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ucapan terima kasih kepada segenap pihak yang telah memberikan bantuan 
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SEKRETARIAT JENDERAL  
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT 

REPUBLIK INDONESIA 
--------- 

Kata Pengantar Kepala Biro Pengkajian 
 

Buku Naskah Akademik tentang “Rancangan Perubahan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Terkait dengan Pokok-Pokok Haluan Negara” 

merupakan dokumentasi gagasan dari para akademisi muda yang menjadi peserta non-

finalis Academic Constitutional Drafting pada tahun 2021. Peserta non-finalis lomba 

tersebut berasal dari para mahasiswa tingkat S-1 sejumlah 19 (sembilan belas) tim 

yaitu dari Universitas Bengkulu, Universitas Sumatera Utara, Universitas Jember, UIN 

Alauddin Makassar, UGM (Tim A), Universitas Sam Ratulangi, Universitas Syiah Kuala, 

Universitas Tarumanegara, Universitas Sebelas Maret (Tim A & B), UIN Sunan Kalijaga 

(Tim A & B), Universitas Pelita Harapan, Universitas Trisakti, Universitas Diponegoro, 

Universitas Mulawarman (Tim A & B), Universitas Darma Agung, dan Universitas Sayyid 

Rahmatullah.  

Buku ini menjadi 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 2021. 

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 ajang bagi akademisi 

muda untuk mempresentasikan gagasan terbaru di bidang sistem ketatanegaraan 

Indonesia. Melihat pentingnya kegiatan tersebut, MPR 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 2021 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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MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT 
REPUBLIK INDONESIA 

--------- 
 

Sambutan Pimpinan Badan Pengkajian MPR RI 
 

Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh,  

Konstitusi merupakan hukum yang 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 konsekwensi 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 

dapat 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. 

 

 
 

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 2021 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. 

 

 

 

 

 

 

 



ix
 

 

 
 

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT 
REPUBLIK INDONESIA 

--------- 
 

Sambutan Pimpinan Badan Pengkajian MPR RI 
 

Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh,  

Konstitusi merupakan hukum yang 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 konsekwensi 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 

dapat 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. 

 

 
 

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 2021 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. 

 

 

 

 

 

 

 



x
 

 

Terima kasih, selamat membaca, selamat berpikir, dan salam konstitusi.  

 
 

Badan Pengkajian MPR RI 
Ketua,  

 

       Drs. Djarot Saiful Hidayat, M.S. 

 
 

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 2021, 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 2021 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.  

 



xi
 

 

Terima kasih, selamat membaca, selamat berpikir, dan salam konstitusi.  

 
 

Badan Pengkajian MPR RI 
Ketua,  

 

       Drs. Djarot Saiful Hidayat, M.S. 

 
 

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 2021, 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 2021 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.  

 



xii



xiii

MULAI DARI SINI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR TIM PENULIS .................................................iii

KATA PENGATAR KEPALA BIRO PENGKAJIAN .........................v

KATA PENGANTAR SEKRETARIS JENDERAL MPR RI ...........vii

SAMBUTAN PIMPINAN BADAN PENGKAJIAN MPR RI ...........ix

DAFTAR ISI .........................................................................................xiii

BAB I PENDAHULUAN ..................................................................1

 A. Latar Belakang ...................................................................1

	 B.	Identifikasi	Masalah ...........................................................5

 C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik ......6

 D. Metode Penelitian ..............................................................6

  1. Jenis Penelitian  ..............................................................6

  2. Jenis Data .......................................................................7

  3. Sumber Data ...................................................................7

  4. Teknik Pengumpulan Data .............................................7

BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS ...................9

 A. Kajian Teoritis ....................................................................9

  1. Kajian Teori tentang Konstitusi .....................................9

  2. Kajian Teori tentang Kedaulatan Rakyat .....................15

  3. Kajian Teori tentang Negara ........................................19

  4. Kajian Teori tentang Demokrasi ..................................23

  5. Kajian Teori tentang Sistem Pemerintahan Negara .....31

  6. Kajian Teori tentang Sistem Pemerintahan Presidensial .. 39

  7. Kajian Teori tentang Constitutional Complaint ...........45

  8. Kajian Teori tentang Judicial Review ..........................50

  9. Kajian Teori tentang Lembaga Negara ........................54



xiv

  10. Kajian Teori tentang Haluan Negara ..........................62

  11. Kajian Teori tentang Kekuasaan Kehakiman ..............68

 B. Kajian terhadap Nilai-Nilai Dasar Perubahan Undang- 
  Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
  Tahun 1945 .......................... ............................................73

