1945 Baru, Yogyakarta: FH UII Press, 2003, hlm. 
75.  

419  Eddy Purnama, Negara Kedaulatan Rakyat, Analisis Terhadap Sistem Pemerintahan 
Indonesia dan Perbandingannya dengan Negara-negara lain, Nusamedia, Bandung, 
2007, hlm. 236.
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politis, Penerapan sistem strong bicameralism ini akan memberikan 
keuntungan tersendiri, yakni: Pertama Penerapan sistem strong 
bicameralism ini sesuai dengan konsensus politik bangsa Indonesia, di 
mana keberadaan representasi daerah dalam MPR akan mengakomodir 
aspirasi dan kepentingan daerah dalam perumusan kebijakan nasional, 
sehingga mendorong pembangunan kemajuan daerah secara berkeadilan 
dan berkesinambungan. Kepentingan daerah tidak cukup hanya 
diwakili dalam gagasan (representation in ideas), tetapi kepentingan 
daerah perlu diwakili dalam bentuk kehadiran representasi daerah 
(representation in present). MPR sebagai kongres merangkum segala 
aspirasi rakyat secara maksimal sehingga menghasilkan perundang-
undangan yang responsif dan sesuai kebutuhan masyarakat.420 Jadi, 
sebenarnya tidak banyak perbedaan apakah sistem unikameral atau 
bikameral yang digunakan dalam negara kesatuan atau federasi itu. 
Yang penting bahwa sistem majelis tunggal atau ganda itu dapat benar-
benar berfungsi untuk menyalurkan aspirasi rakyat dalam mengawasi 
jalannya pemerintahan.421  Reposisi kedudukan DPD, khusus pimpinan 
DPD harus menjadi perhatian, dalam rangka untuk menghilangkan 
permasalahan-permasalahan terkait komunikasi internal dan eksternal, 
sehingga marwah DPD itu menjadi kuat untuk menjaga aspirasi 
masyarakat dapat disampaikan ke nasional.  Upaya yang dapat 
dilakukan untuk bisa menghilangkan pembatasan kewenangan DPD 
dalam hal ikut menyetujui RUU menjadi undang-undang yaitu dengan 
melakukan amandemen terhadap UUD NRI 1945. Jika pembatasan 
kewenangan DPD dalam hal ikut menyetujui RUU dapat terlaksana, 
maka selangkah upaya untuk memberikan kedudukan yang ideal bagi 
DPD sebagai salah satu lembaga legislatif dapat diwujudkan.

Kedua, kekuasaan membentuk UU sepenuhnya dipegang oleh 
badan legislatif sehingga tercipta pemisahan kekuasaan yang tegas 
berdasarkan prinsip checks and balances. Menurut Henry Campbell, 

420  Taufik Hidayat, Penerapan Sistem Soft Bikameral dalam Parlemen di Indonesia, JOM Fakultas 
Hukum Volume 2 No. 2, Oktober 2015, hlm. 11. 

421  Fungsi dewan atau majelis legislatif dalam sistem unikameral itu terpusat pada 
satu badan legislatif tertinggi dalam struktur negara. Isi aturan mengenai fungsi dan 
tugas parlemen unikameral beragam dan bervariasi dari satu negara ke negara lain, 
tetapi pada pokoknya serupa bahwa secara kelembagaan fungsi legislatif tertinggi 
diletakkan sebagai tanggung jawab satu badan tertinggi yang dipilih oleh rakyat. 
Lihat Jimly Asshiddiqie, Pergumulan …, Op.Cit., hlm. 33-36.
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“checks and balances is arrangement of governmental power whereby 
powers of one governmental branch check or balance those of other 
branches”.422 Sistem checks and balances dalam penyelenggaraan 
kekuasaan memungkinkan adanya mekanisme saling kontrol antar 
cabang kekuasaan yang ada dan mengindari tindakan-tindakan 
hegemonic, tiranik, sentralisasi kekuasaan, serta mencegah overlapping 
antar kewenangan yang ada.423 Adanya sistem checks and balances 
mencegah dan menanggulangi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan 
oleh aparat penyelenggara negara. Secara garis besar, penerapan sistem 
strong bicameralism akan membawa dampak yang sangat besar bukan 
hanya kepada DPD, namun juga kepada seluruh lembaga legislatif 
Indonesia, selain itu dengan diterapkannya sistem ini akan mewujudkan 
tujuan utama dibentuknya DPD sebagai representasi daerah yang dapat 
terlihat karena DPD benar-benar akan mewakili suara rakyat daerah 
yang akan dituangkan dalam proses perancangan hingga pengesahan 
segala produk hukum yang dihasilkan. Akhirnya, sistem politik akan 
berjalan lebih demokratis yang tercermin dari harmoni kepentingan 
nasional dan kepentingan daerah.

2. Akomodasi Calon Perseorangan dalam Pemilihan Presiden dan 
Penghapusan Ambang Batas Pencalonan Presiden (Presidential 
Threshold).

Dalam mencari dan menemukan format mekanisme jalur 
rekrutmen calon Presiden dan Wakil Presiden yang ideal  hendaknya 
desain format tersebut harus linear dengan prinsip-prinsip dan asas-
asas yang diatur dalam norma hukum tertinggi di Indonesia, karena 
bagiamanapun juga kebijakan mengenai meknisme ini nantinya akan 
diatur dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Hal ini penting 
dilakukan mengingat konsep pemberlakukan peraturan perundang-
undangan di Indonesia menganut Stuffen Theory Hans Kelsen. 
Dengan demikian karena pembukaan UUD 1945 sebagai norma 
tertinggi menganut asas kedaulatan rakyat maka, dalam merumuskan 
format mekanisme tersebut harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip 
demokrasi. 

422  Henry Campbell, Black’s Law Dictionary, St. Paul: West Publishing, Co., 1990, hlm. 238.
423 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta: Sekretariat Jenderal 

dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006, hlm. 74.
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Tidak dapat dipungkiri bahwa demokrasi ibarat gelombang yang 
menyapu hambaran pasir pantai benua-benua di dunia. Sapuan ombak 
demokrasi akhirnya terjadi juga di Indonesia, dalam pusaran gelombang 
demokrasi ketiga yang dimulai tahun 90-an ketika supremasi sosialisme 
hancur berkeping-keping di Eropa Timur dan Soviet. Indikator-indikator 
terpenting proses demokratisasi antara lain lengsernya pemerintahan 
Suharto, pemilu multipartai yang dilakukan mulai tahun 1999 dan 
kebebasan pers yang dipertahankan sejak presiden BJ Habibie.424 
Namun, jauh sebelum itu sebenarnya konsep demokrasi di Indonesia 
sudah dikenal di semua konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia. 
Semua konstitusi tersebut telah secara jelas dan eksplisit menetapkan 
“demokrasi” sebagai asasnya yang fundamental.425

Derasnya gelombang demokrasi tersebut salah satunya 
dipengaruhi oleh sebuah laporan studi yang disponsori oleh salah satu 
organ PBB, yakni UNESCO, pada awal 1950-an yang menyebutkan 
bahwa tidak ada satupun tanggapan yang menolak demokrasi sebagai 
landasan dan sistem yang paling tepat dan ideal bagi semua organisasi 
politik dan organisasi modern. Studi yang melibatkan lebih dari seratus 
orang sarjana barat dan timur itu dapat dipandang sebagai jawaban 
yang sangat penting bagi studi-studi tentang demokrasi. Sementara 
itu, Winston Churchill, Perdana Menteri Inggris mengatakan, “It has 
been said that democracy is the worst form of government except all 
the others that have been tried” Demokrasi bukan sistem pemerintahan 
terbaik, tetapi belum ada sistem lain yang lebih baik daripadanya.426

Mengenai konsepsi demokrasi dan ciri-cirinya dapat kita jumpai 
di berbagai macam pendapat para pakar atau literatur. Namun, hampir 
seluruh pakar mendefinisikan demokrasi secara sederhana sebagai 
“pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”.427 Mengenai 
ciri-ciri negara demokrasi beberapa orang “teoritisi demokrasi” 
mengatakan salah satu ciri demokrasi yang sangat penting adalah 

424  Joko J Prihatmoko, 2003, Pemilu 2004 dan Konsolidasi Demokrasi, semarang: LP2I Press, hlm. 
10. Dua hal terakhir menunjukkan suatu perubahan apresiasi terhadap hak-hak sipil dan politik 
warga Negara.

425   Lihat Moh. Mahfud MD, 2000, Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia; Studi tentang Interaksi 
Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan, Jakarta: PT Rieneka Cipta, hlm. ix. 

426   Ni’matul Huda, 2006, Hukum………………..Op. Cit., hlm. 237.
427  Baca lebih lengkap dalam Roeslan Abdulgani et.al., 1995, Demokrasi Indonesia, Tinjaun Politik, 

Sejarah, Ekonomi, Koperasi dan Kebudayaan, Yogyakarta: Yayasan Widya Praha, hlm. 1-3
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adanya suksesi kepemimpinan. Di negara-negara modern suksesi 
kepemimpinan dilakukan dalam suatu proses pemilihan umum. Diantara 
mereka, kita dapat menyebut Gwendolen M. Carter, John H. Herz dan 
Henry B. Mayo. Carter dan Herz menganggap pergantian pemimpin 
secara damai yang disertai adanya model perwakilan rakyat yang 
efektif sebagai salah satu kriteria demokrasi yang utama. Sementara 
Henry B, Mayo mensyaratkan adanya pergantian secara teratur sebagai  
satu kriteria penting demokrasi.428

Sebagai salah satu ciri terpenting demokrasi, pemilu juga dapat 
dijadikan sebagai tolak ukur perkembangan demokrasi di suatu negara. 
Ahmad Rozak mengungkapkan, paling tidak terdapat tiga aspek yang 
dapat dijadikan landasan untuk mengukur sejauh mana demokrasi itu 
berjalan dalam suatu negara. Ketiga aspek tersebut adalah: pertama, 
pemilihan umum yang diyakini oleh banyak orang di dunia dijadikan 
sebagai salah satu instrumen penting dalam pergantian pemerintahan. 
Kedua, susunan kekuasaan negara, yakni kekuasaan negara dijalankan 
secara distributif untuk menghindari penumpukan kekuasaan dalam 
satu tangan atau satu wilayah. Ketiga, kontrol rakyat, yaitu suatu relasi 
kuasa yang berjalan secara simetris, memiliki sambungan yang jelas, 
dan adanya mekanisme yang memungkinkan kontrol dan keseimbangan 
(check and balance) terhadap kekuasaan yang dijalankan eksekutif dan 
legislatif.429

Indonesia pada dasarnya telah memenuhi ciri negara demokrasi 
seperti yang dikemukakan oleh beberapa teoritisi demokrasi di atas. 
Karena setiap lima tahun sekali Indonesia melaksanakan agenda 
pemilihan umum sebagai sarana suksesi kepemimpinan. Namun, 
permasalahannya adalah sistem pemilihan umum yang dilaksanakan 
di Indoensia justru belum mampu mengimplementasikan prinsip-
prinsip demokrasi secara baik. Hal tersebut terlihat pada regulasi 
mekanisme jalur pencalonan Presiden dan Wakil Presiden yang hanya 
mengakomodir jalur pencalonan melalui partai politik sehingga 
menutup hak sebagian warga negara yang ingin mencalonkan diri 
melalui jalur non-partai politik. Padahal dalam sebuah negara demokrasi 
jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak warga negara merupakan 

428   R. Eep Saefullah Fatah, 1994, Masalah…………..Op., Cit,  hlm. 231.
429   A. Ubaidillah dan Ahmad Rozak, (Penyunting), 2006, Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan 

Masyarakat Madani, ICCE UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, hlm. 148
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prinsip yang fundamental yang harus dipegang teguh. Apalagi pemilu 
merupakan salah satu pijakan untuk mengukur sejauh mana demokrasi 
itu berjalan, tentunya jika hal ini terus dipertahankan akan menghambat 
laju demokrasi yang sedang dibangun dan dikembangkan dalam sistem 
ketatanegaraan Indonesia.

Lebih lanjut mengenai prinsip-prinsip demokrasi, kita dapat 
melihat beberapa pendapat pakar berikut ini. Bingham Powell Jr. seperti 
yang dikutip oleh Dahlan Thaib mengatakan bahwa prinsip-prinsip 
adanya kehidupan politik demokratis meliputi:

1. Legitimasi pemerintah didasarkan pada klaim bahwa pemerintah 
mewakili rakyat;

2. Pengaturan bagi yang mengorganisasikan perundingan (bargaining) 
untuk memperoleh legitimasi dilaksanakan melalui pemilu yang 
kompetitif;430

3. Sebagaian besar orang dewasa dapat ikut serta dalam proses 
pemilihan, baik sebagai pemilih maupun sebagai yang dipilih untuk 
menduduki jabatan penting;

4. Pemilih memilih secara rahasia dan tanpa paksaan;
5. Masyarakat dan pemimpin menikmati hak-hak dasar, seperti 

kebebasan berkumpul, berorganisasi dan kebebasan pers.431

Affan Ghaffar merumuskan prinsip-prinsip demokrasi dalam 
bukunya yang berjudul “Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi” 
sebagai berikut:432

1. Adanya akuntabilitas setiap pemegang jabatan, artinya setiap 
pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat harus dapat 
mempertanggung jawabkan jabatannya;

2. Adanya rotasi kekuasaan, dalam negara demokrasi rotasi kekuasaan 
harus ada dan dilakukan secara damai;

430   Menurut Nohlen ada tiga corak pemilu sesuai dengan sistem politik yang ada, yaitu: 1) 
pemilihan kompetitif didasarkan pada sistem demokratis, 2) sistem semi-kompetitif didasarkan 
pada sistem otoritarian dan 3) pemilihan non-kompetitif didasarkan pada sistem totalitarian. 
Lebih jelasnya lihat M. Rusli Karim, 1991, Pemilu…………….Op. Cit., hlm. 30-31.

431  Dahlan Thaib, 1999, Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Konstitusi, Yogyakarta: Liberty, 
hlm. 7. 

432  Affan Ghaffar, 2004, Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi, Cetakan ke-4, 
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, , hlm. 4-5.
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3. Rekruitmen politik yang terbuka, yang berarti bahwa setiap warga 
Negara yang memenuhi syarat untuk mengisi jabatan tertentu yang 
dipilih oleh rakyat dapat melakukan kompetisi untuk mendapatkan 
jabatan tersebut;

4. Pemilihan umum yang dilaksanakan secara teratur yang bertujuan 
untuk memberikan kesempatan kepada setiap warga Negara yang 
telah dianggap cakap hukum atau dewasa untuk dapat melaksanakan 
pemilihan umum dengan menggunakan hak untuk memilih dan 
dipilihnya;

5. Menikmati hak-hak dasar yaitu hak-hak pokok yang dimiliki oleh 
setiap warga Negara tanpa terkecuali.433

Sementara itu, Robert Dahl mengajukan tujuh indikator 
demokrasi, antara lain sebagai berikut:434

1. Control over governmental decisions about policy is constitutionally 
vested in elected officials;

2. Elected officials are chosen and peacefully removed in relatively 
frequent, fair and free elections in which coercion is quite limited;

3. Most adult have the right to run for public offices for which candidates 
run in this elections;

4. Practically all adult have the right to vote in these elections;
5. Citizens have effectively enforced right to freedom of expression, 

particularly political expressions, including critics of officials, the 
conduct of the government, the prevailing political, economic, and 
social system and the dominant ideology;

6. They also have access to alternative sources of information that are 
not monopolized by government or any other single group;

7. Finally they have an effectively enforced right to form and join 
autonomous association, including political association, such as 
political parties and interest group, that attempt the government by 
competing in elections and by other peaceful means.

433   Bentuk dari hak-hak dasar tersebut antara lain: hak menyatakan pendapat (freedom 
of expressision), kebebasan untuk berkumpul dan beserikat (freedom of assembly), 
hak untuk menikmati pers dan informasi (freedom of press).

434   Ibid., hlm. 6-7.
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Dari beberapa rumusan kriteria dan prinsip demokrasi yang 
disebutkan oleh para pakar di atas, dapat disarikan atau dirumuskan 
beberapa prinsip yang dapat dijadikan sebagai acuan dan landasan 
dalam mendesain format mekanisme jalur rekrutmen calon Presiden 
dan Wakil Presiden dalam sistem pemilu di Indonesia agar tidak keluar 
dari prinsip-prinsip demokrasi, antara lain:
1. Memberikan jaminan hak terhadap warga negara terutama jaminan 

terhadap hak pilih pasif435.
2. Memberikan kesempatan yang sama kepada warga negara yang 

memenuhi syarat untuk dapat dijadikan kandidat calon .
3. Dapat mengkomodir berbagai kalangan calon guna mewujudkankan 

sistem rekruitmen politik yang terbuka.
4. Memungkinkan adanya pemilu yang lebih bersifat kompetitif.

Keempat komponen di atas dapat diaplikasikan dengan 
menerapkan format mekanisme jalur rekrutmen dua pintu, yaitu suatu 
format yang menyediakan dua macam pintu sebagai jalur pencalonan. 
Pintu pertama melalui jalur partai politik dan pintu kedua melalui 
jalur independen (perseorangan). Pintu pertama diperuntukkan 
bagi calon yang memang diusung oleh partai politik peserta pemilu. 
Sedangkan pintu kedua diperuntukkan bagi calon non-partai yang ingin 
mencalonkan diri secara perseorangan. 

Relevansi format mekanisme jalur rekrutmen dua pintu dengan 
4 prinsip seperti yang dikemukakan diatas dapat dijelaskan sebagai 
berikut:
1. Format semacam ini jelas dapat meberikan jaminan hak pasif 

terhadap seluruh warga negara. Dengan memunculkan dua macam 
pintu jalur pencalonan, tidak ada lagi hak pasif warga negara yang 
tidak terjamin artinya bagi yang tidak diusung oleh papol tetap diberi 
jaminan hak pasifnya melalui jalur independen. 

2. Format semacam ini tentunya memberikan kesempatan yang sama 
bagi setiap warga negara untuk dapat menjadi kandidat calon 
presiden dan wakil presiden sehingga hak mendapat perlakuan yang 
sama dalam pemerintahan dan hak politik akan sangat terjamin.

435   Hak pilih pasif ialah hak seseorang untuk dipilih untuk mengisi jabatan tertentu. Lihat Riza 
Noer Arfani (ed), 1996, Demokrasi Indonesia Kontemporer,  Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 
hlm. 11. 
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3. Format ini juga jelas dapat mengakomodir berbagai kalangan 
calon, setidaknya disederhanakan dalam dua kalanagan calon 
karena sebenarnya calon yang melalui jalur independen sangat luas 
cakupannya. Artinya selain calon yang diusung oleh partai politik 
semua calon dari berbagai kalangan dapat mencalonkan melalui jalur 
independen, sehingga hal ini akan menciptakan sistem rekruitmen 
politik yang terbuka.

4. Dengan adanya dua macam pintu baik parpol maupun independen 
secara otomatis tentunya akan menghasilkan kandidat calon yang 
lebih banyak dari segi kuantitas sehingga dapat menciptakan suasana 
pemilihan umuam yang lebih kompetitif. 

Dengan penerapan mekanisme jalur rekrutmen dua pintu ini akan 
tercipta suasana pemilihan yang lebih demokratis. Format semacam ini 
akan menghasilkan pertarungan antar calon yang lebih kompetitif karena 
akan menghadirkan calon-calon yang lebih variatif. Bagi rakyat format 
semacam ini tentunya bisa menjadikan mereka lebih selektif dalam 
memilih para calon. Sedangkan bagi partai politik diharapkan akan 
lebih giat lagi dalam membina kader-kadernya dan bisa membenahi diri 
untuk bisa berperan secara optimal dalam sistem politik demokratis. 
Dengan demikian pemilu akan melahirkan sosok presiden dan wakil 
presiden yang lebih berkualitas, memiliki kredibilitas dan integritas 
tinggi serta peduli terhadap rakyat.

Selain itu penyelenggaraan pemilihan presiden di Indonesia Pasca 
Perubahan UUD NRI 1945 juga masih mengenal ketentuan Ambang 
Batas calon Presiden dan Wakil Presiden atau yang biasa di istilahkan 
Presidential Threshold. Presidential Threshold ini digunakan sebagai 
prasyarat dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.  