 C. Kajian terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Dasar 
  Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sebelum  
  Amandemen Kelima .........................................................78

 1.  Kajian Pelaksanaan Terhadap PPHN ......................78

 2.  Kajian Pelaksanaan Terhadap MPR ........................82

    3.  Kajian Pelaksanaan Terhadap DPD ........................88

    4.  Kajian Pelaksanaan Terhadap DPR .........................93

    5.  Kajian Pelaksanaan Terhadap MK ..........................97

 D. Kajian Pelaksanaan Perubahan Undang-Undang Dasar  
   Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ........................103

    1.  Implikasi Terhadap Perubahan PPHN ...................103

    2.  Implikasi Terhadap Perubahan MPR .................... 111

    3.  Implikasi Terhadap Perubahan DPR ..................... 114

    4.  Implikasi Terhadap Perubahan DPD ..................... 118

    5.  Implikasi Terhadap Perubahan MK ......................122

BAB III  EVALUASI DAN ANLISIS KETENTUAN UNDANG- 
 UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
 TAHUN 1945 .............................................................................129

 A. Evaluasi Terhadap Ketentuan Perubahan PPHN ............129

 B. Evaluasi Terhadap Ketentuan Perubahan MPR ..............133

 C. Evaluasi Terhadap Ketentuan Perubahan DPR ...............137

 D. Evaluasi Terhadap Ketentuan Perubahan DPD ..............140

 E. Evaluasi Terhadap Ketentuan Perubahan MK ................144



xv

BAB IV    LANDASAN FILOSOFIS, HISTORIS, DAN  
 SOSIOLOGIS ....................................................................149
	 A.	Landasan	Filosofis..........................................................149
	 	 1.	 Landasan	Filosofis	Perubahan	PPHN	 .......................149
	 	 2.	 Landasan	Filosofis	Perubahan	MPR ..........................151
	 	 3.	 Landasan	Filosofis	Perubahan	DPR ...........................152
	 	 4.	 Landasan	Filosofis	Perubahan	DPD ...........................153
	 	 5.		Landasan	Filosofis	Perubahan	MK ............................155

B. Landasan Historis ..........................................................157
  1.  Landasan Historis Perubahan PPHN .........................157
  2.  Landasan Historis Perubahan MPR ...........................163
  3.  Landasan Historis Perubahan DPR ............................165
  4.  Landasan Historis Perubahan DPD ...........................167
  5.  Landasan Historis Perubahan MK .............................169

C. Landasan Sosiologis ......................................................172
  1.  Landasan Sosiologis Perubahan PPHN .....................172
  2.  Landasan Sosiologis Perubahan MPR .......................174
  3.  Landasan Sosiologis Perubahan DPR ........................175
  4.  Landasan Sosiologis Perubahan DPD .......................182
  5.  Landasan Sosiologis Perubahan MK .........................185
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG  
 LINGKUP PERUBAHAN UNDANG-UNDANG 
 DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 
 TAHUN 1945 .....................................................................191
 A. Ketentuan Perubahan Mengenai Perubahan PPHN .......191
 B. Ketentuan Perubahan Mengenai MPR ...........................201
 C. Ketentuan Mengenai Perubahan DPR ............................205
 D. Ketentuan Mengenai Perubahan DPD ...........................207