Ketentuan Persentase ambang batas pada sejak UU No. 42 Tahun 
2008 merupakan salah satu bentuk kebijakan hukum (Legal Policy) 
yang dibuat pemerintah yang tujuannya untuk menciptakan sistem 
pemerintahan presidensial dapat bekerja secara efektif di Indonesia. 
Namun, Ketentuan Presidential Threshold tersebut telah menimbulkan 
permohonan pengujian (judicial review) terhadap pasal tersebut dengan 
Pasal 6 A ayat (2) UUD NRI 1945 ke Mahkamah Konstitusi (MK). 
Mahkamah Konstitusi pun mengeluarkan putusan-putusannya beberapa 
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kali hingga terakhir Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-
XI/2013 yang mengabulkan Pemilu Serentak di Indonesia pada tahun 
2019. 

Terdapat beberapa poin ketidaksetujuan yang diajukan ke MK 
terhadap Presidential Threshold pada UU No. 7 Tahun 2017 tentang 
Pemilu, diantaranya terkait kejanggalan dalam penentuan Presidential 
Threshold yang ada, dengan menggunakan hasil pemilu legislatif tahun 
2014. Padahal hasil pemilu tersebut sudah digunakan untuk proses 
pencalonan presiden tahun 2014. Proses tersebut menjadikan Indonesia 
satu-satunya negara di dunia yang menetapkan Presidential Threshold 
dengan mengacu pada hasil pemilu periode sebelumnya. 

Kedua, hasil pemilu 2014 didapat dari proses panjang pencalonan 
mulai dari pendaftaran, pemilihan, kampanye sampai proses pemenang 
pemilu dengan konfigurasi situasi dan kondisi yang berbeda. Ketiga, 
memaksakan hasil pemilu 2014 bersekuensi menghilangkan hak 
bagi partai politik baru peserta pemilu 2019 untuk mengajukan calon 
presinden dan wakil Presiden.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 14/PUU-XI/2013 yang 
mengabulkan sebagian gugatan pemohon telah memberikan terobosan 
hukum dalam demokrasi Indonesia.436 Melalui putusan tersebut MK 
secara explisit telah menghapuskan aturan Presidential Threshold 
dalam sistem pemilu. Sistem ini sebelumnya dianggap sebagai upaya 
untuk memblokir potensi partai-partai kecil. Hal ini dikarenakan 
persyaratan 25 persen suara sah nasional, dan 20 persen jumlah kursi 
di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan menutup peluang partai kecil 
untuk mengajukan pasangan capres/cawapres.437

Penetapan Presidential Threshold bagi pihak yang mendukung 
aturan ambang batas 20% sebagai upaya untuk memperkuat sistem 
presidensial. Beberapa alasan diantaranya, pertama proses tersebut 
mampu menyeleksi partai politik mana yang tetap bertahan mengikuti 

436  Ahmad Riyanto, “Implementasi Pilihan Legislatif Dan Pilihan Presiden Pasca Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 Perspektif Maṣlahah (Perbandingan 
Atas Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008),” Disertasi Doktoral Universitas Sunan 
Kalijaga, Yogyakarta, 2015, h. 1-10.

437  Lihat juga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden 
Dan Wakil Presiden. Pasal 9
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pemilu periode selanjutnya (penyerdehanaan partai). Kedua, secara tidak 
langsung ikut dalam proses mengatur kebebasan demokrasi yang tidak 
absolut. Ketiga, untuk memastikan presiden dan wakil presiden terpilih 
memperoleh dukungan minimum di parlemen. Dukungan minimum ini 
setidaknya akan berdampak pada stabilitas yang akan terbangun dalam 
menjalankan roda pemerintahan oleh eksekutif. Walaupun terdapat 
kelemahan pada penerapan Presidential Threshold tersebut tetap saja 
tidak mengubah pendirian dari wakil dewan di parlemen untuk merevisi 
peraturan tersebut. 

Alasan ambang batas (presidential threshold) untuk menciptakan 
efektifnya pemerintahan oleh Presiden terpilih, penyederhanaan 
kepartaian dan menyeleksi calon Presiden dan Wakil Presiden juga 
tidak sepenuhnya tepat. Hal ini karena partai politik sebagai peserta 
pemilu sudah diseleksi secara ketat oleh KPU, sehingga partai politik 
yang lolos verifikasi yang ketat sebagai partai politik peserta pemilu 
yang kemudian mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden. 
Penyeleksian partai politik peserta pemilu yang dilakukan oleh KPU 
sebagai bentuk penyederhanaan sistem kepartaian.438

Persyaratan presidential threshold dalam pengajuan pasangan 
calon Presiden dan Wakil Presiden, dianggap tidak sejalan dengan 
prinsip sistem pemerintahan presidensial yang sesungguhnya, karena 
seharusnya pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tidak memerlukan 
prasyarat ketercapaian kuota kursi di parlemen439. Karakteristik dasar 
sistem presidensial adalah keterpisahan antara eksekutif dan legislatif 
(executive is not depend on legislative).440

Ini tertuang pada Pasal 4 Ayat 1 dimana Presiden Republik 
Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-
Undang Dasar. Walau dalam pelaksanaannya sendiri, tidak benar-benar 
dilakukan secara murni. Dalam pemerintahan, kekuasaan tertinggi 

438  Sodikin, Op.Cit., hlm. 29
439  Widaningsih, “Implikasi Yuridis atas Putusan Mahkamah Konstitusi tentang 

Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019”, Jurnal Cakrawala Hukum, 
Vol. 19 No. 1 Juni 2014, hlm. 98

440  Djayadi Hanan, “Memperkuat Presidensialisme Multipartai di Indonesia: Pemilu 
Serentak, Sistem Pemilu, dan Sistem Kepartaian”, http://puskapol.ui.ac.id/wp-
content/uploads/2015/02/Makalah-Djayadi-Hanan.pdf, hlm. 2,diakses pada 17 Juli 
2020.
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berada di tangan presiden meskipun kekuasaannya tetap diimbangi 
dengan legislatif, dalam hal ini DPR. Sistem presidensial sendiri, 
menurut Juan J. Linz (1990) di bukunya The Perils of Presidentialism 
memiliki kelemahan akibat pembelahan kekuasaan antara eksekutif dan 
legislatif (divided government) serta kecenderungan presiden menjadi 
penguasa minoritas (minority president), bila tidak didukung mayoritas 
poros parlemen. 

Urgensi akomodasi Calon Perseorangan dalam Pemilihan Presiden 
dan Penghapusan Ambang Batas Pencalonan Presiden (Presidential 
Threshold) perlu segera diterapkan dan direalisasikan untuk menalankan 
pemilihan yang demokratis dan berkeadilan demi menjaga ketentraman 
dan kesejahteraan. Maka, mengingat pentingnya akan hal tersbut dan 
pertimbangan kesuksesan terhadap pemilihan pemimpin daerah, maka 
poin pentingnya adalah “keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia” untuk 
kesempatan yang sama di mata politik dan hukum.

3.  Meneguhkan Supremasi Hukum Dalam Proses Pemakzulan 
Presiden; Upaya Mengantisipasi Determinasi Politik atas Hukum 
Dalam Mekanisme Pemakzulan Presiden.

Sebuah negara tidak akan berjalan apabila tidak ada Presiden. 
Berdasarkan Pasal 6A ayat 1 UUD 1945 menyatakan “Presiden dan 
Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat”. 
Indonesia yang menganut sistem demokrasi ini memberi masyarakat hak 
untuk menyatakan opini, hal ini sama juga dengan proses pemakzulan 
terhadap Presiden diusulkan dengan ada DPR sebagai lembaga yang 
menyalurkan aspirasi rakyat demi kepentingan Indonesia. Namun bagi 
masyarakat Indonesia, impeachment masih kurang dimengerti dan 
kurang dipahami prosesnya. Dikutip melalui Congressional Research 
Service yang berjudul “Impeachment and Removal”, impeachment 
merupakan proses pemakzulan. Disebut juga pemakzulan menurut 
konstitusi Amerika Serikat dilakukan bermaksud untuk melengserkan 
seseorang dari jabatannya dengan adanya 3 macam tindakan yang 
bermaksud dalam ketidaksesuaian Presiden sebagai seorang pemimpin 
yaitu : menyalahgunakan kekuasaan, bertindak tidak sesuai dengan 
tujuan dan fungsi jabatan, dan menyalahgunakan jabatan untuk hal-hal 
yang tidak pantas dan menguntungkan kepentingan pribadi.441 Berikut 

441 Kompas.com, https://www.kompas.com/tren/read/2019/12/20/153600265/donald-trump-
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merupakan ketentuan-ketentuan pemakzulan terhadap Presiden di 
Indonesia.

3.1. Sejarah Perubahan UUD 1945 Berkaitan dengan Pemakzulan

Perubahan pada UUD 1945 tepat terlihat pada penggeseran 
kedudukan MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) agar 
mempunya kewenangan yang sama dengan lembaga eksekutif, 
legislatif, dan yudikatif lainnya. Sebelum amandemen UUD 1945, 
MPR semula merupakan lembaga tertinggi dan pelaksana tunggal 
kedaulatan rakyat sebagaimana tertulis pada naskah asli Pasal 1 
ayat 2 UUD 1945442. Kedudukan MPR yang tertinggi membuatnya 
mempunyai kewenangan dalam menetapkan UUD dan juga 
GBHN (Garis-Garis Besar Haluan Negara), dan juga berhak untuk 
memilih dan mengangkat Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta 
mengubah UUD.443

Pasca amandemen UUD 1945 juga telah mengubah wajah 
lembaga legislatif dengan pembentukan lembaga baru yaitu DPD. 
Walaupun kewenangannya terbatas, DPD sendiri mempunyai 
kedudukan yang sederajat(neben) dengan DPR.444 Namun dalam 
hal terkait dengan pemakzulan pada UUD 1945 hasil perubahan, 
DPR sekali lagi diberi kewenangan yang sangat melimpah. Terkait 
hal tersebut, DPR mempunyai kewenangan untuk mengusulkan 
pemberhentian pada Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam 
masa jabatannya kepada MPR setelah adanya hasil putusan dari 
Mahkamah Konstitusi yang bersifat menerima,445 memberikan 
persetujuan atas UU bersama dengan Presiden,446 dan mengusulkan 
tiga orang calon hakim konstitusi kepada Presiden.447 Dengan hal 
ini perubahan pendulum membuat adanya kekuasaan legislative 
heavy yang meletakkan kewenangan lebih banyak pada lembaga 
legislatif.

terkena-impeachment-apa-itu-?page=all, diakses pada 1 Agustus 2020.
442  Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 Naskah Asli.
443  Pasal 3 UUD 1945 Naskah Asli.
444  Pasal 22C dan 22D UUD 1945 hasil perubahan ketiga.
445  Pasal 7A UUD 1945 hasil perubahan ketiga.
446  Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 hasil perubahan kesatu.
447  Pasal 24 C ayat (3) UUD 1945 hasil perubahan.
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Namun pada sudut pandang lembaga yudikatif pada hasil 
amandemen UUD 1945 telah melahirkan sebagai pengawal 
konstitusi (the guardian of constitution) yang menghasilkan MK 
(Mahkamah Konstitusi) mempunyai derajat atau kedudukan yang 
sama dengan MA (Mahkamah Agung). Kedua lembaga tersebut 
berdiri sendiri serta terpisah (duality of jurisdiction). Sebagai 
fungsi dalam mengawal konstitusi, tertulis pada Pasal 24C UUD 
Negara RI Tahun 1945 juncto Pasal 10 UU Nomor 24 Tahun 2003 
Tentang Mahkamah Konstitusi bahwa MK sendiri mempunyai 
empat kewenangan dan satu kewajiban sebagai berikut:
1. Menguji UU (Undang-Undang) terhadap UUD (judicial review).
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang 

kewenangannya diberikan oleh UUD (disputes regarding state 
institution’s authority).

3. Memutus pembubaran partai politik (Political party’s 
dissolution).

4. Memutus perselisihaan tentang hasil pemilihan umum (disputes 
regarding General Election’s result); dan wajib memberikan 
putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil 
Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa 
pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak 
pidana lainnya, atau perbuatan tercela, dan/ atau pendapat 
bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi 
syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden (pemakzulan 
atau impeachment).448

3.2. Pembedahan Pasal Pemadzulan Menurut UUD 1945

Proses pemadzulan yang ada di Indonesia melibatkan 3 
lembaga yaitu MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat), DPR 
(Dewan Perwakilan Rakyat), dan MK (Mahkamah Konstitusi). 
Namun Impeachment dapat diproses dengan adanya alasan 
yang tertulis pada Pasal 7A UUD 1945 yang tertulis bahwa “ 
Presiden dan/ atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam 
masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau usul 
Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan 

448  Pan M. Faiz. “Menabur Benih Constitutional Complaint’, < http://jumalhukum. Blogspot.
coml2006/09/constitutional-complaint-dan-hak-a sa s i.html>, diakses tanggal 1 Agustus 2020
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pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, 
korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan 
tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai 
Presiden dan/atau Wakil Presiden.”. Dengan ini proses pemakzulan 
dapat diproses apabila terbukti seorang Presiden telah melakukan 
perbuatan tercela yang membuat reputasi negara Indonesia menjadi 
hancur. Pasal 7A UUD 1945 merupakan syarat diberhentikan masa 
jabatan seorang Presiden, dilanjutkan dengan Pasal 7B UUD 1945 
yang merupakan sistem pemakzulan terhadap Presiden yang kini 
diterapkan di Indonesia tertulis bahwa :
1. Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat 

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

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

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

4. Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan 
memutus dengan seadil-adilnya terhadap pendapat Dewan 
Perwakilan Rakyat tersebut paling lama sembilan puluh hari 
setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima 
oleh Mahkamah Konstitusi.
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5. Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden 
dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran 
hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, 
penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; 
dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden 
tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil 
Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan sidang 
paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden 
dan/atau Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan 
Rakyat.

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

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

Pemahaman terhadap 7B UUD 1945 dapat disimpulkan 
bahwa sistem pemakzulan yang dianut oleh Indonesia mewakili 
bidang politik sekaligus juga hukum. Pada faktanya, hukum dan 
politik saling membelakangi tapi keduanya masih bisa disatukan. 
Fungsi DPR dalam pengawasan (terhadap pemerintah)449 yang 
mempunyai hak interpelasi sudah sepantasnya memberikan usul 
apabila terbuktinya Presiden yang menjabat telah melakukan 
perbuatan tercela yang menghancurkan reputasi negara Indonesia, 
hal tersebut tertulis pada Pasal 20A ayat 3 UUD 1945.450 Tidak hanya 
dalam memberikan pendapat tapi juga sebagai pengawas akan DPR 
juga sebagai penampung aspirasi rakyat juga sudah seharusnya 

449 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, http://www.dpr.go.id/tentang/tugas-
wewenang, diakses pada 2 Agustus 2020

450 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, http://www.dpr.go.id/tentang/hak-dpr, diakses 
pada 2 Agustus 2020
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mengajukan usul untuk kepentingan masyarakat Indonesia sendiri. 
Impeachment adalah satu diantara mekanisme pengawasan serta 
perimbangan kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia 
yang baru.451 Namun seiring berjalannya zaman, terkadang terdapat 
Undang-Undang yang tidak berjalan dengan sesuai. Terutama 
pemutusan terhadap pemakzulan Presiden merupakan keputusan 
yang besar yang membutuhkan proses, pendapat aspirasi para 
petinggi-petinggi, dan juga reaksi masyarakat Indonesia yang 
setuju dengan keputusan tersebut.

Terkait dengan pemadzulan yang dianut di Indonesia, 
pemakzulan tersebut banyak menyenggol lembaga-lembaga 
seperti MPR, DPR. Alasan pemakzulan bisa berupa korupsi, 
perbuatan tercela, dianggap tidak sesuai menjadi Presiden, semua 
ini dianggap seperti perbuatan pidana dan bisa juga etika seorang 
Presiden yang tidak sesuai dengan jabatan yang didudukinya. 
Maka dengan ini, amandemen kali ini adalah untuk mengadakan 
stabilisai yaitu check and balances, sebagai lembaga aspirasi rakyat 
memang sudah menjadi kewenangannya untuk mengajukan usul 
dan bukti-bukti terkait usualan pemberhentian presiden, dan MPR 
sebagai lembaga yang menerima usulan untuk dipertimbangkan 
dan diberikan kepada lembaga keadilan yaitu MK(Mahkamah 
Konstitusi). 

Namun yang ingin diubah disini adalah pemutusan terkait 
pemakzulan presiden diberi sepenuhnya kepada pihak MK untuk 
memutuskan apabila Presiden berhak diberhentikan atau tidak. Hal 
ini diangkat karena 3 (tiga) alasan :
1. Proses pemberhentian presiden disebabkan karena kurangnya 

etika, moral, ketidaksesuaian, ataupun tindak pidana yang 
dilakukan. Seluruh hal yang tertulis diatas harusnya diadili 
seadil-adilnya oleh MK terutama karena Presiden merupakan 
kepala negara sekaligus kepala pemerintah yang dipercaya 
untuk bertanggung jawab akan negara Indonesia.

2. Partai politik yang terlibat dalam lembaga-lembaga 
ketatangeraan mempunyai pengaruh yang kuat terhadap 
putusan terkait pemberhentian Presiden. Hal ini 

451  Jimly Asshiddiqie, “Impeachment Di Indonesia”, diakses pada 2 Agustus 2020
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dikhawatirkan pemberhentian Presiden apabila terpilih 
kembali hanya semata-mata merupakan keputusan yang 
kuat demi kepentingan kelompok tertentu yang dikenal juga 
sebagai oligarki.452

3. Kasus gratifikasi dan korupsi yang gempar terjadi di dalam 
maupun di luar pemerintah. Terpilihnya kembali Presiden 
dari proses pemadzulan mempunyai kemungkinan karena 
telah adanya kontrak yang dilakukan oleh pihak-pihak yang 
merasa diuntungkan.

Terkait pemadzulan yang telah diajukan dengan tema 
amandemen UUD 1945 ini mungkin juga akan meragukan beberapa 
pihak, seperti apakah dapat dipercaya apabila Mahkamah Konstitusi 
yang memerangkan pemutusan pemberhentian Presiden, maka 
dengan itu pengajuan terhadap dikuatkan Komisi Yudisial juga 
penting agar pelaksanaan pemakzulan ini tidak adanya kecurangan 
dan terlihat transparasi maupun akuntabilitasnya. Komisi Yudisial 
dengan tugas wewenangnya yang tertulis pada Pasal 24B UUD 
1945 bahwa KY mempunyai tugas untuk menjaga dan menegakkan 
kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Maka 
apabila dengan adanya penguatan jabatan KY, kepastian hukum 
yang dilaksanakan akan dipantau dengan jelas.

4. Meneguhkan Subyektivitas Konstitusional dalam Penerbitan 
PERPPU oleh Presiden.

Secara konstitusional, perppu merupakan hak subjektif presiden 
yang didasari adanya ‘hal ihwal kegentingan yang memaksa’. 
Hakikat perppu bermaksud mengantisipasi hal itu. Sekalipun ada 
aspek kegentingan, pembentukan perppu tetap harus memenuhi asas-
asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, seperti 
rumusannya jelas dan proporsional, memiliki tujuan jelas dan tidak 
bertentangan dengan perundang-undangan di atasnya. Lazimnya 
polemik tentang lahirnya perppu selalu terkait interpretasi terhadap 
klausul ‘hal ihwal kegentingan yang memaksa’. Pertanyaannya ialah: 
apakah parameter objektif tentang klausul tersebut, sehingga dengan 
begitu pemerintah dianggap absah saat mengeluarkan perppu dan bisa 

452 Kim Litelnoni, https://medium.com/hipotesa-indonesia/apa-itu-oligarki-e73a7d7e451a, 
diakses pada 2 Agustus 2020.
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diterima serta disahkan sebagai UU?

Merujuk Pasal 22 Ayat (2) UUD 1945, perppu yang dilahirkan oleh 
interpretasi subjektif presiden tentang adanya ‘hal ihwal kegentingan 
yang memaksa’ itu kemudian harus diobjektifkan melalui pembahasan 
di sidang DPR. Jika perppu (RUU) itu nanti diterima dan disahkan 
menjadi UU, maka tafsiran subjektif pemerintah terkait klausul ‘hal 
ihwal kegentingan yang memaksa’ itu bermakna objektif dan juga 
absah baik secara politis maupun yuridis. Sedangkan jika ditolak, 
berarti juga sebaliknya. Artinya kesimpulan apakah lahirnya perppu itu 
sekadar subjektivitas interpretasi presiden ataukah juga bernilai objektif 
sesuai dengan realitas, jawabannya menunggu mekanisme persidangan 
parlemen di mana kata kuncinya ialah proses politik (political review) 
di DPR melalui mekanisme legislative review.

Dalam perkembangan hukum tata negara selanjutnya, kini bukan 
hanya DPR melalui mekanisme legislative review, melainkan bahkan 
MK juga berwenang menguji keabsahan perppu dengan mekanisme 
judicial review. Merujuk laman hukumonline.com sejauh ini setidaknya 
MK pernah melakukan uji materi terhadap perppu sebanyak dua belas 
kali.

Salah satu tafsiran kewenangan MK ini didasarkan pada dasar 
hukum Putusan MK No. 138/PUU-VII/2009. Kewenangan MK untuk 
menguji perppu memang bisa diperdebatkan (debatable). Tak aneh jika 
Putusan MK No. 138/PUU-VII/2009 tidak pernah bulat diputuskan oleh 
9 hakim. Saat itu terdapat concurring opinion dari Mahfud MD dan 
dissenting opinion dari Muhammad Alim. Concuring opinion berarti 
terdapat argumentasi yang berbeda dalam membangun pertimbangan 
hukum, namun hakim tetap pada kesimpulan atau amar putusan yang 
sama. Sedang dissenting opinion berarti hakim menunjukkan pendapat 
berbeda, baik dari segi argumentasi dalam pertimbangan hukumnya 
maupun pada amar putusannya.

Walau begitu masyarakat sebenarnya juga dapat belajar menilai 
sendiri, apakah syarat-syarat dari keluarnya perppu, baik secara 
sosiologis maupun yuridis, telah terpenuhi ataukah tidak. Sayangnya 
merujuk UU 12 Tahun 2011 tidak ditemui definisi terperinci dari 
klausul ‘hal ihwal kegentingan yang memaksa’. Beruntunglah, Putusan 
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MK No. 138-PUU-VII-2009 telah memberikan batasan atau norma 
tafsiran terhadap klausul itu. Menurut MK, ada tiga syarat yang harus 
dipenuhi bagi terpenuhinya tafsiran atas klausul ‘hal ihwal kegentingan 
yang memaksa’, yaitu:

Pertama, adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk 
menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan UU. Kedua, 
UU yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan 
hukum, atau ada UU tetapi tidak memadai. Dan terakhir atau ketiga, 
kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat 
UU secara prosedur biasa karena memerlukan waktu yang lama, 
sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk 
diselesaikan.  

PERPU ini jangka waktunya terbatas (sementara) sebab 
secepat mungkin harus dimintakan persetujuan pada DPR, yaitu pada 
persidangan berikutnya. Apabila PERPU itu disetujui oleh DPR, akan 
dijadikan Undang-Undang (UU). Sedangkan, apabila PERPU itu tidak 
disetujui oleh DPR, akan dicabut .  Persetujuan DPR ini sangat penting 
karena DPR lah yang memiliki kekuasaan legislatif, dan yang secara 
obyektif menilai ada tidaknya kegentingan yang memaksa, sebagaimana 
telah kami jelaskan di atas.453Ukuran objektif penerbitan PERPU baru 
dirumuskan oleh Mahkamah Konstitusi (“MK”) dalam Putusan MK 
Nomor 138/PUU-VII/2009.  

Berdasarkan Putusan MK tersebut, ada tiga syarat sebagai 
parameter adanya “kegentingan yang memaksa” bagi Presiden untuk 
menetapkan PERPU, yaitu:
1. Adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk 

menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-
Undang;

2. Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga 
terjadi kekosongan hukum, atau ada Undang-Undang tetapi tidak 
memadai;

3. Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat 
Undang-Undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan 

453  pernyataan Marida Farida Indrati Soeprapto, S.H., M.H., dalam suatu seminar ketat negaran 
di fakultas Hukum Universitas Indonesia pada bulan juli tahun 2019  hal tersebut juga tertulisa 
dalam bukunya yang berjudul Ilmu Perundang-Undangan: Dasar-Dasar dan Pembentukannya.
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waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut 
perlu kepastian untuk diselesaikan;454

Urgensi peneguhkan subyektivitas konstitusional dalam 
penerbitan perppu oleh presiden dengan mengamademen pada pasal-
pasal yang memiliki makna mltitafsir sehingga kebingungan dan 
ketidakjelasan dalam menafsirkan menjadi sebuah persoalan dalam 
bagaimana menginterprestasikan kata-kata yang yang tertulis pada 
Undang-undang Dasar 1945. Tentu hal ini bertujuan agar semakin 
sempitnya makna yang terkandung sehingga terlihat jelas dan dapat 
dipahami dengan muda.

5. Mewujudkan Penyatuatapan (Centralized System) Mekanisme 
Judicial Review di Indonesia; MA Sebagai Court of Justice dan MK 
sebagai Court of Law. 

Amandemen UUD 1945 sebagai konstitusi Indonesia telah 
memberikan perubahan di bidang kekuasaan kehakiman atau kekuasaan 
yudikatif yang sangat mendasar. Perubahan tersebut diantaranya adalah 
kekuasaan kehakiman tidak lagi hanya mejadi monopoli Mahkamah 
Agung dengan badan-badan peradilan di bawahnya, melainkan juga 
oleh Mahkamah Konstitusi. Saat ini dapat di katakan bahwa MK 
menjadi kiblat dalam penegakan supermasi konstitusi; artinya hampir 
setiap ada masalah konstitusi masyarakat selalu berpaling ke MK. 
Keadaan tersebut di sebabkan oleh keberanian MK melakukan ijtihad 
dalam pengujiaan undang-undang maupun dalam memutus sengketa 
kewenangan dan sengketa hasil pemilu.

Pada dasarnya perubahan konstitusi harus berlandaskan pada 
nilai-nilai paradigmatik yang timbul dari tuntutan perubahan itu sendiri. 
Melalui paradigma perubahan akan dapat dijelaskan perbedaan penting 
antara konstitusi lama dengan konsep perubahan yang diinginkan. 
Paradigma itu mencakup nilai-nilai dan prinsip-prinsip penting yang 
mendasar atau jiwa perubahan konstitusi. Nilai dan prinsip itu dapat 
digunakan untuk menyusun telaah kritis terhadap konstitusi lama dan 
sekaligus menjadi dasar bagi perubahan konstitusi atau penyusunan 
konstitusi baru.

454  Ibnu Sina Chandranegara. Pengujian Perppu Terkait Sengketa Kewenangan Konstitusional 
Antar-Lembaga Negara: Kajian Atas Putusan MK No. 138/PUU-VII/2009. Jurnal Yudisial, Vol. 5 
No. 1, April 2012.
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Amandemen UUD 1945 telah memberikan perubahan di bidang 
kekuasaan kehakiman atau kekuasaan yudikatif yang sangat mendasar. 
Perubahan tersebut diantaranya adalah kekuasaan kehakiman tidak 
lagi hanya mejadi monopoli Mahkamah Agung dengan badan-badan 
peradilan di bawahnya, melainkan juga oleh Mahkamah Konstitusi. 
Kehadiran Mahkamah Konstitusi mempunyai empat kewenangan dan 
satu kewajiban seprti dalam pasal 24C UUD 1945, yaitu:
1. Menguji UU terhadap UUD 1945.
2. Memutus sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara.
3. Memutus pembubaran partai politik.
4. Memutus perselisihan hasil pemilu.
5. Wajib memutus pendapat DPR tentang impeachment terhadap 

presiden.

Selain itu, perubahan tersebut juga  memberikan penegasan tentang 
judicial review, yaitu bahwa pengujian peraturan perundang-undangan 
di bawah undang-undang terhadap undang-undang dilakukan oleh MA. 
Sedangkan untuk pengujian tentang konstitusionalitas undang-undang 
dilakukan oleh MK.

Berdasarkan ketentuan pasal 2 UU No. 24 Tahun 2003 tentang 
Mahkamah Konstitusi, MK mempunyai kedudukan sebagai berikut:
1. Merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan keuasaan 

kehakiman.
2. Merupakan kekuasaan kehakiman yang merdeka.
3. Sebagai penegak hukum, dan keadilan.

Sedangkan tugas dan fungsinya adalah menangani perkara 
ketatanegaraan atau perkara konstitusi tertentu dalam rangka menjaga 
konstitusi (UUD 1945) agar dilaksanakan secara bertanggungjawab 
sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi.

Diantara contoh pelangaran hak konstitusional terjadi pada kasus  
Pollycarpus Budihari Priyanto. Pollycarpus menguji pasal 23 ayat 1 
UU No. 4 Tshun 2004 yang menyebutkan bahwa peninjauan kembali 
(PK) boleh dilakukan oleh jaksa bertentangan dengan Pasal 263 ayat 
1 UU No. 8 Tahun 1981 yang menyebutkan PK hanya oleh terpidana 
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atau ahli warisnya. Uji materi tersebut tidak dapat mebatalkan putusan 
MA karena putusan MK bersifat prospektif (kedepan), sehingga hal ini 
membatalkan hak konstitusioanal Pollycarpus. 

Secara filosofis pemisahan kewenangan tersebut berdampak pada 
tidak tercapainya tujuan hukum serta mengacaukan satu kesatuan sistem 
nilai dalam peraturan perundang-undangan, secara teoritis pemisahan 
kewenangan tersebut bertentangan dengan teori negara hukum, teori 
politik hukum, teori norma hukum, dan teori pengujian norma hukum. 
Sedangkan secara yuridis dapat menimbulkan konflik putusan antara 
Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi (conflict of norm) serta 
dapat menimbulkan kesan bahwa Mahkamah Konstitusi kedudukannya 
lebih tinggi daripada Mahkamah Agung. Menurut Hakim Konstitusi 
Saldi Isra dalam artikel Titik Singgung Wewenang Mahkamah Agung 
dan Mahkamah Konstitusi di laman pribadinya, dengan membaca desain 
yang ada, UUD 1945 ternyata tidak menganut pembelahan kewenangan 
court of justice dan court of law pada saat munculnya ketentuan Pasal 
24 ayat (2), Pasal 24A ayat (1) dan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945.

UUD 1945 tidak menempatkan dua fungsi kekuasaan kehakiman 
kepada dua lembaga (MA dan MK) secara terpisah. Padahal, dari sudut 
pandang teoretis, kehadiran MK diidealkan sebagai mahkamah sistem 
hukum (court of law), Sedangkan MA tetap dengan kedudukannya 
sebagai mahkamah keadilan (court of justice). Sementara itu, MA juga 
tidak sepenuhnya diletakkan pada posisi sebagai court of justice. Sebab 
MA juga melakukan judicial review yang merupakan ranah court of law 
terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.

6. Penambahan Kewenangan Constitutional Complaint Kepada 
Mahkamah Konstitusi.

MK merupakan sebuah gagasan dari pemikiran pambagian 
kekuasaan (separation of power) dan konsep negara hukum (rule of 
law) yang mempunyai kedudukan dalam struktur ketatanegaraan 
Indonesia. Diharapkan dengan kehadiran MK dapat memperkuat 
perangkat dan infrastruktur demokrasi melalui suatu hubungan yang 
saling mengendalikan antar cabang-cabang kekuasaan negara. Upaya 
saling mengendalikan dan saling kontrol tersebut diharapkan akan 
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menciptakan keseimbangan kekuasaan (check and balances).455Dengan 
adanya prinsip check and balances ini maka kekuasaan negara dapat 
diatur, dibatasi bahkan dikontrol dengan sebaikbaiknya sehingga 
penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penyelenggaraan dapat dicegah 
dan ditanggulangi sebaik-baiknya.456

Pasal 24 ayat (1) UUD NRI tahun 1945 menyatakan bahwa 
“kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk 
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan” 
sedangkan pada ayat (2) dikatakan bahwa “kekuasaan kehakiman 
dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang 
berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan 
peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan 
tata usaha Negara, dan oleh sebuah MK”. 

Pasca amandemen UUD NRI Tahun 1945, kekuasaan kehakiman 
di Indonesia dijalakan oleh dua lembaga peradilan yaitu MA dan 
MK.457 Dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 dikatakan bahwa 
MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang 
putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap 
Undang-Undang Dasar. Berdasarkan Pasal ini maka MK diberikan 
kewenangan untuk melakukan judicial review.458 Sedangkan untuk 

455  Soimin dan Mashuriyanto, Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, 
(Yogyakarta: UII Press, 2013), hal 52.

456  Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 
hal 61.

457  Sebelum dilakukannya perubahan terhadap UUD NRI Tahun 1945, kekuasaan 
kehakiman di Indonesia dilaksanakan oleh Mahakamah Agung sebagaimana 
tercantum dalam Pasal 24 ayat (1) UUD Tahun 1945.

458  Menurut Mahfud terdapat beberapa jenis pengujian peraturan perundang-
undangan yaitu constitutional reviw yang dapat diartikan sebagai pengujian undang-
undang terhadap undang-undang dasar yang pada saat ini menjadi kewenangan 
Mahkamah Konstitusi, judicial review dapat diartikan sebagai pengujian peraturan 
perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang yang pada 
saat ini dilakukan oleh Mahkamah Agung, legislative review yang dapat diartikan 
sebagai peninjauan atau perubahan undang-undang atau Peraturan Daerah oleh 
lembaga legisatif (DPR, DPRD, dan Pemerintah Daerah) sesuai dengan tingkatannya 
karena isinya dianggap tidak sesuai dengan hukum dan falsafah yang mendasarinya 
atau karena terjadi perubahan kebutuhan yang tidak bertentangan dengan hukum 
dan falsafah yang mendasarinya, executive reviw dapat diartikan sebagai pengujian 
dan peninjauan atas peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh lembaga 
eksekutif terhadap peraturan perundang-undangan yang dibuat lembaga eksekutif 
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peraturan di bawah undang-undang yaitu Perpu sampai dengan Perda 
maka pengujiannya tetap berada di Mahkamah Agung sesuai dengan 
ketentuan dalam Pasal 24A ayat (1) UUD NRI 1945.459

Dalam perkembangannya terdapat beberapa kebijakan pemerintah 
yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, misalnya 
Surat Edaran Nomor 560/SE-59/ DISNAKER/XI/2015 mengenai isu 
rencana mogok nasional 24-27 November 2015460, dan Surat Edaran 
Nomor B.20/PPK/I/2014 tanggal 23 Januari 2014 yang diterbitkan 
oleh Direktorat Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan 
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.461 Dikeluarkannya surat 
edaran ini telah menimbulkan kerugian konstitusional bagi sebagian 
orang. 

Selain surat edaran terdapat pula implementasi dari UU Nomor 
14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang dianggap bertentangan 
dengan UUD NRI Tahun 1945 mengenai pembayaran tunjangan dan 
gaji yang diterima oleh guru Non PNS serta keikutsertaan dalam 
program sertifikasi guru yang dibiayai oleh pemerintah. Para pihak 
yang merasa hak konstitusionalnya dilanggar akibat diberlakukannya 
undang-undang ini kemudian mengajukan pengujian ke MK dengan 
Nomor Perkara Nomor 10/PUUXIII/ 2015462. Namun permohonan 
yang diajukan pemohon ke MK pada dasarnya lebih tepat jika dikatakan 
sebagai pengaduan konstitusional (constitutional complaint) bukan 

sendiri, Lihat Mahfud, Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu, (Jakarta: PT. RajaGrafindo 
Persada, 2012), hal 64-65.

459  Yang dimaksud dengan peraturan dibawah undang-undang yaitu Peraturan 
Pemerintah; Peraturan Presiden; Peraturan Daerah Provinsi; dan Peraturan Daerah 
Kabupaten/Kota, Lihat dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

460  Dalam surat tersebut menyatakan bahwa berkaitan dengan mogok nasional tidak 
sesuai dengan ketentuan UU Nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, maka upah 
selama mogok nasional dan atau unjuk rasa secara nasional tidak dibayar;

461  Surat Edaran ini isinya mengkualifikasikan Nota Pemeriksaan Pegawai Pengawas 
Ketenagakerjaan sebagai dokumen yang bersifat rahasia sesuai dengan kepatutan 
dan kepentingan umum

462 Permohonan ini diajukan karena, Pemohon yang berstatus guru tidak tetap 
pemerintah meskipun sudah berstatus sebagai guru dalam jabatan yang mengajar 
pada satuan pendidikan yang didirikan oleh Pemerintah namun tidak diperbolehkan 
mengikuti program sertifikasi guru dalam jabatan yang dibiayai oleh Pemerintah, 
Lihat dalam Putusan MK No 10/PUU-XIII/2015, hal 9.
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pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, karena 
bukan terkait regulasinya yang tidak tepat melainkan implementasi 
dilapangan yang menimbulkan kerugian bagi pemohon.

Namun karena belum adanya upaya hukum yang dapat dilakukan 
untuk melakukan pengujian terhadap keputusan dan kebijakan yang 
dibuat pemerintah terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka kemudian hal 
ini menimbulkan permasalahan karena pihak yang hak konstitusionalnya 
dilanggar akibat perbuatan tersebut kesulitan untuk melakukan upaya 
hukum sehingga mereka mencoba mengajukan permohonan ke MK 
meskipun dapat dikatakan bahwa MK tidak memiliki kewenangan 
untuk memeriksa kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan 
UUD.463Tidak adanya upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para 
pencari keadilan menyebabkan tidak adanya kepastian hukum dan 
keadilan bagi pihak yang hak konstitusionalnya dilanggar.

Mengenai kondisi pengujian peraturan perundang-undangan saat 
ini dan upaya untuk melindungi hak konstitusional warga negara akibat 
dikeluarkannya peraturan perundang-undangan selain undang-udang 
dan kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan undang-undang 
dasar. Untuk itu, maka constitutional complain dimasukkan sebagai 
salah satu wewenang MK. Hal ini menjadi sangat penting karena 
persoalan yang berhubungan dengan hak-hak konstitutional warga 
negara ternyata belum semuanya dapat diselesaikan melalui kewenangan 
yang dimiliki MK selama ini, terutama kewenangan Judicial Review. 
Oleh karena itu constitutional complain dapat dijadikan solusi terhadap 
kekurangan dan kelemahan yang dimiliki MK dalam memutus perkara 
yang berhubungan dengan hak konstitutional warga negara.

Dalam hal ini terdapat pandangan banyak pihak, apakah 
kewenangan tersebut dimasukkan dalam amandemen UUD 1945 atau 
ke dalam revisi UU MK. Pihak yang mengusulkan Constitutional 
Complain menjadi tambahan kewenangan MK dan masuk dalam 
amandemen UUD 1945 diantaranya Mahfudz MD. Beliau berpandangan 
bahwa constitutional complain berhubungan erat dengan permasalahan 
hak-hak dasar warga negara, sehingga patut untuk dimasukkan dalam 
UUD 1945. 

463  Lihat Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.



221

Melihat pada pendapat-pendapat diatas kami lebih setuju bahwa 
constitutional complain seyogyanya dimasukkan dalam amandemen 
UUD 1945. Hal ini dikarenakan karena constitutional complain 
berhubungan erat dengan hak dasar konstituional warga negara dan 
harus ada pada kewenangan MK, serta sejajar dengan kewenangan 
MK yang lain yang sudah termaktub dalam UUD 1945. Selain itu juga 
permasalahan yang ada selama ini belum semuanya dapat diselesaikan 
dengan melalui kewenangan yang dimiliki MK selama ini, terutama 
kewenangan judicial review.

Tambahan kewenangan ini harus sejajar dengan kewenangan-
kewenangan MK yang sudah termaktub terlebih dahulu. Oleh 
karena itu, jika suatu saat nanti amandemen UUD 1945 dilakukan 
maka kewenangan memutus constitutional complain juga harus ikut 
dimasukkan. Akan tetapi, sebelum amandemen itu ada maka harus 
dilakukan terlebih dahulu revisi UU MK yang salah satu tujuannya 
untuk menambahkan kewenangan MK dalam memutus Constitutional 
Complain untuk menjamin hak-hak konstitutional warga negara.                                                                                      

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa yang menjadi 
obyek dari Constitutional Complain adalah semua pelanggaran terhadap 
langsung terhadap konstitusi dasar negara Indonesia. Ini harus dipahami 
bahwa obyek perkara harus bersinggungan langsung dengan hak-hak 
konstitusional warga negara yang dijamin UUD 1945, bukan masalah 
yang bersinggungan dengan undang-undang di bawah konstitusi. 

Selain itu juga dapat dipahami bahwa peraturan di bawah Undang-
undang pun jika bertentangan secara langsung dengan konstitusi dapat 
dijadikan sebagai obyek Constitutional Complain, walaupun tidak 
secara langsung bertentangan dengan undang-undang diatasnya. Hal ini 
dikarenakan lembaga kekuasaan kehakiman yang diberikan wewenang 
sebagai penafsir konstitusi hanyalah Mahkamah Konstitusi.

Untuk menghindari menumpuknya persoalan di MK hanya karena 
sebuah perkara bertentangan dengan konstitusi atau hak kontitusional 
warga negara, maka harus disyaratkan pula bahwa Constitutional 
Complain merupakan jalan terakhir yang telah dilalui sebelumnya 
penyelesaian hukum yang lain. Penumpukan perkara seperti ini telah 
terjadi di Mahkamah Konstitusi Federal negara Jerman yang  mana 
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merupakan satu-satunya lembaga kekuasaan kehakiman yang diberikan 
wewenang untuk menyelesaikan semua persoalan sengketa perundang-
undangan dan konstitusi. 

Oleh karena itu perlu dipandang pula bahwa legislative review 
dan executive review merupakan langkah penyelesaian yang sudah 
harus ditempuh oleh seseorang sebelum orang tersebut mengajukan 
Constitutional Complain. Hal ini juga berfungsi sebagai sebuah kontrol 
normatif terhadap sebuah peraturan yang diperkarakan.

7. Mewujudkan Komisi Yudisial Sebagai Peradilan Etik Bagi Hakim.

Kata peradilan yang terdiri dari kata dasar “adil” dan mendapat 
awalan “per” serta akhiran “an” berarti segala sesuatu yang bertalian 
dengan pengadilan. Pengadilan di sini bukanlah diartikan semata-mata 
sebagai badan untuk mengadili, melainkan sebagai pengertian abstrak, 
yaitu “hal memberikan keadilan”. Tugas  yang bertalian dengan hal 
memberikan keadilan” ialah badan pengadilan atau hakim dalam 
memberikan keadilan, yaitu memberikan kepada yang bersangkutan- 
konkritnya kepada yang mohon keadilan apa yang menjadi hak 
atau apa hukumnya. Dalam hakim atau  pengadilan memberikan 
kepada yang bersangkutan tentang apa haknya atau hukumnya selalu 
dipergunakannya atau mendasarkannya pada hukum yang berlaku 
yang tidak lain berarti melaksanakan dan mempertahankan hukum atau 
menjamin ditaatinya hukum materiil dengan putusan.464

Peradilan dalam KBBI berasal dari kata adil yang artinya sama 
berat; tidak berat sebelah; tidak memihak; dan peradilan/per·a·dil·an/ 
adalah segala sesuatu mengenai perkara pengadilan. Pengadilan itu 
sendiri dalam KBBI adalah 1) dewan atau majelis yang mengadili 
perkara; mahkamah; 2) proses mengadili; 3) keputusan hakim; 4) 
sidang hakim ketika mengadili perkara; 5) rumah (bangunan) tempat 
mengadili perkara.465 Dalam disertasinya Sudikno menyarikan arti 
peradilan yang menurutnya belum cukup tapi dapat untuk dijadikan 
pegangan, yaitu peradilan adalah segala sesuatu yang bertalian dengan 
tugas hakim dalam memutus perkara, untuk mempertahankan atau 

464  Sudikno Mertokusumo, Sejarah Peradilan dan Perundag-Undangannya di Indonesia Sejak 
1942 Dan Apakah Kemanfaatannya bagi kita Bangsa Indonesia  (Yogyakarta: Liberty,1983) 
Hlm.2-3

465  Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Umum Bahasa Indonesia..op.cit hlm.8
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menjamin ditaatinya hukum materiil466.

 Peradilan menurut Kamus Istilah Menurut Peraturan Perundang-
undangan Republik Indonesia adalah peradilan negara yang 
menjalankan dan melaksanakan fungsi hukum sebagai pengayoman 
dalam negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan 
Manipol/Usdek, yang menuju masyarakat sosialis Indonesia467 Tujuan 
dari penyelenggaraan peradilan adalah memutus suatu sengketa/
menyelesaikan suatu masalah hukum yang timbul karena adanya 
konflik kepentingan/pendapat.468

Sistem peradilan berkembang dalam proses sejarah yang sangat 
panjang, dimulai dari bentuknya yang paling sederhana hingga ke 
tahap perkembangan yang sangat kompleks dan modern seperti yang 
tercermin dalan dua tradisi utama di zaman sekarang, yaitu “civil 
law” dan “common law” yang dewasa ini terus berkembang saling 
mempengaruhi satu sama lain. Dalam perkembangan peradilan di 
Indonesia hal-hal tersebut juga terjadi, dimulai dari peradilan yang 
paling sederhana tumbuh dari tradisi hukum adat tidak tertulis, kemudian 
menjadi peradilan berdasarkan kitab hukum, sistem peradilan berdasar 
atas asas presenden yang banyak dipengaruhi sistem amerika serikat.469

Dalam sejarah umat manusia, pada mulanya orang mengadakan 
mekanisme peradilan itu hanya didasarkan atas ketentuan-ketentuan 
hukum yang tidak tertulis. Jika dikaitkan dengan perkembangan hukum 
adat di Indonesia, dapat dikatakan bahwa bentuk pengadilan yang 
paling sederhana dalam sejarah itu, termasuk juga dalam sejarah Eropa 
adalah peradilan yang didasarkan atas norma-norma hukum yang tidak 
tertulis, yang hidup dalam kebiasaan komunitas-komunitas masyarakat 
yang bersifat homogin dan masih sangat sederhana. Dalam pengalaman 
masyarakat Indonesia, komunitas-komunitas dimaksud tidak lain 
adalah kesatuankesatuan masyarakat hukum adat yang melengkapi diri 
masing-masing dengan bentuk-bentuk lembaga pengadilan adat yang 

466  Loc.cit
467  Kamus Istilah Menurut Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia 1945-2007 

(Jakarta: PT. Tatanusa, 2008) Hlm.572-573
468  Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan, Konsep Ideal Peradilan Indonesia: 

Menciptakan Kesatuan Hukum & Meningkatkan Akses Masyarakat pada Keadilan, (Jakarta: 
Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), 2010) hlm.5

469  Jimly Asshiddiqie, Peradilan Etik dan Etika Konstitusi…op.cit.. hlm.6
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sangat sederhana.470

Djoko Sutono menggambarkan adanya empat bentuk dan tahap 
perkembangan pengadilan dalam sejarah. Keempat bentuk atau tahap 
perkembangan sebagai berikut.
1. Rechtspraaj naar ongenschreven recht, yaitu pengadilan yang 

bekerja atas dasar ketentuan-ketentuan hukum tidak tertulis yang 
dalam sejarah Indonesia disebut pengadilan adat yang didasarkan 
pada hukum tidak tertulis;

2. Rechtsspraak naar precendenten, yaitu pengadilan yang bekerja 
atas dasar presenden atau atas dasar putusan-putusan pengadilan 
terdahulu; 

3. Rechtsspraak naar rechtsbrooeken, yaitu pengadilan yang bekerja 
atas dasar kitab-kitab hukum dari para ahli hukum;

4. Rechtsspraak naar wetboeken, yaitu pengadilan yang bekerja atas 
dasar peraturan perundang-undangan tertulis.471

Indonesia merdeka mewarisi dan meneruskan struktur peradilan 
yang ada sebelumnya seperti “Landraad’ dan ‘Priesterraad’ yang 
diterjemahkan menjadi Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama. 
“Land-raad” (Pengadilan Negeri), “Raad van Justitie” (Pengadilan 
Tinggi), dan “Hogeraad” (Mahkamah Agung).472

Bentuk-bentuk pengadilan terus tumbuh dan berkembang seiring 
dengan berkembangnya pengertian dan praktik-praktik baru yang 
berhubungan dengan bentuk norma dalam masyarakat yang semakin 
dinamis menjadi semakin modern. Pada perkembangannya muncul 
ide-ide pembentukan model peradilan baru seperti peradilan khusus 
dan quasi-peradilan. Model peradilan baru di negara-negara modern 
merupakan upaya sebuah negara dalam memenuhi kebutuhan rasa 
keadilan warga negaranya.

Di Indonesia sendiri ide pembentukan peradilan khusus terutama 
sangat berkembang di masa setelah reformasi, terutama untuk maksud 
memenuhi tuntutan perkembangan akan keadilan yang semakin 

470 Ibid hlm.1-2
471  Ibid hlm.5
472  Ibid hlm.7
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kompleks dalam masyarakat.473 Keberadaan pengadilan khusus 
bukanlah suatu hal yang baru bagi Indonesia. Berdasarkan catatan 
sejarah pernah dibentuk atau diakui beberapa pengadilan khusus yang 
memeriksa dan memutus perkara atau subyek tertentu, misalnya pada 
awal kemerdekaan dikenal Pengadilan Swapraja dan Pengadilan Adat.474

Di samping lembaga Pengadilan Khusus yang dalam undang-
undang secara tegas dan resmi disebut sebagai pengadilan, dewasa ini 
juga banyak tumbuh dan berkembang adanya lembaga-lembaga yang 
meskipun tidak disebut eksplisit sebagai pengadilan, tetapi memiliki 
kewenangan dan makanisme kerja yang juga bersifat mengadili. 
Berdasarkan ketentuan undang-undang, lembaga-lembaga demikian 
ini diberikan kewenangan untuk memeriksa dan memutus sesuatu 
perselisihan ataupun perkara pelanggaran hukum, dan bahkan perkara 
pelanggaran etika tertentu dengan keputusan yang bersifat final dan 
mengikat (final and binding) sebagaimana putusan pengadilan yang 
bersifat “inkracht” pada umumnya. Semua ini dimaksudkan untuk 
memberikan keadilan bagi para pihak yang dirugikan oleh sesuatu 
sistem pengambilan keputusan yang mengatas-namakan kekuasaan 
negara.475

Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa lembaga-lembaga yang 
bersifat ‘mengadili’ tetapi tidak disebut sebagai pengadilan itu 
merupakan bentuk quasi pengadilan atau semi pengadilan. Beberapa 
di antaranya berbentuk komisi-komisi negara, tetapi ada pula yang 
menggunakan istilah badan atau pun dewan. Lembaga-lembaga ini, 
di samping bersifat mengadili, seringkali juga memiliki fungsi-fungsi 
yang bersifat campuran dengan fungsi regulasi dan/ataupun fungsi 
administrasi. Fungsi regulasi dapat dikaitkan dengan fungsi legislatif 
menurut doktrin ‘trias-politica Mostesquieu’, sedangkan fungsi 
administrasi identik dengan fungsi eksekutif. Karena itu, komisi-komisi 
negara atau lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan mengadili ini 
dapat dikatakan merupakan lembaga yang memiliki fungsi campuran. 
Sebagai contoh dapat dikemukakan beberapa di antaranya sebagai 

473  Jimly Asshiddiqie “Pengadilan Khusus” dalam Komisi Yudisial RI, Putih Hitam Pengadilan 
Khusus..op.cit  Hlm.11

474  Komisi Hukum Nasional, Pembentukan Pengadilan Khusus di Indonesia, (Jakarta: Komisi 
Hukum Nasional, 2007) hlm.72

475  Jimly Asshiddiqie “Pengadilan Khusus” dalam Komisi Yudisial RI, Putih Hitam Pengadilan 
Khusus..op.cit hlm.13
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berikut:476 
1. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU);477 
2. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI);478 
3. Komisi Informasi Pusat (KIP) dan Komisi Informasi Daerah 

(KID);479

4. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu);480 
5. Ombudsman Republik Indonesia (ORI);481

6. Dan lain-lain. 

Apabila dikaitkan dengan keperluan membangun suatu sistem 
keadilan dan peradilan yang bersifat terpadu, tidak dapat tidak fungsi 
lembaga-lembaga quasi peradilan ini tidak dapat dipisahkan dari cabang 
kekuasaan kehakiman.  Dapat juga dikatakan bahwa lembaga quasi-
peradilan ini pada umumnya bersifat campuran dalam arti memiliki 
kewenangan campur-sari antara fungsi administrasi atau eksekutif, 
fungsi regulasi atau legislative, dan fungsi mengadili atau yudikatif. 
Kadang-kadang campuran 2 fungsi dan kadang-kadang ada juga yang 
campuran 3 fungsi. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), 
misalnya, diberi kewenangan oleh UU untuk membuat regulasi dalam 
rangka menjabarkan ketentuan undang-undang sebagai ‘legislative 
acts’. Pada saat yang bersamaan, KPPU juga diberi kewenangan oleh 
UU untuk melaksanakan sendiri atau menjadi administrator langsung 
semua ketentuan undang-undang dan termasuk peraturan-peraturan 
yang dibuatnya sendiri dalam rangka pengawasan persaingan usaha yang 
sehat. Tetapi, KPPU juga ditentukan oleh UU merupakan lembaga yang 
harus berdiri sebagai pengadilan untuk memeriksa sengketa persaingan 
usaha dan memberi kesempatan para pihak untuk membuktikan atau 
pun membela diri dengan kontra bukti, serta menjatuhkan sanksi yang 

476  Ibid hlm.13-14
477  Lembaga yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 9 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek 

Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat dalam Ibid
478  Lembaga KPI dibentuk berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dalam Ibid
479  Lembaga ini dibentuk berdasarkan UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 

Publik dalam Ibid
480  Lembaga Bawaslu dibentuk berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara 

Pemilihan Umum dalam Ibid
481  Lembaga ini pertama dibentuk bernama Komisi Ombudsman Nasional (KON) dibentuk 

berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000, kemudian pada Tahun 2008 
kedudukan lembaga ini ditingkatkan dan namanya diubah menjadi Ombudsman Republik 
Indonesia (ORI) berdasarkan UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang ORI dalam Ibid
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mengikat bagi pihak yang terbukti bersalah. Dengan demikian, lembaga 
ini jelas memiliki fungsi campuran, mulai dari sebagai regulator, 
administrator, dan bahkan adjudicator yang bersifat quasi-yudisial.482

Dalam tradisi ‘common law’ di Inggris dan juga di Amerika 
Serikat, tidak dikenal adanya lembaga peradilan tersendiri di bidang 
hukum administrasi. Karena itu, yang tumbuh dalam praktik adalah 
pelembagaan fungsi-fungsi ‘mengadili’ itu dalam lingkungan eksekutif 
pemerintahan melalui badan-badan yang menjalankan fungsi quasi-
peradilan. Karena itu, ‘Quasi-judicial administrative agencies’ itu 
sendiri biasa dipahami sebagai tindakan yang dilakukan oleh badan 
administrasi negara (an action by an administrative agency) dengan 
ciri-ciri dapat melakukan:483 
1. Ascertain certain facts; 
2. Hold hearings; 
3. Weigh evidence; 
4. Make conclusions from the facts as a basis for their official action; 

and 
5. Exercises discretion of a judicial nature. 

Badan-badan administrasi semacam itu banyak sekali tumbuh di 
Amerika Serikat dengan kewenangan yaitu:
(i) Mengadakan pemeriksaan persidangan seperti yang biasa dilakukan 

oleh badan-badan peradilan. Gugatan-gugatan persengketaan yang 
diajukan pihak-pihak diperiksa melalui persidangan untuk 

(ii) Mendengarkan fakta-fakta pembuktian dan pembelaan diri pihak 
tergugat untuk akhirnya sampai pada

(iii) Kesimpulan dan putusan yang mengikat (binding decision). Seperti 
halnya lembaga pengadilan,

(iv) Para pihak harus didengar dalam persidangan dan saksi-saksi yang 
diajukan juga 

(v) Dapat dipanggil untuk memberi keterangan dalam persidangan 
dengan upaya paksa. Bahkan, lembaga quasi-peradilan ini juga 
memiliki kewenangan untuk memulihkan kerugian penggugat 

482  Ibid hlm.16-17
483  In re Trickett, 27 Kan. App. 2d 651, 655-656 (Kan. Ct. App. 2000). Dalam Jimly Asshiddiqie 

“Pengadilan Khusus” dalam Ibid 
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(remedial action) melalui eksekusi putusannya.484

Eksistensi pengadilan khusus pada masa lalu terkait dengan 
dua pertimbangan utama yaitu: pertama, terkait dengan keberadaaan 
pengadilan khusus yang telah eksis dan nyata menjalankan fungsinya 
sejak lama. Pemerintah hanya meneguhkan eksistensi pengadilan yang 
ada. Kedua, terkait dengan kebutuhan nyata penyelesaian perkara 
dapat dilakukan secara professional, cepat, tepat, sederhana, dan biaya 
ringan.485

Di samping lembaga-lembaga pengadilan khusus, quasi-
peradilan dan mekanisme penyelesaian sengketa melalui ‘out-of-court 
sttlement’, dewasa ini berkembang pula ide mengenai sistem peradilan 
baru yang dinamakan sistem peradilan etika. Sistem peradilan etika 
merupakan sesuatu yang sama sekali baru, yang dapat dikatakan bersifat 
melengkapi terhadap sistem peradilan hukum yang sudah ada. Jenis 
peradilan etik (court of ethics) di Indonesia dilaksanakan oleh lembaga 
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)486 yang memiliki 
tugas dalam menegakkan kode etik para penyelenggara pemilu. Dalam 
perkembangannya sistem pengadilan etik ini memberikan kontribusi 
yang positif dalam penegakkan etik. Perkembangan di semua negara 
dewasa ini sudah sampai ke pada tahap perkembangan etika fungsional, 
fungsionalisasi etik yang dimaksud masih bersifat tertutup, tidak 
terbuka, harus dibangun di mana sistem penegakkan kode etik dilakukan 
secara terbuka melalui proses peradilan etik, seperti yang dipraktikkan 
di dunia peradilan hukum.487

Fungsi DKPP sebagai lembaga peradilan etika penyelenggara 
pemilu yang diatur dengan undang-undang, juga terkait dengan 
kekuasaan kehakiman, yaitu sebagai lembaga quasi peradilan di 

484 In re Speed Limit for the Union Pac. R.R., 610 N.W. 2d 677, 682 (Minn. Ct. App. 2000) dalam Ibid 
hlm.22

485  Hamdan Zoelva, “Aspek Konstitusionalitas Pengadilan Khusus di Indonesia” dalam Komisi 
Yudisial RI, Putih Hitam Pengadilan Khusus..op.cit..hlm.178

486  DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum) merupakan 
perkembangan lebih lanjut dari lembaga DK-KPU (Dewan Kehormatan Komisi 
Pemilihan Umum) pertama kali pada tahun 2009 yang sudah ada sebelumnya yang 
diatur berdasarkan UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Sejak UU 
No. 22 Tahun 2007

487  Jimly Asshidiqie, Peradilan Etik dan Etika Konstitusi..op.cit hlm.xv
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bidang etika penyelenggara pemilihan umum.488 Terdapat beberapa 
alasan DKPP dikategorikan sebagai sebuah lembaga “quasi peradilan” 
lembaga “quasi peradilan” atau “peradilan semu” di bidang etika, yaitu:

•	 Memiliki karakter dan mekanisme kerja seperti lembaga peradilan 
dimulai dari Pengaduan dan/atau Laporan, Pemanggilan Pengadu 
dan/atau Pelapor, Teradu dan/atau Terlapor, saksi, ahli dan pihak 
terkait. Acara Pemeriksaan meliputi: 
1. memeriksa kedudukan hukum Pengadu dan/atau Pelapor; 
2. mendengarkan pokok Pengaduan dan/atau laporan yang 

diajukan oleh Pengadu dan/atau Pelapor; 
3. mendengarkan keterangan dan/atau jawaban Teradu dan/atau 

Terlapor; 
4. mendengarkan keterangan saksi; 
5. mendengarkan pendapat ahli; 
6. mendengarkan keterangan pihak terkait; dan 
7. memeriksa dan mengesahkan alat bukti dan barang bukti.489

•	 Menerapkan semua prinsip peradilan modern. Beberapa prinsip 
penting yang dipraktikkan dalam penyelenggaraan peradilan 
semu di bidang etik adalah prinsip-prinsip ‘audi et alteram 
partem’, prinsip independensi, imparsialitas, dan transparansi. 
Dengan diberlakukannya prinsip-prinsip tersebut, maka semua 
pihak yang terkait dengan perkara wajib didengarkan dalam 
persidangan yang diselenggarakan secara terbuka, dimana 
para anggota DKPP bertindak sebagai hakim yang menengahi 
pertentangan dan perselisihan untuk mengatasi konflik dan 
memberikan solusi yang adil

•	 Putusannya ditentukan oleh UU bersifat ‘final dan mengikat’ 
yang merupakan ciri khas keputusan peradilan.490

488 Kepeloporan DKPP sebagai lembaga peradilan etik diusung oleh Prof.Jimly Asshiddiqie, bahkan 
sering diktakan DKPP bukan hanya lembaga pengadilan etik pertama di Indonesia, tetapi juga 
di dunia.

489  Pasal 34 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia 
Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum

490   Pasal 43 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia 
Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum
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Meskipun tidak menggunakan istilah pengadilan, tetapi pada 
hakikat kedudukan, tugas, dan kewenangannya bekerja sebagai badan 
peradilan di bidang etika. Jika dikaitkan pada ciri sebuah lembaga 
quasi peradilan, DKPP termasuk dalam kategori di dalamnya.  Sejak 
terbentuknya DK-KPU pertama kali pada tahun 2009, mekanisme ini 
didesain sebagai badan peradilan yang menegakkan kaedah-kaedah atau 
norma etika yang berlaku bagi aparat penyelenggara pemilihan umum.

 Berbeda dari KY saat ini yang meskipun berada di ranah cabang 
kekuasaan yudikatif, KY tidak didesain sebagai lembaga peradilan 
sama sekali.491 Dengan kondisinya saat ini untuk merekonstruksi KY 
sebagai peradilan etik, tentunya harus dapat memenuhi sebuah konsep 
quasi-peradilan.

Apabila disederhanakan, dapat dikemukakan adanya enam 
macam kekuasaan yang menentukan apakah suatu lembaga negara 
dapat dikatakan merupakan lembaga quasi-pengadilan atau bukan. 
Keenam macam kekuasaan itu adalah:492

1. Kekuasaan untuk memberikan penilaian dan pertimbangan. (The 
power to exercise judgement and discretion); 

2. Kekuasaan untuk mendengar dan menentukan atau memastikan 
fakta-fakta dan untuk membuat putusan. (The power to hear and 
determine or to ascertain facts and decide); 

3. Kekuasaan untuk membuat amar putusan dan pertimbangan-
pertimbangan yang mengikat sesuatu subjek hukum dengan amar 
putusan dan dengan pertimbangan-pertimbangan yang dibuatnya. 
(The power to make binding orders and judgements); 

4. Kekuasaan untuk mempengaruhi hak orang atau hak milik orang per 
orang. (The power to affect the personal or property rights of private 
persons); 

5. Kekuasaan untuk menguji saksi-saksi, untuk memaksa saksi 
untuk hadir, dan untuk mendengar keterangan para pihak dalam 
persidangan. (The power to examine witnesses, to compel the 
attendance of witnesses, and to hear the litigation of issues on a 
hearing); dan 

491  Jimly Asshiddiqie, “Pengadilan Khusu”s…op.cit.hlm.29
492  Pertimbangan putusan Pengadilan Texas dalam kasus Perdue, Brackett, Flores, Utt & Burns 

versus Linebarger, Goggan, Blair, Sampson & Meeks, L.L.P., 291 s.w. 3d 448.   Dalam Ibid hlm.17
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6. Kekuasaan untuk menegakkan keputusan atau menjatuhkan sanksi 
hukuman. (The power to enforce decisions or impose penalties). 

Disamping itu, dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 
disebutkan bahwa nilai-nilai utama sebuah  Badan Peradilan yaitu493 

1. Kemandirian Kekuasaan Kehakiman494

a. Kemandirian Institusional: 495

Badan Peradilan adalah lembaga mandiri dan harus bebas dari 
intervensi oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman

b. Kemandirian Fungsional: 496 
Setiap hakim wajib menjaga kemandirian dalam menjalankan 
tugas dan fungsinya Artinya, seorang Hakim dalam memutus 
perkara harus didasarkan pada fakta dan dasar hukum yang 
diketahuinya, serta bebas dari pengaruh, tekanan, atau ancaman, 
baik langsung ataupun tak langsung, dari manapun dan dengan 
alasan apapun juga.

2. Integritas dan Kejujuran497 
Perilaku hakim harus dapat menjadi teladan bagi masyarakatnya. 
Perilaku hakim yang jujur dan adil dalam menjalankan tugasnya, 
akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat akan kredibilitas 
putusan yang kemudian dibuatnya. Integritas dan kejujuran harus 
menjiwai pelaksanaan tugas aparatur peradilan.

3. Akuntabilitas498 
Hakim harus mampu melaksanakan tugasnya menjalankan 
kekuasaan kehakiman dengan profesional dan penuh tanggung 
jawab. Hal ini antara lain diwujudkan dengan memperlakukan 
pihak-pihak yang berperkara secara profesional, membuat putusan 
yang didasari dengan dasar alasan yang memadai, serta usaha untuk 
selalu mengikuti perkembangan masalah-masalah hukum aktual. 

493 Mahkamah Agung, Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 
2010)

494  Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945
495  Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
496  Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
497  Pasal 24A ayat (2) UUD 1945; Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 

tentang Kekuasaan Kehakiman) 
498  Pasal 52 dan Pasal 53 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
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Begitu pula halnya dengan aparatur peradilan, tugas-tugas yang 
diemban juga harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan 
profesional. 

4. Responsibilitas499

Badan Peradilan harus tanggap atas kebutuhan pencari keadilan, 
serta berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat 
mencapai peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Selain 
itu, hakim juga harus menggali, mengikuti, dan memahami nilai-
nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. 

5. Keterbukaan500

Salah satu upaya badan peradilan untuk menjamin adanya perlakuan 
sama di hadapan hukum, perlindungan hukum, serta kepastian 
hukum yang adil, adalah dengan memberikan akses kepada 
masyarakat untuk memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan 
dengan penanganan suatu perkara dan kejelasan mengenai hukum 
yang berlaku dan penerapannya di Indonesia.

6. Ketidakberpihakan501

Ketidakberpihakan merupakan syarat utama terselenggaranya proses 
peradilan yang jujur dan adil, serta dihasilkannya suatu putusan yang 
mempertimbangkan pendapat/kepentingan para pihak terkait. Untuk 
itu, aparatur peradilan harus tidak berpihak dalam memperlakukan 
pihak-pihak yang berperkara. 

7. Perlakuan yang sama di hadapan hukum502

Setiap warga negara, khususnya pencari keadilan, berhak mendapat 
perlakuan yang sama dari Badan Peradilan untuk mendapatkan 
pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil 
serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Berbeda dari sanksi hukum yang bersifat menghukum dengan 
tujuan menyakiti pihak terhukum dengan pelbagai bentuknya., maka 

499  Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
500  Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; Pasal 13 dan Pasal 52 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 

tentang Kekuasaan Kehakiman
501  Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
502  Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 52 UU No. 48 Tahun 2009 tentang 

Kekuasaan Kehakiman
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sistem sanksi etika justru bermaksud untuk menjaga kehormatan dan 
kepercayaan terhadap institusi. Karena itu, sanksi etika mengandung 
2 unsur yang dapat bersifat sendiri-sendiri atau bersifat bertahap, yaitu 
(i) sanksi yang bersifat membina atau mendidik berupa peringatan atau 
teguran, mulai dari bentuk yang paling ringan, yaitu teguran lisan sampai 
ke tingkat yang paling berat, yaitu peringatan keras secara tertulis, 
terdokumentasi, dan tersebar secara terbuka untuk khalayak yang luas; 
dan (ii) sanksi yang bersifat berat yang bertujuan menyelamatkan citra, 
kehormatan, dan kepercayaan publik terhadap institusi dan jabatan yang 
dipegang oleh pelanggar kode etik, yaitu dalam bentuk pemberhentian 
yang bersangkutan dari jabatan yang dapat bersifat sementara 
atau bersifat tetap. Pemberhentian sementara dimaksudkan untuk 
memulihkan keadaan, yaitu sampai dicapainya kondisi yang bersifat 
memulihkan keadaan korban atau sampai kepada keadaan pelanggar 
dengan sifat pelanggaran atau kesalahan yang terjadi telah terpulihkan. 
Sedangkan pemberhentian tetap dimaksudkan untuk menyelesaikan 
masalah secara tuntas dengan maksud untuk menyelamatkan institusi 
jabatan dari perilaku yang tidak layak dari pemegangnya.503

Tentu saja menjatuhkan hukuman memberhentikan hakim harus 
dianggap suatu yang tidak mudah untuk dilakukan, perlu diingat 
bahwa hakim memiliki status sebaga pejabat Negara. Untuk dapat 
menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap KY dan pembentuk kode 
etik hakim perlu mendesain penyebab sanksi tersebut dengan ideal 
agar tidak menjadi celah untuk dengan mudah memberhentikan hakim 
dari profesinya. Baik dalam tahap pemeriksaan sebelum pembentukan 
sidang terbuka, KY harus dapat menjaga tahap pemeriksaaan tersebut 
sehingga martabat seorang hakim akan selalu terjaga sehingga dalam 
menegakan kode etik KY harus tetap menjunjung tinggi, kehormatan, 
keluhuran martabat profesi hakim. Peradilan etik berbeda dari hakikat 
keberadaan MA maupun MK yang sama-sama berada ranah sistem 
hukum. Ranah sistem etika, bukan dalam ranah sistem hukum. Suatu 
pelanggaran hukum dapat disebut juga merupakan pelanggaran etika, 
tetapi pelanggaran etika belum tentu merupakan pelanggaran hukum.504

503  Jimly Asshiddiqie, “Pengenalan Tentang Dkpp Dalam Rangka Penegakan Kode Etik 
Penyelenggara Pemilu” Makalah disampaikan dalam rangka Hari Ulang Tahun Ikatan Hakim 
Indonesia (IKAHI) ke-61…op.cit hlm.9

504  Ibid
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Tabel 4.2 
Rekonstruksi Kewenangan Komisi Yudisial Sebagai Peradilan Etik

Ius Constitutum Ius Constituendum
Kewenangan dalam UUD 1945

1. Mengusulkan Hakim Agung
2. Menjaga dan menegakkan 

kehormatan, keluhuran, serta 
perilaku hakim

Kewenangan dalam UUD 1945

1. Mengusulkan Hakim Agung
2. Memeriksa, mengadili dan memutus 

dugaan pelanggaran kode etik hakim 
Indonesia

3. Menjaga dan menegakkan 
kehormatan, keluhuran, serta 
perilaku hakim Indonesia

Kewenangan dalam UU Nomor 
18 Tahun 2011

1. Mengusulkan pengangkatan hakim 
agung dan hakim ad hoc di MA 
kepada DPR untuk mendapatkan 
persetujuan

2. Menjaga dan menegakkan 
kehormatan, keluhuran, serta 
perilaku hakim

3. Menetapkan kode etik dan/atau 
pedoman perilaku hakim (KEPPH) 
bersama-sama dengan MA

4. Menjaga dan menegakkan 
pelaksanaan KEPPH

Kewenangan dalam UU

1. Mengusulkan pengangkatan hakim 
agung dan hakim ad hoc di MA 
kepada DPR untuk mendapatkan 
persetujuan

2. Memeriksa, mengadili dan memutus 
laporan/pengaduan dugaan 
pelanggaran kode etik hakim 
Indonesia

3. Menjaga dan menegakkan 
kehormatan, keluhuran, serta 
perilaku hakim

4. Menetapkan kode etik dan/atau 
pedoman perilaku hakim (KEPPH) 
bersama-sama dengan MA

5. Menjaga dan menegakkan 
pelaksanaan KEPPH
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Tugas
1. Melakukan pemantauan dan 

pengawasan terhadap perilaku 
hakim

2. Menerima laporan dari masyarakat 
berkaitan dengan pelanggaran 
KEPPH

3. Melakukan verifikasi, klarifikasi 
dan investigasi terhadap laporan 
dugaan pelanggaran KEPPH 
secara tertutup

4. Memutuskan benar tidaknya 
laporan dugaan pelanggaran 
KEPPH

5. Mengambil langkah hukum 
dan/atau langkah lain terhadap 
orang perseorangan, kelompok 
orang, atau badan hukum yang 
merendahkan kehormatan dan 
keluhuran martabat hakim

6. Mengupayakan peningkatan 
kapasitas dan kesejahteraan hakim

7. Meminta bantuan kepada aparat 
penegak hukum untuk melakukan 
penyadapan dan merekam 
pembicaraan dalam hal adanya 
dugaan pelanggaran KEPPH

8. Menganalisis putusan yang 
telah memperoleh ketentuan 
hukum tetap sebagai dasar untuk 
melakukan mutasi hakim (Pasal 
42 UU No. 48 Tahun 2009)

Tugas
1. Menerima laporan dari masyarakat 

berkaitan dengan pelanggaran 
KEPPH

2. Melakukan penyelidikan, verifikasi, 
dan pemeriksaan pengaduan/laporan 
dugaan pelanggaran KEPPH secara 
tertutup

3. Memutuskan benar tidaknya laporan 
dugaan pelanggaran KEPPH

4. Memanggil Hakim yang diduga 
melakukan pelanggaran kode etik 
untuk memberikan penjelasan dan 
pembelaan; - Memanggil pelapor, 
saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang 
terkait untuk dimintai keterangan 
termasuk dokumen atau bukti lain;

5. Memberikan sanksi kepada Hakim 
yang terbukti melanggar kode etik.

Kondisi saat ini KY sebagai lembaga pengawas terhadap perilaku 
hakim melakukan pengawasan baik secara pasif berdasarkan laporan 
masyarakat maupun secara aktif melalui berbagai kegiatan yang 
dilakukan KY dalam bentuk pemantauan persidangan.505 Merekonstruksi 
KY sebagai peradilan etik salah satunya berarti menghapus kewenangan 
pengawasan aktif KY seperti pemantauan persidangan

505  Komisi  Yudisial RI, Laporan Tahunan Komisi Yudisial Tahun 2014, hlm.13
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Dalam menjalankan kewenangannya berikut 10 (sepuluh) prinsip 
Peradilan Etik yaitu:506

1. Presumption of ethical atau praduga beretika artinya sebelum 
KY memutuskan dalam sidang pembacaan putusan, teradu masih 
belum bisa dinyatakan melanggar kode etik.

2. Equality before the law and ethic, persamaan kedudukan di depan 
hukum dan etika. 

3. Fair trial, peradilan yang adil dan tidak memihak.
4. Openbaar Vergadering, sidang dilakukan secara terbuka, dapat 

dihadiri oleh masyarakat umum dan dapat diliput oleh media 
massa.

5. Asas Pembuktian Bebas maksudnya “Majelis Panel” hanya 
menetapkan beban pembuktian. 

6. Audio et alterampartem, para pihak harus didengar baik itu 
Pengadu, Teradu, Saksi, para pihak dan saksi ahli.

7. Judex ne procedat ex officio, Majelis hakim bersifat menunggu 
artinya tidak dapat mendorong masyarakat untuk melapor namun 
jika ada laporan KY tidak akan menolak.

8. Dominus litis, hakimlah yang aktif dalam menggali dugaan 
pelanggaran kode etik.

9. Judex debet judicare secundum allegata et probate, Hakim 
mengadili berdasarkan perkara yang diajukan beserta bukti-
buktinya dalam sidang.

10. Verhandlungsmaxime, para pihak yang wajib membuktikan apa 
yang disangkakan dan bukan hakim. 

 Dari hasil simpulan perbandingan KY di 30 negara, pengaturan 
kewenangan KY dalam konstitusi negara-negara tersebut relatif besar 
mencakup wewenang baik pengelolaan anggaran, sumber daya materi, 
operasional, penunjukan hakim; promosi, disiplin, pemberhentian serta 
gaji peradilan. Setelah diamati ternyata kewenangan yang besar juga 
dibarengi dengan komposisi anggotanya yang kuat. Terdapat 17 negara 
yang KY-nya di ketuai secara ex officio oleh Ketua MA, Presiden 
sebagai Ketua KY sebanyak 2 negara, Menteri Departemen Hukum 
sebagai Ketua KY Sebanyak 3 negara, dan 8 negara tidak menyebutkan 

506  http://dkpp.go.id/index.php?a=detilberita&id=1753 diunduh pada tanggal 19 Juli 2020
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secara eksplisit. Mayoritas KY diketuai Ketua MA (ex-officio).

Saat ini berdasarkan  Undang-Undang No 18 Tahun 2011 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi 
Yudisial, Susunan Keanggotaan KY sebagai berikut :
1. Komisi Yudisial terdiri atas pimpinan dan anggota.
2. Pimpinan Komisi Yudisial terdiri atas seorang Ketua dan seorang 

Wakil Ketua yang merangkap Anggota.
3. Komisi Yudisial mempunyai 7 (tujuh) orang anggota.
4. Anggota Komisi Yudisial adalah pejabat negara.
5. Keanggotaan Komisi Yudisial terdiri atas:

a. 2 (dua) orang mantan hakim;
b. 2 (dua) orang praktisi hukum;
c. 2 (dua) orang akademisi hukum; dan
d. 1 (satu) orang anggota masyarakat.

6.  Pimpinan Komisi Yudisial dipilih dari dan oleh Anggota Komisi 
Yudisial.

Hasil penelitian pada Tahun 2008 yang dilakukan Chicago University 
yaitu:

 “Terdapat suatu hipotesis bahwa hakim akan menolak regulasi 
dan kontrol dari pihak luar. Oleh karena itu jika anggota KY 
adalah non-hakim maka dari pengamatan kami akan memiliki 
kelemahan dalam pelaksanaan kewenangannya, namun apabila 
mayoritas pimpinan adalah hakim maka akan memiliki kekuatan 
yang besar507

Faktor Psikologis hakim akibat dari adanya pengawasan pihak 
luar merupakan faktor yang sulit dibuktikan secara ilmiah namun hal 
tersebut diakui oleh sejumlah penelitian dan Kepala Biro Pengawasan 
Hakim KY.508 CCJE sebuah lembaga Konsultatif Hakim Uni Eropa 

507  “We are particularly interested in whether composition correlates with powers. one hypothesis 
is that judge will resist external regulation and control. Therefore ifnon-judges are the majority 
on the council, we might observe that the Council is givenless substantive powers, but when 
judge are the majority, powers are high.” Dalam Nuno Garoupa dan Tom Ginsburg...op.cit 
Hlm.22-23 lihat juga Komisi Yudisial, Studi Perbandingan Komisi Yudisial di Beberapa Negara..
op.cit hlm.119

508  Hasil dari wawancara Kepala Biro Pengawasan Hakim Komisi Yudisial, Onnie Rosleini SH., 
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yang sangat berpengaruh dalam memberikan masukan kepada Uni 
Eropa pada masalah peradilan.509 CCJE memberikan rekomendasi 
kepada anggotanya yang antara lain memberikan pertimbangan untuk 
menempatkan hakim dalam komposisi keanggotaan KY. Mereka 
diperlukan karena terkait dengan dasar kompetensinya. Kompetensi 
tersebut memerlukan hakim yang berpengalaman yang direkrut dari 
rangking tertinggi dalam organisasinya sendiri.510

Besarnya komposisi lembaga seperti KY dari kalangan hakim 
memiliki signifikasi besar dalam pelaksanaan kewenangan KY, namun 
memiliki kelemahan kekhawatiran dapat bersikap melindungi espirit 
de corps. Namun sebaliknya yang terjadi jika KY dengan komposisi 
anggota dengan mayoritas non hakim akan dirasa kurang signifikan 
dalam pelaksanaan kewenangannya, tetapi dianggap lebih tegas terhadap 
akuntabilitas di peradilan.511  Maka dari itu, penting untuk memberikan 
komposisi keanggotaan KY dengan tepat agar pelaksanaan penegakan 
kode etik lebih efektif. Dengan ketidakharmonisan hubungan KY-MA 
dari awal terbentuk bahwa memang terdapat ‘faktor psikologis hakim’ 
yang merupakan factor penting dalam efektifnya penegakan kode etik 
hakim. Maka dari itu dapat difahami dari 30 negara perbandingan, 
mayoritas Ketua KY adalah Ketua MA (ex-officio).

Merekonstruksi KY dengan kewenangan dalam hal mengadili 
sangat penting agar hasil putusan langsung dapat dieksekusi, maka 
dari itu menurut penulis perlu menjadikan Ketua MA sebagai Ketua 
KY secara ex-officio, dengan keanggotan lain mayoritas non hakim. 
Hal tersebut dilakukan agar pelaksanaan penegakan kode etik hakim 
berjalan lebih efektif dan dengan keanggotaan mayoritas non hakim 
diharapkan tidak terjadi semangat melindungi corps.

Kemudian timbul pertanyaan apakah tidak akan ada konflik 
kepentingan ketika Ketua MA harus mengadili diri mereka sendiri 
dalam tindakan disiplin. Menurut Voermans mungkin saja ada jika 
M.Hum pada tanggal 18 April 2016

509  Seminar on Comparative Models of Judicial Commissions: Peran Komisi Yudisial di Era Transisi 
Menuju Demokrasi..op.cit  hlm.99

510  Dalam rekomendasi lainnya CCJE juga menyarankan agar masa jabatan dari anggota Komisi 
Yudisial dipercepat, diikuti dengan limitasi pada jumlah keanggotaannya. Hal ini bertujuan 
untuk membuat keanggotaannya menjadi lebih dinamis, sehingga setiap tiga tahun akan 
diperbaharui dalam Ibid hlm.107-108

511  Komisi Yudisial, Studi Perbandingan Komisi Yudisial di Beberapa Negara..op.cit.. hlm.122
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mayoritas hakim anggota tidak bersih. Hal itu terjadi jika orang-orang 
yang berada di KY adalah orang-orang yang memiliki kepentingan 
dalam melindungi hakim yang melakukan korupsi. Tetapi di kebanyakan 
negara Eropa, mayoritas adalah hakim yang bersih dan mereka tidak 
memiliki kepentingan, dan menjaga kebersihannya karena kekuasaan 
mereka bergantung pada itu. Sehingga mereka akan sangat termotivasi 
untuk menghukum setiap hakim yang mengambil uang suap misalnya. 
Karena ia akan mempengaruhi citra peradilan secara keseluruhan.512

Dalam tata cara pengambilan suatu keputusan suara ketua maupun 
anggota adalah satu suara, sehingga yang harus difokuskan adalah agar 
yang menjadi anggota KY merupakan orang-orang yang berintegritas 
dan dengan catatan track record yang bersih. Untuk itu maka sistem 
perekrutan anggota KY harus dengan seleksi yang ketat dan transparan.

7.1. Amandemen Konstitusi Sebagai Upaya Merekonstruksi Komisi 
Yudisial.

Kewenangan KY saat ini diatur dalam UUD 1945 dalam pasal 
24 B yaitu (1) mengusulkan pengangkatan hakim agung, dan (2) 
adanya kewenangan lain dalam rangka menjaga dan menegakkan 
kehormatan, keluhuran martaat, serta perilaku hakim. Terdapat 
2 (dua) persoalan pemaknaan dalam pengaturan yang demikian. 
Pertama, terkait dengan kewenangan KY yaitu “wewenang lain 
dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran 
martabat, serta perilaku hakim” tidak disebutkan dalam konstitusi 
secara eksplisit cara untuk mencapainya.sehingga timbul berbagai 
tafsir mengenai “cara untuk mencapainya”. Kedua, terkait makna 
kata “hakim” dalam ketentuan konstitusi tersebut. Tidak ada 
penafsiran resmi pada tingkat konstitusi mengenai ruang lingkup 
“hakim” sehingga dalam perjalanannya kewenangan KY menurut 
putusan MK “hakim konstitusi” tidak termasuk di dalamnya.

Dibandingkan dengan 30 negara, pengaturan KY di Indonesia 
tergolong tidak tegas menyebutkan kewenangannya. Bahkan dalam 
konstitusi 26 negara secara eksplisit memberikan kewenangan 
pada KY-nya dalam hal kewenangan “tindakan disipliner” atau 

512  Proceeding Seminar, Seminar on Comparative Models of Judicial Commissions: Peran Komisi 
Yudisial di Era Transisi Menuju Demokrasi..op.cit  hlm.113
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“pemberhentian hakim”  serta beberapa negara ditemukan membagi 
divisi KY khusus dalam penanganan disiplin hakim. Hanya 4 negara 
yang dalam konstitusinya tidak memberikan kewenangan pada 
KY-nya dalam hal penindakan disipliner ataupun pemberhentian 
hakim. Nampaknya dalam perkembangannya keberadaan KY di 
berbagai negara terus mengarah pada kewenangan dalam bidang 
penegakkan kode etik hakim. Hal tersebut diakui oleh Voermans 
dalam suatu seminar mengatakan bahwa pada perkembangannya 
KY mulai merambah pada tataran area kode etik hakim.513 

IFES dalam penelitiannya menyatakan “Establishing the 
council through a constitutional provision may help emphasize its 
importance as a guarantor ofjudicial independence”514 Pengaturan 
KY di beberapa negara dalam konstitusinya menunjukkan 
pentingnya menjamin keberadaaan komisi ini dalam dalam 
konstitusi. Jika dbandingkan dengan Indonesia, dalam konstitusi 
/ UUD 1945 tidak menyebutkan secara eksplisit kewenangan 
KY dalam tindakan disipliner atau pemberhentian hakim. Tidak 
dicantumkannya secara eksplisit dalam UUD menjadi celah dalam 
pemaknaan yang berbeda pada pasal “wewenang lain dalam rangka 
menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta 
perilaku hakim.”

 Dari 26 negara ini menjadi contoh bahwa penting untuk 
menegaskan secara eksplisit dalam konstitusi terkait kewenangan 
KY dalam tindakan disipliner dan pemberhentian hakim. Meskipun 
dalam sebuah konstitusi tidak diperlukan pengaturan yang sangat 
detail karena pada umumnya isi dari konstitusi merupakan hal-hal 
yang masih bersifat umum namun dengan dimasukkannya suatu 
kewenangan secara eksplisit dalam konstitusi dapat menutup celah 
pemaknaan yang berbeda terhadap suatu kewenangan. Maka dari 
itu, sebagai salah satu upaya merekonstruksi KY sebagai peradilan 
etik penting untuk secara jelas ditegaskan dalam kostitusi mengenai 
kewenangan utama KY mengenai pemberian sanksi atas dugaan 
pelanggaran kode etik dan perilaku hakim dan ruang lingkup 

513  Wim Voermans dalam Ibid hlm.100
514  Autheman, Violaine dan Sandra Elena, IFES Rule of Law White Paper Series, Global Best 

Practices: Judicial Councils, Lessons Learned from Europe and Latin America..op.cit hlm.7 lihat 
juga Komisi Yudisial..op.cit hlm.107
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hakim, baik hakim, hakim agung maupun hakim konstitusi.

8. Memperkuat Kedudukan dan Kewenangan Lembaga-Lembaga 
Negara Independen yang Memiliki Constitutional Importance 
(KPK, OJK, KPU, BAWASLU dan DKPP).

Kalangan emiten pasar modal, kehadiran OJK diharapkan dapat 
menjembatani kepentingan antar Bank Indonesia dan Kementrian 
Keuangan yang dalam beberapa kesempatan sempat bermasalah. 
Namun pihak emiten juga menekankan bahwa kehadiran OJK nantinya 
juga jangan membebani industri dan APBN, dalam hal pajak dan lain 
sebagainya.515Kehadiran OJK dalam perkembangan sektor keuangan 
di Indonesia diharapkan dapat membantu lancarnya kegiatan lembaga-
lembaga jasa keuangan, sehingga pengaturan terhadap kegiatan jasa 
keuangan dapat ter-cover dengan baik, yang pada akhirnya memberikan 
dampak yang positif bagi perkembangan perekonomian di Indonesia 
pada umumnya. Untuk itu perlu diketahui bagaimanakah fungsiOtoritas 
Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga pengawas kegiatan perbankan 
nasional di Indonesia.

Menyikapi persoalan-persoalan perbankan di Amerika Serikat 
dibentuk lembaga Otoritas Jasa Keuangan yang bekerja sama dengan 
Federal Reserve Bank. Pembentukan lembaga otoritas jasa keuangan 
di Indonesia sudah dimulai sejak terjadinya krisis di Tahun 1998 
yang kemudian ditegaskan dalam Pasal 34 UU BI dan pada awal 
pembentukannya disebut dengan Lembaga Pengawasan Jasa Keuangan 
(LPJK). Hingga diundangkannya UU OJK pada Tanggal 22 November 
2011. Banyaknya permasalahan lintas sektoral di sektor jasa keuangan, 
yang meliputi tindakan moral hazard, belum optimalnya perlindungan 
konsumen jasa keuangan, dan terganggunya stabilitas sistem keuangan 
semakin mendorong diperlukannya pembentukan lembaga pengawasan 
di sektor jasa keuangan yang terintegrasi.

Pengawasan diperlukan karena adanya potensi moral hazard 
(penyelewengan/penyalahgunaan) oleh para pelaku ekonomi yang 
tentunya berdampak negative terhadap perekonomian. Teori ekonomi 
me nunjukkan bahwa moral hazard disebabkan oleh adanya asymmetric 

515  Wahyu Utomo, “OJK Bagian Reformasi Ekonomi Indonesia”, artikel dan JurnalNasional, 
26 Januari 2012, hlm. 13. 
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information. Asymmetric information menyebabkan dua hal, yaitu 
moral hazard dan adverse selection (kesalahan memilih). Asymmetric 
information adalah kondisi dimana informasi tidak tersebar merata 
antar pelaku ekonomi.516Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu 
dilakukan penataan kembali struktur pengorganisasian dari lembaga-
lembaga yang melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di 
sektor jasa keuangan yang mencakup sektor perbankan, pasar modal, 
perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga 
jasa keuangan lainnya. Penataan dimaksud dilakukan agar dapat 
dicapai mekanisme koordinasi yang lebih efektif di dalam menangani 
permasalahan yang timbul dalam sistem keuangan sehingga dapat 
lebih menjamin tercapainya stabilitas sistem keuangan.Pengaturan 
dan pengawasan terhadap keseluruhan kegiatan jasa keuangan tersebut 
harus dilakukan secara terintegrasi.

Kedudukan hukum Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ditetapkan 
sebagai lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan 
wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali untuk 
hal tertentu yang diatur tegas dalam UU Nomor 21 Tahun 2011. Akan 
tetapi, meski independen, anggaran OJK bersumber pada APBN, dan/
atau pungutan dari penyelenggara jasa.

Independensi OJK tercermin dalam kepemimpinan OJK. Secara 
orang perorangan, pimpinan OJK memiliki kepastian masa jabatan dan 
tidak dapat diberhentikan, kecuali memenuhi alasan yang secara tegas 
diatur dalam UU OJK. Disamping itu, untuk mendapatkan pimpinan yang 
tepat, dalam UU OJK diatur juga mekanisme seleksi yang transparan, 
akuntabel, dan melibatkan partisipasi publik melalui suatu panitia 
seleksi yang unsur-unsurnya terdiri atas pemerintah, Bank Indonesia, 
dan masyarakat sektor jasa keuangan. 517Penjelasan Pasal, 34 Angka (2) 
UU Nomor 21 Tahun 2011 mengamanatkan pembiayaan OJK mandiri 
berasal dari pungutan dari penyelenggara jasa keuangan, sedangkan 
pembiayaan dari APBN dbutuhkan hanya pada saat pungutan yang 
dilakukan tidak memenuhi pembiayaan operasional OJK. APBN bagi 
OJK hanya merupakan sumber pembiayaan sementara atau pembiayaan 
risiko operasional OJK. Pungutan yang dilakukan OJK terhadap pihak 

516  Ibid. Hal 215
517 (Wahyu Utomo, “OJK Bagian Reformasi Ekonomi Indonesia”, artikel dan Jurnal 

Nasional, 26 Januari 2012, hlm. 222.
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yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan adalah:
1. Pungutan perizinan.
2. Pungutan persetujuan.
3. Pungutan pendaftaran.
4. Pungutan pengesahan.
5. Biaya pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, penelitian, dan 

transaksi perdagangan efek.518

Sebagai Lembaga yang bersifat independen dalam menjalankan 
tugasnya dan kedudukannya berada di luar pemerintah. OJK 
berkewajiban menyampaikan laporan kepada Badan Pemeriksa 
Keuangan dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Secara kelembagaan, OJK berada di luar Pemerintah, yang 
dimaknai bahwa OJK tidak menjadi bagian dari kekuasaan Pemerintah. 
Namun, tidak menutup kemungkinan adanya unsur-unsur perwakilan 
Pemerintah karena pada hakikatnya OJK merupakan otoritas di sektor 
jasa keuangan yang memiliki relasi dan keterkaitan yang kuat dengan 
otoritas lain, dalam hal ini otoritas fiskal dan moneter.

Oleh karena itu, lembaga ini melibatkan keterwakilan unsur- 
unsur dari kedua otoritas tersebut secara Ex-officio. Keberadaan 
Ex-officio ini dimaksudkan dalam rangka koordinasi, kerja sama, 
dan harmonisasi kebijakan di bidang fiskal, moneter, dan sektor jasa 
keuangan. Keberadaan Ex-officio juga diperlukan guna memastikan 
terpeliharanya kepentingan nasional dalam rangka persaingan global 
dan kesepakatan internasional, kebutuhan koordinasi, dan pertukaran 
informasi dalam rangka menjaga dan memelihara stabilitas sistem 
keuangan. Untuk mewujudkan koordinasi, kerja sama, dan harmonisasi 
kebijakan yang baik, Otoritas Jasa Keuangan harus merupakan bagian 
dari sistem penyelenggaraan urusan pemerintahan yang berinteraksi 
secara baik dengan lembaga-lembaga negara dan pemerintahan lainnya 
dalam mencapai tujuan dan cita-cita kemerdekaan Indonesia yang 
tercantum dalam konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

518 (http://infomoneter.com/apbnbagi-ojk-erupakan-sumberpembiayaan sementara/,diunduh 
pada jam 07.30 WIB). Diakses pada tanggal 19 Juli 2020
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Tidak hanya cukup di lembaga OJK, lembaga-lembaga lain seperti 
Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), 
dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK) perlu juga dijaga marwahnya sebab 
lembaga-lembaga ini adalah sebagai lembaga vital di negara ini sebagai 
suatu proses demokrasi dan pengawasan yang harus memiliki nilai-
nilai integritas dan penuh tanggung jawab.

Dalam rangka menyatukan pemahaman dan implementasi 
dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Khususnya mengenai 
pemutakhiran data pemilih, pencalonanan, kampanye, dana kampanye, 
pelanggaran etika, dan sengketa hukum, sehingga dapat mengurangi 
potensi permasalahan. Selain itu juga soal tahapan pengawasan dari 
Bawaslu dan soal pencegahan gratifikasi yang berpotensi dilakukan 
oleh penyelenggara Pemilihan perlunya pengutan terhadap lembaga-
lembaga tersebut yang harusnya diberikan bab khusus pada Undang-
undang Dasar 1945. Hal ini sebagai salah satu wujud agar tidak adanya 
intervensi baik dari luar maupun dari dalam.

Dengan melihat begitu pentingnya lembaga-lembaga tersebut 
dalam menjalankan ai demokrasi dan keadilan di negeri ini, lemba-
lembaga tersebut adalah lemabaga yang memiliki constitutional 
important, melihat fungsinya yang sangat begitu penting, oleh karena 
itu kekuatan hukum yang tetulis dasar yuridis yang bagitu kuat perlu 
segera direncanakan sebagai sebuah solusi kepentingan bersama dan 
demi terwujudnya amanah Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
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BAB V 
MATERI MUATAN PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR 

NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Berdasarkan landasan pemikiran, maka pokok-pokok materi muatan 
dalam Rancangan Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 sebagai berikut :

BAB I 
BENTUK DAN KEDAULATAN

Pasal 1

(1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.

(2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut 
Undang-Undang Dasar.***)

(3) Negara Indonesia adalah negara hukum. ***)

Mengenai bentuk dan kedaulatan negara sebagimana yang dijelaskan 
pada Pasal 37 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945,  yaitu “Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan 
Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan”. Maka, perumus 
menyimpulkan pada bab ini tidak diadakan perubahan. 

Bangsa ini terus mempertahankan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia menjadi bentuk final negara Indonesia. Kesepakatan untuk tetap 
mempertahankan bentuk negara kesatuan dilandasi pertimbangan bahwa 
negara kesatuan merupakan bentuk yang ditetapkan dari mulai berdirinya 
negara Indonesia dan dianggap paling relevan untuk mengakomodasi ide 
persatuan sebuah bangsa yang plural/majemuk dilihat dari berbagai latar 
belakang (dasar pemikiran). 

Atas dasar tersebut, menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan 
rakyat berarti memberikan kebebasan kepada rakyat untuk menjalankan 
pemerintahan namun tetap harus berdasarkan pada aturan yang ditentukan 
oleh hukum tertulis yakni Undang-undang Dasar 1945 agar tetap sejalan 
dengan cita-cita kedaulan dan hukum bangsa Indonesia.
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BAB II 
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

Pasal 2

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

(2) Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam 
lima tahun di ibukota negara.

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

Pasal 3

(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan 
menetapkan UndangUndang Dasar. ***)

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

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

Tim Perumus dalam  bab ini menyimpulkan tidak diadakan 
perubahan karena secara substansi pasal tersebut telah memadai. 

BAB III 
KEKUASAAN PEMERINTAH

Pasal 4

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

(2) Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang 
Wakil Presiden.
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Pasal 5

(1) Presiden berhak mengajukan rancangan Undang-undang kepada 
Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Derah. *****)

(2) Pengajuan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan 
Daerah oleh Presiden hanya berkaitan dengan Rancangan Undang 
undang tentang otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, 
pembentukan dan pemekaran, penggabungan daerah, pengelolaan 
sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang 
berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. *****)

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

Pasal 6

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

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

Pasal 6A

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

(2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai 
politik atau gabungan partai atau berasal dari jalur perseorangan yang 
mendaftar atau didaftarkan di Komisi Pemilihan Umum. *****) 

(3) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang berasal dari jalur 
perseorangan harus didukung paling sedikit sepuluh persen dari 
jumlah penduduk yang tersebar di lebih dari lima puluh persen jumlah 
Provinsi di wilayah Negara Keastuan Republik Indonesia. *****) 

(4) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara 
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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. ***)

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

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

Pasal 7

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

Pasal 7A

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

Pasal 7B

(1) Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan 
oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan 
Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada 
Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus 
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 berupa perbuatan yang bertentangan dengan norma 
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agama, norma kesusilaan dan/atau norma adat 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 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang 
hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurangkurangnya 
2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat. ***)

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

(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 berupa perbuatan yang 
bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan dan/atau norma 
adat dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak 
lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, 
Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan sidang paripurna untuk 
meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden 
kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. *****)

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

(7) Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib mematuhi putusan Mahkamah 
Konstitusi dalam mengambil keputusan pada sidang untuk memutus 
usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut. *****) 
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(8) Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian 
Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna  
Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurang-
kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-
kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/
atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan 
dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat. ***) 

Pasal 7C

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

Pasal 8

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

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

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

(4) Dalam hal presiden dan wakil presiden yang mangkat, berhenti, 
diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa 
jabatannya secara bersamaan berasal dari jalur perseorangan, selambat-
lambatnya enam bulan setelah itu, dilakukan pemilihan Presiden dan 
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Wakil Presiden guna mengisi kekosngan jabatan tersebut.*****)

(5) Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden guna 
mengisi kekosongan jabatan tersebut lebih lanjut diatur dalam undang-
undang. *****)

Pasal 9

(1) Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden 
bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh 
di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan 
Rakyat sebagai berikut : Sumpah Presiden (Wakil Presiden) : 
Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden 
Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan 
sebaikbaiknya dan seadiladilnya, memegang teguh UndangUndang 
Dasar dan menjalankan segala undangundang dan peraturannya 
dengan seluruslurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa. Janji 
Presiden (Wakil Presiden) :Saya berjanji dengan sungguhsungguh 
akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil 
Presiden Republik Indonesia) dengan sebaikbaiknya dan seadiladilnya, 
memegang teguh UndangUndang Dasar dan menjalankan segala 
undangundang dan peraturannya dengan seluruslurusnya serta 
berbakti kepada Nusa dan Bangsa. *)

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

Pasal 10

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

Pasal 11

(1) Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan 
perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. 
****)
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(2) Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang 
menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat 
yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan 
perubahan atau pembentukan undangundang harus dengan persetujuan 
Dewan Perwakilan Rakyat. ***)

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

Pasal 12

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

Pasal 13

(1) Presiden mengangkat duta dan konsul.

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

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

Pasal 14

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

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

Pasal 15

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

Pasal 16

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



253

Dilakukan perubahan pasal 5 pada ayat 1,  ayat 2 mengenai Dewan 
Perwakilan Daerah yang turut mengajukan Rancangan Undang-undang 
dengan DPR kepada Presiden, dan terdapat penambahan ayat pada pasal 
6A ayat 2 berkaitan dengan calon perorongan presiden dan wakil presiden 
sehingga ada pergeseran pada yang awalnya ayat( 2) dan (3) menjadi 
ayat (3) dan (4).  Selain itu dilakukan  perubahan pasal 7A, 7B ayat (1), 
7B ayat (5), berkaitan penjelasan terkait kata perbuatan ‘tercela’.  Dan 
penambahan 7B (7) adanya penambahan ayat terkait kepatuhan MPR 
terhadap keputusan MK masalah pemadzulan presiden sehingga terjadi 
pergeseran pada ayat yang awalnya ayat (6) dan (7) menjadi ayat (7) dan 
(8). Dan terdapat perubahan Pasal 8 ayat (3) tentang calon perseorangan 
dan penambahan pasal 8 ayat (4) terkait pemadzulan presiden dan wakil 
presiden calon perseorangan.   

BAB IV 
DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG

Dihapus.****)

BAB IV tentang Dewan Pertimbangan Agung telah dihapus, Tim 
perumus berpendapat tetap dincantumkan dengan mempertahankan naskah 
asli Undang-undang Dasar 1945. Dengan demikian naskah perubahan 
diletakkan melekat pada naskah asli. 

Sehingga dalam suatu naskah memuat Undang-Undang Dasar Tahun 
1945 sebelum amademen, amademen I, amademen II, amademen III, dan 
amademen IV.  Selain itu didasarkan pada sejarah pengalaman praktek-
praktek ketatanegaraan, khususnya selama orde baru, sebagaimana ketika 
itu anggota-anggota Dewan Pertimbangan Agung yang diangkat dan 
diberhentikan oleh Presiden tidak memiliki wibawa politik dan lembaga 
ini menjadi sub-ordinasi dari Presiden.
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BAB V 
KEMENTERIAN NEGARA

Pasal 17

(1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.

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

(3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. *)

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

Dalam bab ini Tim perumus tidak melakukan perubahan karena 
secara subtansi telah memadai.

BAB VI 
PEMERINTAH DAERAH

Pasal 18

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

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

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

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

(5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali 
urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai 
urusan Pemerintah Pusat. **)
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(6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan 
peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas 
pembantuan. **)

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

Pasal 18A

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

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

Pasal 18B

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

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

BAB VII 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

Pasal 19

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

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

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

Pasal 20

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

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

(3) Khusus 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 Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah dan Presiden untuk mendapat persetujuan 
bersama. *****) 

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

(5) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui 
bersama untuk menjadi undangundang. *)

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

Pasal 20A

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

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

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

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

Pasal 21

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

Pasal 22

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

(2) Hal ihwal kegentingan yang memaksa tersebut merupakan keadaan 
yang meliputi adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan 
masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang, Undang-
Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi 
kekosongan hukum, atau ada Undang-undang tetapi tidak memadai, dan 
kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat 
Undang-Undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan 
waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut 
perlu kepastian untuk diselesaikan. *****) 

(3) Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan 
Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.

(4) Dalam hal peraturan pemerintah tersebut 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, harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan 
Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah dan dalam persidangan yang 
berikut. *****)

(5) Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus 
dicabut.
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Pasal 22A

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan Undang-undang 
diatur dengan undang-undang. **)

Pasal 22B

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

Dilakukan perubahan pasal 20 ayat (2) mengenai penambahan 
wewenang Dewan Perwakilan Daerah. Dilakukan penambahan pasal 22 
ayat (2) mengenai hal ihwal kegentingan yang memaksa, sehingga terjadi 
pergeseran ayat yang awalnya ayat (2) dan (3) menjadi ayat (3) dan (4). 
Dilakukan penambahan pasal 22 ayat (4) mengenai penjelasan wewenang 
Dewan Perwakilan Daerah, sehingga terjadi pergeseran ayat yang awalnya 
ayat 4 menjadi ayat 5.

BAB VIIA*** 
DEWAN PERWAKILAN DAERAH

Pasal 22C

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

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

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

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

Pasal 22D

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

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

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

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

BAB VIIB*** 
PEMILIHAN UMUM

Pasal 22E

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

(2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan wakil 
presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.*** )

(3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai 
politik.*** )
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(4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan 
Daerah adalah perseorangan.*** )

(5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum 
yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.***)

(6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-
undang.*** )

Pasal 22F*****)

(1) Untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum dibentuk satu Komisi 
Pemilihan Umum yang bebas dan mandiri.*****)

(2) Komisi Pemilihan Umum berkedudukan di ibu kota negara, dan 
memiliki perwakilan di setiap provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai 
dengan tingkatannya.*****)

(3) Anggota Komisi Pemilihan Umum dipilih oleh Dewan Perwakilan 
Rakyat dengan dan diresmikan oleh Presiden.*****)

(4) Pimpinan Komisi Pemilihan Umum dipilih dari dan oleh 
anggota.*****)

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Komisi Pemilihan Umum diatur 
dengan undang-undang.*****)

Pasal 22G*****)

(1) Untuk melakukan pengawasan terhadap proses penyelenggaraan 
Pemilihan Umum dibentuk satu Badan Pengawas Pemilihan Umum 
yang bebas dan mandiri.*****)

(2) Badan Pengawas Pemilihan Umum berkedudukan di ibu kota negara, 
dan memiliki perwakilan di setiap provinsi dan Kabupaten/Kota 
sesuai dengan tingkatannya.*****)

(3) Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum dipilih oleh Dewan 
Perwakilan Rakyat dengan dan diresmikan oleh Presiden.*****)

(4) Pimpinan Badan Pengawas Pemilihan Umum dipilih dari dan oleh 
anggota.*****) 
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(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pengawas Pemilihan Umum 
diatur dengan undang-undang.*****)

Pasal 22H*****)

(1) Untuk menegakkan kode etik Penyelenggara Pemilihan Umum 
dibentuk satu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum 
yang bebas dan mandiri.*****)

(2) Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum berkedudukan 
di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.*****)

(3) Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum 
dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan dan diresmikan oleh 
Presiden.*****)

(4) Pimpinan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum 
dipilih dari dan oleh anggota.*****)

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Kehormatan Penyelenggara 
Pemilihan Umum diatur dengan undang-undang.*****)

Pada bab ini dilakukan penambahan pasal beserta ayat-ayatnya 
yakni 22F ayat (1) sampai (5), 22G ayat (1) sampai (5), dan 22H ayat (1) 
sampai (5) dilakukan penambahan-penambahan pada bab ini mengingat 
pentingnya pemilihan umum karena berkaitan erat dengan pemilihan 
sosok pemimpin  negara.

BAB VIII 
HAL KEUANGAN

Pasal 23

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

(2) Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara 
diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan 
Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. *****)
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(3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah 
tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara 
yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu.*****)

Pasal 23A

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

Pasal 23B

Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang.***

Pasal 23C

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

Pasal 23D

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

Dalam bab ini Tim perumus tidak melakukan perubahan karena secara 
subtansi telah memadai.

Pasal 23E*****)

(1) Untuk melakukan pengawasan di sektor keuangan dibentuk suatu 
Otoritas Jasa Keuangan yang bebas dan mandiri.*****)

(2) Otoritas Jasa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara dan dapat 
memiliki perwakilan di setiap provinsi.*****)

(3) Anggota Otoritas Jasa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan 
Rakyat dengan dan diresmikan oleh Presiden.*****)

(4) Pimpinan Otoritas Jasa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota.*****)

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Otoritas Jasa Keuangan diatur 
dengan Undang-undang.*****)

Pada bab ini ada perubahan ayat (2) dan (3) pada pasal 23, dan 
ada penambahan pasal dan ayat yakni pasal 23E ayat (1) sampai (5) yang 
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berkaitan dengan Otoritas Jaksa Keuangan (OJK).

BAB VIIIA*** 
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Pasal 23E

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

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

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

Pasal 23F

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

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

Pasal 23G

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

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

Dalam bab ini Tim perumus tidak melakukan perubahan karena secara 
subtansi telah memadai.
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BAB IX 
KEKUASAAN KEHAKIMAN

Pasal 24

(1) Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka 
untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan 
keadilan.*** )

(2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan 
badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan 
umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, 
lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah 
Konstitusi.***)

(3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan 
kehakiman diatur dalam undang-undang.** **)

Pasal 24A

(1) Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi 
dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-
undang.***** )

(2) Hakim Agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak 
tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.***)

(3) Calon Hakim Agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya 
ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.*** )

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

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

Pasal 24B

(1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan 
pengangkatan hakim agung, memeriksa, mengadili dan memutus 



265

dugaan pelanggaran kode etik hakim Indonesia 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 24C***

(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan 
terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang 
terhadap Undang-Undang Dasar dan menguji peraturan perundang-
undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, 
memutus pengaduan konstitusional, 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.*** )
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(6) Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara 
serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan 
undang-undang.***)

Pasal 24D*****)

(1) Untuk memberantas tindak pidana korupsi dibentuk suatu Komisi 
Pemberantasan Korupsi yang bebas dan mandiri yang fungsinya 
berkaitan dengan kekuasaan kehakiman di bidang penegakan tindak 
pidana korupsi.*****)

(2) Komisi Pemberantasan Korupsi berkedudukan di ibu kota negara dan 
memiliki perwakilan di setiap provinsi.*****)

(3) Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi dipilih oleh Dewan 
Perwakilan Rakyat dengan dan diresmikan oleh Presiden.*****)

(4) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dipilih dari dan oleh 
anggota.*****)

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi 
diatur dengan Undang-undang.*****)

Pasal 25

Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim 
ditetapkan dengan Undang-undang.

 Pada bab ini ada perubahan dan penambaan pasal beserta ayat-
ayatnya. perubahan pasal terdapat pada 24A ayat (1), 24B ayat (1) 24C 
ayat (1). Untuk penambahan terdapat pada pasal 24D ayat (1) sampai (5).

BAB IXA** 
WILAYAH NEGARA

Pasal 25****)

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

Tim Perumus memutuskan untuk tidak melaksanakan perubahan. 
Khususnya dalam frasa “Negara Kesatuan Republik Indonesia” dalam 
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frasa negara kepulauan dan juga sekaligus negara maritim tertuang pada 
United Nations Conference on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS) 
yang disebut Prinsip Negara Kepulauan (Archipelagic State Principle). 
Dengan diakuinya Indonesia sebagai negara kepulauan oleh masyarakat 
internasional, maka akan menaikan eksistensi Indonesia di kancah 
internasional sebagai bentuk negara, dan bentuk pemerintahan Indonesia. 

BAB X 
WARGA NEGARA DAN PENDUDUK

Pasal 26

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

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

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

Pasal 27

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

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

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

Pasal 28

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

 Dalam bab ini Tim perumus tidak mengadakan karena secara 
subtansi telah memadai.
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BAB XA** 
HAK ASASI MANUSIA

Pasal 28A

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

Pasal 28 B

(1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan 
melalui perkawinan yang sah.** )

(2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang 
serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.** )

Pasal 28C

(1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan 
kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh 
manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, 
demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat 
manusia.** )

(2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan 
haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan 
negaranya.**)

Pasal 28D

(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan 
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan 
hukum.**)

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

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

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

(1) Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut 
agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, 
memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara 
dan meninggalkannya, serta berhak kembali.** )

(2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, 
menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.**)

(3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan 
mengeluarkan pendapat.**)

Pasal 28F

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi 
untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak 
untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan 
menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang 
tersedia.** )

Pasal 28G

(1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, 
kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, 
serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan 
untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.**)

(2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang 
merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka 
politik dari negara lain.** )

Pasal 28H

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

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

(4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik 
tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh 
siapapun.** )

Pasal 28I

(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan 
pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, 
hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk 
tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi 
manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.** )

(2) Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar 
apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan 
yang bersifat diskriminatif itu.**)

(3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras 
dengan perkembangan zaman dan peradaban.**)

(4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi 
manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.**)

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

Pasal 28J

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

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

Dalam bab ini Tim perumus tidak melakukan perubahan karena secara 
subansi telah memadahi. 

BAB XI 
AGAMA

Pasal 29

(1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk 
agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya 
dan kepercayaannya itu.

Dalam bab ini Tim perumus tidak melakukan perubahan karena secara 
subansi telah memadahi. 

BAB XII 
PERTAHANAN NEGARA DAN KEAMANAN NEGARA**

Pasal 30

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

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

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

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

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

Dalam bab ini Tim perumus tidak melakukan perubahan karena secara 
subansi telah memadahi. 

BAB XIII 
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Pasal 31

(1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan****)

(2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah 
wajib membiayainya.****)

(3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem 
pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan 
serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, 
yang diatur dengan undang-undang.****)

(4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 
dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara 
serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi 
kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.****)

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

Pasal 32

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

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

Dalam bab ini Tim perumus tidak melakukan perubahan karena secara 
subansi telah memadahi. 
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BAB XIV 
PEREKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN 

SOSIAL****

Pasal 33

(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas 
kekeluargaan.

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

(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai 
oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran 
rakyat.

(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi 
ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, 
berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta 
dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi 
nasional.****)

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

Pasal 34

(1) Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.**** )

(2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat 
dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai 
dengan martabat kemanusiaan.**** )

(3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan 
kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.****)

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

Tim Perumus tetap mengikuti Naskah Konstitusi dan tidak perlu 
diadakan usulan perubahan terhadap Pasal 31 dan Pasal 32 karena secara 
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substansi Pasal  di atas sudah memadai dan oleh karena itu tidak perlu 
diubah.

BAB XV 
BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, 

SERTA LAGU KEBANGSAAN**

Pasal 35

Bendera Negara Indonesia ialah sang merah Putih.

Pasal 36

Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia.

Pasal 36A

Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhineka 
Tunggal Ika.**

Pasal 36B

Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya.**)

Pasal 36C

Ketentuan lebih lanjut mengenai Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, 
serta Lagu Kebangsaan diatur dengan undang-undang.**)

Dalam Bab XV UUD 1945 terkait bendera, bahasa, lambang 
negara, dan lagu kebangsaan, Tim perumus tidak melakukan perubahan 
karena merupakan atribut negara Indonesia yang memberikan identitas 
wujud eksistensi Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain 
itu Bab ini mencerminkan ideologi, kharakteristik, dan perjuangan Bangsa 
Indonesia untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan di bawah payung 
ke-bhinneka-an yang dilaksanakan berdasarkan asas persatuan, kedaulatan, 
kehormatan, kebangsaan, ke-bhinekatunggalika-an, ketertiban, kepastian 
hukum, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
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BAB XVI 
PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR

Pasal 37

(1) Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan 
dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh 
sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan 
Rakyat.****)

(2) Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan 
secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan 
untuk diubah beserta alasannya.****)

(3) Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, sidang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari 
jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.****)

(4) Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar 
dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen 
ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan 
Rakyat.****)

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

ATURAN PERALIHAN

Pasal I

Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama 
belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.****)

Pasal II

Semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk 
melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar dan belum diadakan yang 
baru menurut Undang-Undang Dasar ini.**** )
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ATURAN TAMBAHAN

Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri atas 
Pembukaan dan pasal-pasal*****)

Perubahan tersebut diputuskan dalam Rapat Paripurna Majelis 
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia ke-6 (lanjutan) tanggal 10 
Agustus 2020 Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik 
Indonesia, dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.***** ).

Tim perumus melakukan penghapusan pada pasal I aturan 
tambahan yang membebankan tugas kepada Majelis Permuswayaratan 
Rakyat untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum 
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (TAP MPRS) dan 
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) karena tugas 
tersebut telah terlaksana. Perubahan juga dilakukan terhadap Pasal II Aturan 
Tambahan sebagai bentuk penugasan Majelis Permusyawaratan Rakyat 
untuk menyusun buku kajian komprehensif yang dikarenakan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat adalah lembaga yang berwenang mengubah 
dan menetapkan Undang-undang Dasar yang memahami dengan jelas 
latar belakang terbentuknya suatu pasal beserta maknanya sehingga dapat 
menafsirkannya, kemudian akan dituangkan dalam suatu buku kajian 
komprehensif. Dan Rapat Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat 
Republik Indonesia yang pada awal 10 Agustus 2002 menjadi tanggal 10 
Agustus 2020 Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik 
Indonesia.
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BAB VI 
PENUTUP

A. Kesimpulan

 Dari pembahasan terkait problematika yang telah Tim Perumus 
uraikan di atas, maka Tim Perumus ingin memberikan beberapa simpulan;

1. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang marwahnya merupakan 
representasi regional pada kenyataannya terdapat kader partai politik 
yang duduk di dalamnya, hal lain yang juga menjadi persoalan terkait 
kewenangan dan tugas DPD yang seolah tidak mempresentasikan 
masyarakat daerah sehingga demikian ini menciderai independensi 
DPD. Maka dengan itu urgensi pengutan kedudukan dan wewenang DPD 
menjadi sebuah representasi masayarakat di daerah perlu disegerakan 
sehingga terciptanya sebuah pemerintahan yang berkedadilan dan 
demokratis untuk menjalankan amanah nilai pada sila-sila Pancasila 
sebagai idiologi negara Indonesia.

2. Problematika Syarat Pencalonan Presiden, Terkait dengan hal tersebut, 
dapat dilihat bahwa negara Indonesia merupakan negara yang 
demokratis. Namun, faktor partai politik telah membawa keuntungan 
dan kekurangan pada proses pemilihan Presiden. Maka dengan itu, 
Tim Perumus mengajukan usul terkait percalonan Presiden tanpa 
partai politik atau disebut juga independen. Sesuai dengan UUD 1945, 
Presiden dipilih oleh rakyat maka dapat disimpulkan bahwa kinerja 
seorang presiden dilihat tanpa adanya kekuatan partai politik. Hal ini 
juga memberi kesempatan kepada orang yang berkemampuan untuk 
menjadi pemimpin negara ini.

3. Sistem pemakzulan yang diterapkan di Indonesia kurang sesuai dengan 
kenyataan yang dijalankan sekarang. Indonesia adalah negara yang 
menganut sistem demokrasi. Sesuai dengan Pasal 7A UUD 1945 
menyatakan bahwa DPR dapat mengajukan usul pemberhentian yang 
terkait dengan etika, moral, ketidaksesuaian maupun tindakan pidana 
yang dilakukan oleh Presiden, maka dengan alasan seperti ini apa 
masih pantas untuk diselesaikan dengan voting dari beberapa putusan 
DPR? Tidak hanya itu, bukankah sudah banyak bukti bahwa dukungan 
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terkait pengembalian posisi presiden merupakan cara kerja oligarki. 
Maka dengan itu apabila MK merupakan satu-satunya lembaga yang 
berwenang untuk memutuskan pemberhentian Presiden, Komisi 
Yudisial harus dikuatkan agar terbukti bahwa kepastian hukum pada 
pemazulan yang diadili seadil-adilnya.

4. Perppu adalah jalur yang cenderung tidak demokratis. Penetapan 
perppu tidak memerlukan pembahasan dan persetujuan bersama 
parlemen, apalagi keterlibatan publik. Tapi para perumus konstitusi 
telah menyadari pentingnya keberadaan pintu peluang bagi presiden 
untuk mengambil langkah darurat. Konstitusi memberikan hak kepada 
presiden untuk menetapkan perppu dalam “hal-ihwal kegentingan yang 
memaksa”. Lebih lanjut, ada putusan Mahkamah Konstitusi (Putusan 
Nomor 138/PUU-VII/2009) yang memberikan tiga persyaratan 
keadaan yang harus dipenuhi dalam penetapan perpu: ada kebutuhan 
mendesak untuk penyelesaian cepat, ada kekosongan hukum ataupun 
undang-undang tapi tidak memadai, dan kekosongan hukum tersebut 
tidak dapat diatasi dengan prosedur biasa. 

5. Judicial review di Indonesia sendiri dijalankan oleh dua lembaga 
Negara yakni Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung (MA). 
Judicial review merupakan pengujian peraturan perundang-undang 
yang rendah terhadap yang Undang-undang yang lebih tinggi. Namun 
masih banyak sekali permasalahah mengenai sebuah wewenang yang 
harusnya menjadi kewenangan MA atau MK. Banyak orang juga keliru 
akan perbedaan tugas antara kedua lembaga tersebut. Masih banyak juga 
UU yang dikaitkan pada MK dan MA berbentrokan dengan UUD 1945. 
Maka dengan ini, kesimpulannya adalah melakukan penyatuatapan 
judicial review agar tidak ada kekeliruan mengenai tugas MK dan MA.

6. MK yang dikenal juga sebagai lembaga Mahkamah Konstitusi 
merupakan lembaga negara hasil reformasi yang dibuat pada perubahan 
ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 melalui 
Pasal 24C UUD 1945. Terdapat banyak permasalahan mengenai 
kewenangan MK yang kurang dijelaskan secara tepat pada UUD 1945. 
Constitutional complaint merupakan kesimpulan agar terjaminnya hak 
asasi pada manusia. Banyak sekali sekarang manusia mendapatkan 
perlakuan secara tidak adil dari pemerintah. Negara Indonesia yang 
berdemokrasi ini juga menjadi pedoman atas dasar hak constitutional 
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pada warga negara. Maka sudah sepantasnya MK mengadili segala 
perkara yang berhubungan dengan UUD 1945, Konstitusi, UU, dan 
seluruh keputusan yang berhubungan dengan hukum ketatanegaran. 

7. Komisi Yudisial (KY) merupakan lembaga mandiri yang berhak untuk 
mengajukan usulan terhadap Mahkamah Agung. Namun, apabila MA 
dan MK mempunyai derajat yang sama dan MK merupakan lembaga 
yang berwenang dalam keputusan pertama dan ahkirnya dan berurusan 
dengan negara maka sebaiknya Komisi Yudisial diberi wewenang 
untuk mengajukan usulan terhadap MK. Yang lebih penting lagi 
adalah jangan adanya pemandulan tugas pada KY akibat putusan yang 
diberikan kepada MK maupun MA. Apabila Komisi Yudisial diberikan 
wewenang yang kuat maka akan mewujudkan hormonisisasi antara 
lembaga pengadilan.

8. Problematika kedudukan terkait kelembagaan independen seperti 
KPK, OJK, KPU, Bawaslu dan DKPP telah mengakibatkan banyak 
campur tangan dari semua pihak, akibatnya adalah terjadilah 
kegagalan kepercayaan dari masyarakat untuk lembaga-lembaga 
tersebut. Lembaga-lembaga tersebut adalah lembaga yang memiliki 
constitutional importance dengan demikian maka perlu dilakukan 
pengutan secara yuridis agar memiliki integritas dan rasa kepercayaan 
yang tinggi dari masyarakat.

B. Saran

 Adapun demi tercapainya konsep ideal ketatanegaraan Indonesia 
yang mampu menampung berbagai dimensi strategis dinamika kehidupan 
berbangsa dan bernegara yang berkaitan dengan ideologi, politik, hukum, 
ekonomi, sosial dan HAM, beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait 
Rancangan Perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
kelima ini adalah: 

 UUD NRI 1945 sebagai kontrak sosial di Indonesia juga dipandang 
sebagai hukum tertinggi yang berpedoman kepada Pancasila. Pedoman 
utama dalam berbagai kegiatan berbangsa dan bernegara tersebut memang 
bersifat fundamental namun tidak berarti bahwa dengan seiringnya 
perkembangan zaman tidak dibutuhkan penyesuaian-penyesuaian yang 
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sejalan dengan perkembangan masyarakatnya sendiri. 

 Demikian dibutuhkan untuk mengutuhkan Republik Indonesia dan 
pencapaian tujuan-tujuannya yang tertera dalam Pembukaan UUD 1945 
alinea keempat. Sehingga perubahan kelima UUD 1945 harus dilakukan. 
Adapun saran dari Tim perumus terkait dalam perubaan ke-lima ini adalah 
sebagai berikut :

1. Penegasan terhadap indepensi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) 
hendaknya diatur secara jelas di dalam UUD NRI Tahun 1945 dalam 
menjaga marwah DPD sebagai regional representation.

2. Melihat apresiasi dan kemauan masyarakat luas terkait pencalonan 
presiden dan wakil presiden tidak harus dari parta politik atau melalui 
calon independen, maka negara (pemerintah perlu mengkaji dan 
menjadikan sebuah pertimbangan dalam mencantumkannya dalam 
perubahan UUD 1945 demi menjalankan amanah Pancasila yang 
berkeadilan dan rasa persatuan.

3. Urgensi tekait pemadzulan tekait presiden dan wakil presiden harus 
lebih jelas dan penuh tanggung jawab, mengingat akan pentingnya 
pemimpin yang benar-benar bisa memimpin dan memiliki rasa 
tanggung jawab yang tinggi.

4. Dalam menjalankan tugasnya dalam mengeluarkan perppu, maka 
pemerintah perlu memperhatkan etika dan keselarasan tekait tiga hal 
sebagai syarat dalam mengeluarkan perppu dengan melihat kondisi 
yang berkembang dan haruslah memihak pada rakyat luas.

5. Tumpang tindih sebuah aturan yang ada di ranah MA dan MK menjadi 
persoalan masyarakat dalam melakukan judical review, maka dengan 
itu perlunya kejelasan aturan tersebut dengan mensatuatapkan aturan-
aturan yang sesui dengan wewenangnya masing-masing.

6. Sudah seharusnya kejelasan penyelesaian perkara-perkara yang 
berhubungan dengan kewenangan MK lebih diperjelas lagi dan 
diseleksi dengan memberikan pengadilan khusus pada perkara-perkara 
tertentu, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman antara masyarakat. 
Dan terkait kewenangan constitutional complaint harusnya dapat 
diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi.
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7. Komisi Yudisial (KY) harusnya diberikan kewenangan yang lebih 
tinggi dari pada MK dan MA mengingat seleksi hakim MA dan MK 
dilakukan oleh KY, hal ini agar tidak ada keterlibatan yang tidak 
baik dalam pemilihan hakim sehingga menciptakan pengadilan yang 
berintegritas.

8. Seperti yang diketahui bahwasanya lembaga-lembaga seperti KPK, 
Bawaslu, DKPP, KPU dan OJK memiliki contitutional importance 
sehingga perlunya penguatan yang harus memiliki kekuatan 
hukum agar tidak ada intervensi dari lembaga manapun dengan ini 
ditambahkannya bab khusus terkait lembaga khusus atau contitutional 
importence.
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UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 
TAHUN 1945

 
PEMBUKAAN 

( P r e a m b u l e)

Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan 
oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena 
tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan 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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UNDANG-UNDANG DASAR 1945

BAB I 
BENTUK DAN KEDAULATAN

Pasal 1

(1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.

(2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut 
Undang-Undang Dasar.***)

(3) Negara Indonesia adalah negara hukum. ***)

BAB II 
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

Pasal 2

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

(2) Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam 
lima tahun di ibukota negara.

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

Pasal 3

(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan 
menetapkan UndangUndang Dasar. ***)

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

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

Pasal 4

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

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

Pasal 5

(1) Presiden berhak mengajukan rancangan Undang-undang kepada 
Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Derah. *****)

(2) Pengajuan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan 
Daerah oleh Presiden hanya berkaitan dengan Rancangan Undang 
undang tentang otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, 
pembentukan dan pemekaran, penggabungan daerah, pengelolaan 
sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang 
berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. *****)

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

Pasal 6

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

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

Pasal 6A

(1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara 
langsung oleh rakyat.***)
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(2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai 
politik atau gabungan partai atau berasal dari jalur perseorangan yang 
mendaftar atau didaftarkan di Komisi Pemilihan Umum. *****) 

(3) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang berasal dari jalur 
perseorangan harus didukung paling sedikit sepuluh persen dari 
jumlah penduduk yang tersebar di lebih dari lima puluh persen jumlah 
Provinsi di wilayah Negara Keastuan Republik Indonesia. *****) 

(4) 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. ***)

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

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

Pasal 7

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

Pasal 7A

Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa 
jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan 
Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran 
hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, 
tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela berupa perbuatan yang 
bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan dan/atau norma adat 
maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/
atau Wakil Presiden. *****)
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Pasal 7B

(1) Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan 
oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan 
Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada 
Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus 
pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil 
Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan 
terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau 
perbuatan tercela berupa perbuatan yang bertentangan dengan norma 
agama, norma kesusilaan dan/atau norma adat 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 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang 
hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurangkurangnya 
2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat. ***)

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

(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 berupa perbuatan yang 
bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan dan/atau norma 
adat 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 
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meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden 
kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. *****)

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

(7) Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib mematuhi putusan Mahkamah 
Konstitusi dalam mengambil keputusan pada sidang untuk memutus 
usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut. *****) 

(8) Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian 
Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna  
Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurang-
kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-
kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/
atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan 
dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat. ***) 

Pasal 7C

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

Pasal 8

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

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

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

(4) Dalam hal presiden dan wakil presiden yang mangkat, berhenti, 
diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa 
jabatannya secara bersamaan berasal dari jalur perseorangan, selambat-
lambatnya enam bulan setelah itu, dilakukan pemilihan Presiden dan 
Wakil Presiden guna mengisi kekosngan jabatan tersebut.*****)

(5) Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden guna 
mengisi kekosongan jabatan tersebut lebih lanjut diatur dalam undang-
undang. *****)

Pasal 9

(1) Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden 
bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh 
di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan 
Rakyat sebagai berikut : Sumpah Presiden (Wakil Presiden) : 
Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden 
Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan 
sebaikbaiknya dan seadiladilnya, memegang teguh UndangUndang 
Dasar dan menjalankan segala undangundang dan peraturannya 
dengan seluruslurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa. Janji 
Presiden (Wakil Presiden) :Saya berjanji dengan sungguhsungguh 
akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil 
Presiden Republik Indonesia) dengan sebaikbaiknya dan seadiladilnya, 
memegang teguh UndangUndang Dasar dan menjalankan segala 
undangundang dan peraturannya dengan seluruslurusnya serta 
berbakti kepada Nusa dan Bangsa. *)

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

Pasal 10

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

Pasal 11

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

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

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

Pasal 12

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

Pasal 13

(1) Presiden mengangkat duta dan konsul.

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

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

Pasal 14

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

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

Pasal 15

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

Pasal 16

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

BAB IV 
DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG

Dihapus.****)

BAB V 
KEMENTERIAN NEGARA

Pasal 17

(1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.

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

(3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. *)

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

BAB VI 
PEMERINTAH DAERAH

Pasal 18

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

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

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

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

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

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

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

Pasal 18A

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

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

Pasal 18B

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

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

BAB VII 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

Pasal 19

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

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

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

Pasal 20

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

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

(3) Khusus 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 Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah dan Presiden untuk mendapat persetujuan 
bersama. *****) 

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

(5) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui 
bersama untuk menjadi undangundang. *)

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

Pasal 20A

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

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

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

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

Pasal 21

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

Pasal 22

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

(2) Hal ihwal kegentingan yang memaksa tersebut merupakan keadaan 
yang meliputi adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan 
masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang, Undang-
Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi 
kekosongan hukum, atau ada Undang-undang tetapi tidak memadai, dan 
kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat 
Undang-Undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan 
waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut 
perlu kepastian untuk diselesaikan. *****) 

(3) Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan 
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Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.

(4) Dalam hal peraturan pemerintah tersebut 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, harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan 
Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah dan dalam persidangan yang 
berikut. *****)

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

Pasal 22A

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan Undang-undang 
diatur dengan undang-undang. **)

Pasal 22B

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

BAB VIIA*** 
DEWAN PERWAKILAN DAERAH

Pasal 22C

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

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

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

(4) Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan 
undang-undang.*** )
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Pasal 22D

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

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

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

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

BAB VIIB*** 
PEMILIHAN UMUM

Pasal 22E

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

(2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan wakil 
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presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.*** )

(3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai 
politik.*** )

(4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan 
Daerah adalah perseorangan.*** )

(5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum 
yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.***)

(6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-
undang.*** )

Pasal 22F*****)

(1) Untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum dibentuk satu Komisi 
Pemilihan Umum yang bebas dan mandiri.*****)

(2) Komisi Pemilihan Umum berkedudukan di ibu kota negara, dan 
memiliki perwakilan di setiap provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai 
dengan tingkatannya.*****)

(3) Anggota Komisi Pemilihan Umum dipilih oleh Dewan Perwakilan 
Rakyat dengan dan diresmikan oleh Presiden.*****)

(4) Pimpinan Komisi Pemilihan Umum dipilih dari dan oleh 
anggota.*****)

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Komisi Pemilihan Umum diatur 
dengan undang-undang.*****)

Pasal 22G*****)

(1) Untuk melakukan pengawasan terhadap proses penyelenggaraan 
Pemilihan Umum dibentuk satu Badan Pengawas Pemilihan Umum 
yang bebas dan mandiri.*****)

(2) Badan Pengawas Pemilihan Umum berkedudukan di ibu kota negara, 
dan memiliki perwakilan di setiap provinsi dan Kabupaten/Kota 
sesuai dengan tingkatannya.*****)
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(3) Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum dipilih oleh Dewan 
Perwakilan Rakyat dengan dan diresmikan oleh Presiden.*****)

(4) Pimpinan Badan Pengawas Pemilihan Umum dipilih dari dan oleh 
anggota.*****) 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pengawas Pemilihan Umum 
diatur dengan undang-undang.*****)

Pasal 22H*****)

(1) Untuk menegakkan kode etik Penyelenggara Pemilihan Umum 
dibentuk satu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum 
yang bebas dan mandiri.*****)

(2) Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum berkedudukan 
di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.*****)

(3) Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum 
dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan dan diresmikan oleh 
Presiden.*****)

(4) Pimpinan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum 
dipilih dari dan oleh anggota.*****)

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Kehormatan Penyelenggara 
Pemilihan Umum diatur dengan undang-undang.*****)

BAB VIII 
HAL KEUANGAN

Pasal 23

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

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

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

Pasal 23A

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

Pasal 23B

Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang.***

Pasal 23C

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

Pasal 23D

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

Dalam bab ini Tim perumus tidak melakukan perubahan karena secara 
subtansi telah memadai.

Pasal 23E*****)

(1) Untuk melakukan pengawasan di sektor keuangan dibentuk suatu 
Otoritas Jasa Keuangan yang bebas dan mandiri.*****)

(2) Otoritas Jasa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara dan dapat 
memiliki perwakilan di setiap provinsi.*****)

(3) Anggota Otoritas Jasa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan 
Rakyat dengan dan diresmikan oleh Presiden.*****)

(4) Pimpinan Otoritas Jasa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota.*****)

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Otoritas Jasa Keuangan diatur 
dengan Undang-undang.*****)
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BAB VIIIA*** 
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Pasal 23E

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

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

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

Pasal 23F

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

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

Pasal 23G

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

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

BAB IX 
KEKUASAAN KEHAKIMAN

Pasal 24

(1) Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka 
untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan 
keadilan.*** )

(2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan 
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badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan 
umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, 
lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah 
Konstitusi.***)

(3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan 
kehakiman diatur dalam undang-undang.** **)

Pasal 24A

(1) Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi 
dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-
undang.***** )

(2) Hakim Agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak 
tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.***)

(3) Calon Hakim Agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya 
ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.*** )

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

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

Pasal 24B

(1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan 
pengangkatan hakim agung, memeriksa, mengadili dan memutus 
dugaan pelanggaran kode etik hakim Indonesia 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.*** )
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(4) Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan 
undang-undang.*** )

Pasal 24C***

(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan 
terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang 
terhadap Undang-Undang Dasar dan menguji peraturan perundang-
undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, 
memutus pengaduan konstitusional, 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 24D*****)

(1) Untuk memberantas tindak pidana korupsi dibentuk suatu Komisi 
Pemberantasan Korupsi yang bebas dan mandiri yang fungsinya 
berkaitan dengan kekuasaan kehakiman di bidang penegakan tindak 
pidana korupsi.*****)
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(2) Komisi Pemberantasan Korupsi berkedudukan di ibu kota negara dan 
memiliki perwakilan di setiap provinsi.*****)

(3) Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi dipilih oleh Dewan 
Perwakilan Rakyat dengan dan diresmikan oleh Presiden.*****)

(4) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dipilih dari dan oleh 
anggota.*****)

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi 
diatur dengan Undang-undang.*****)

Pasal 25

Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim 
ditetapkan dengan Undang-undang.

BAB IXA** 
WILAYAH NEGARA

Pasal 25****)

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

BAB X 
WARGA NEGARA DAN PENDUDUK

Pasal 26

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

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

(3) Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-
undang.** )
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Pasal 27

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

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

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

Pasal 28

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

BAB XA** 
HAK ASASI MANUSIA

Pasal 28A

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

Pasal 28 B

(1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan 
melalui perkawinan yang sah.** )

(2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang 
serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.** )

Pasal 28C

(1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan 
kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh 
manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, 
demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat 
manusia.** )

(2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan 
haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan 
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negaranya.**)

Pasal 28D

(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan 
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan 
hukum.**)

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

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

(4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.** )

Pasal 28E

(1) Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut 
agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, 
memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara 
dan meninggalkannya, serta berhak kembali.** )

(2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, 
menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.**)

(3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan 
mengeluarkan pendapat.**)

Pasal 28F

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi 
untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak 
untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan 
menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran 
yang tersedia.** )

Pasal 28G

(1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, 
kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, 
serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan 
untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.**)
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(2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang 
merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka 
politik dari negara lain.** )

Pasal 28H

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

(2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus 
untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai 
persamaan dan keadilan.** )

(3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan 
pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang 
bermartabat.**)

(4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik 
tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh 
siapapun.** )

Pasal 28I

(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan 
pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, 
hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk 
tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi 
manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.** )

(2) Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar 
apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan 
yang bersifat diskriminatif itu.**)

(3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras 
dengan perkembangan zaman dan peradaban.**)

(4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi 
manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.**)

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

Pasal 28J

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

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

BAB XI 
AGAMA

Pasal 29

(1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk 
agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya 
dan kepercayaannya itu.

BAB XII 
PERTAHANAN NEGARA DAN KEAMANAN NEGARA**

Pasal 30

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

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

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

BAB XIII 
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Pasal 31

(1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan****)

(2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah 
wajib membiayainya.****)

(3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem 
pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan 
serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, 
yang diatur dengan undang-undang.****)

(4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 
dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara 
serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi 
kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.****)

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

Pasal 32

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

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

BAB XIV 
PEREKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN 

SOSIAL****

Pasal 33

(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas 
kekeluargaan.

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

(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai 
oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran 
rakyat.

(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi 
ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, 
berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta 
dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi 
nasional.****)

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

Pasal 34

(1) Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.**** )

(2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat 
dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai 
dengan martabat kemanusiaan.**** )

(3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan 
kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.****)

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam 
undang-undang.****)
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BAB XV  
BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU 

KEBANGSAAN**

Pasal 35

Bendera Negara Indonesia ialah sang merah Putih.

Pasal 36

Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia.

Pasal 36A

Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhineka 
Tunggal Ika.**

Pasal 36B

Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya.**)

Pasal 36C

Ketentuan lebih lanjut mengenai Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, 
serta Lagu Kebangsaan diatur dengan undang-undang.**)

BAB XVI 
PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR

Pasal 37

(1) Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan 
dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh 
sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan 
Rakyat.****)

(2) Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan 
secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan 
untuk diubah beserta alasannya.****)

(3) Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, sidang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari 
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jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.****)

(4) Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar 
dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen 
ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan 
Rakyat.****)

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

ATURAN PERALIHAN

Pasal I

Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama 
belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.****)

Pasal II

Semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk 
melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar dan belum diadakan yang 
baru menurut Undang-Undang Dasar ini.**** )

ATURAN TAMBAHAN

Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri atas 
Pembukaan dan pasal-pasal*****)

Perubahan tersebut diputuskan dalam Rapat Paripurna Majelis 
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia ke-6 (lanjutan) tanggal 10 
Agustus 2020 Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik 
Indonesia, dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.***** ).
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Sabila Ridwan, lahir di kota Bogor pada tanggal 14 Mei 2001. Ia sebagai 
mahasiswa angkatan tahun 2019 di Fakultas Hukum Universitas Trisakti, 
selama menjalankan pendidikan di Fakultas Hukum, Universitas 
Trisakti, ia aktif di beberapa organisasi di antaranya Trisakti Business 
Law Community (TBLC), Lembaga Penelitian dan Kajian Hukum 
(LPKH) Universitas Trisakti. Selain itu, ia juga beberapa kali mengikuti 
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kompetisi di antaranya Internal Moot Court Competition, ASEAN Data 
Science Explorers, dan sebagai juara harapan lomba opini kebangsaan 
diselenggarakan oleh Universitas Muhammadiyah Prof.Dr.Hamka 
Jakarta tahun 2020.

•	 Lili Julianti

Lili Julianti, lahir di Jakarta pada tanggal 17 juli 2000. Saat ini berstatus 
sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Trisakti angkatan 
2018, selama masa perkuliahannya ia aktif di beberapa organisasi di 
antaranya adalah Peradilan Semu, Trisakti Business Law Community, 
Lembaga Penelitian dan Kajian Hukum (LPKH), dan Paduan Suara 
Mahasiswa Universitas Trisakti. Ia juga ikut berpartisipasi dalam lomba 
Internal Moot Court Competition, Gold, Perunggu, Perak Mendali pada 
Jakarta World Choir Festival.

•	 Adrian Putranto Wibowo

Adrian Putranto, lahir di Jakarta pada tanggal 18 November 2000. 
Sebagai mahasiswa angkatan tahun 2019 di Fakultas Hukum 
Universitas Trisakti, selama menjalankan pendidikan di Fakultas 
Hukum, Universitas Trisakti, ia aktif di beberapa organisasi di antaranya 
MUN Trisakti University dan Pengadilan Semu, Universitas Trisakti. 
Pada tahun 2019 ia pernah menjadi delegasi Universitas Trisakti di 
International Pelita Harapan MUN 2020.
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