 E. Ketentuan Mengenai Perubahan MK ............................. 211



xvi

BAB VI PENUTUP ..........................................................................217

 A. Kesimpulan ....................................................................217

  1. Kesimpulan Mengenai Perubahan PPHN ..................217

  2. Kesimpulan Mengenai Perubahan MPR ....................218

  3. Kesimpulan Mengenai Perubahan DPR .....................219

  4. Kesimpulan Mengenai Perubahan DPD ....................219

  5. Kesimpulan Mengenai Perubahan MK ......................220

B. Rekomendasi .................................................................220

  1. Rekomendasi Mengenai Perubahan PPHN ................221

  2. Rekomendasi Mengenai Perubahan MPR .................221

  3. Rekomendasi Mengenai Perubahan DPR ..................221

  4. Rekomendasi Mengenai Perubahan DPD ..................222

  5. Rekomendasi Mengenai Perubahan MK ...................222

DAFTAR PUSTAKA ............................................................................223

LAMPIRAN ..........................................................................................237

BIODATA TIM PENULIS ....................................................................263



1 UNIVERSITAS SEBELAS MARET (Tim B)

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Negara Indonesia memiliki sejarah perjuangan yang panjang demi 
mencapai kemerdekaan dan kesejahteraan yang sebesar-besarnya. 
Pancasila merupakan sejarah berharga berupa ideologi dan nilai-nilai 
luhur sekaligus cita-cita bagi arah masa depan bangsa Indonesia. Pancasila 
sebagai philosofische gronslag dari negara Indonesia memiliki konsekuensi 
bahwasanya setiap aspek penyelenggaraan Negara harus sesuai dengan 
nilai-nilai Pancasila. Hal tersebut meliputi segala peraturan perundangan-
undangan dalam Negara, moral Negara, kekuasaaan Negara, rakyat, 
bangsa, wawasan nusantara, pemerintahan, dan aspek-aspek kenegaraan 
lainnya. Yang kemudian ideologi dan nilai-nilai luhur Pancasila dituangkan 
ke dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 sebagai pedoman demi tercapainya negara Indonesia yang 
merdeka, beradab, berkeadilan, dan sejahtera.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang di dalamnya terdapat 
staatsfundamental norm memiliki kedudukan penting sebagai konstitusi 
di negara Indonesa. Mengingat konstitusi pada intinya merupakan 
hasil perjuangan politik, pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak 
diwujudkan, dan keinginan dengan mana perkembangan kehidupan 
ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin1 Oleh karena konstitusi 
merupakan sebuah hukum yang paling tinggi serta fundamental, alangkah 
lebih baik konstitusi terlahir dari hasil penyesuaian dan penyempurnaan 
untuk mengikuti segala perkembangan, khususnya yang berkaitan dengan 
hati nurani rakyat.2 Proses penyesuaian dan penyempurnaan tersebut 
dapat ditempuh dengan melakukan reformasi konstitusi. Idealnya, suatu 
konstitusi dibuat untuk memenuhi kebutuhan, yaitu terciptanya hubungan 
kekuasaan yang seimbang antara cabang-cabang kekuasaan yang ada. 
Akan tetapi karena suatu konstitusi itu merupakan produk zamannya,tidak 
jarang ia ditulis untuk mengakomodasi kepentingan-kepentingan waktu 
itu. Karenanya, sebenarnya tanpa adanya perubahan besar pun, reformasi 
1 Sri Soemantri, Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi, Bandung: Alumni, 2006, hlm. 3.
2 A.M. Fatwa, Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945, Jakarta: Kompas Media 

Nusantara, 2000, hlm. 1.
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konstitusi dapat dilakukan, baik melalui cara amandemen, perubahan dan 
penggantian konstitusi. Ini dilakukan ketika suatu konstitusi sudah tidak 
lagi mampu mengakomodasi kepentingan zamannya di atas mana proses 
penyelenggaraan negara hendak ditumpukan.3

Indonesia sendiri telah melakukan reformasi konstitusi Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) 
sebanyak empat kali dalam periode waktu 1999 – 2002. Perubahan tersebut 
sekiranya membawa hal-hal mendasar dalam kerangka struktur parlemen 
di Indonesia. Salah satu hasil perubahan UUD NRI 1945 adalah reformasi 
struktur parlemen Indonesia yang meletakkan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat (MPR) sebagai lembaga yang tidak lagi sepenuhnya memegang 
kedaulatan rakyat. Gagasan meniadakan kedudukan MPR sebagai 
lembaga tertinggi negara tersebut mengalihkan negara Indonesia dari 
sistem MPR kepada sistem kedaulatan rakyat yang diatur menurut UUD 
NRI 1945.4 Dewasa ini, UUD NRI 1945-lah yang menjadi rujukan utama 
dalam menjalankan kedaulatan rakyat, oleh karena di dalamnya diatur 
mengenai bagian-bagian mana dari kedaulatan rakyat yang diserahkan 
pelaksanaannnya kepada badan atau lembaga yang keberadaan, wewenang, 
tugas dan fungsinya diatur dalam UUD NRI 1945, serta bagian mana yang 
langsung dilaksanakan oleh rakyat itu sendiri.

Perubahan-perubahan mendasar dalam kerangka struktur parlemen 
Indonesia terjadi mengenai hal-hal sebagai berikut: Pertama, susunan 
keanggotaan MPR berubah secara struktural karena dihapuskannya 
keberadaan utusan golongan yang mencerminkan prinsip perwakilan 
fungsional dari unsur keanggotaan MPR. Kedua, bersamaan dengan 
perubahan yang bersifat struktural tersebut, fungsi MPR juga mengalami 
perubahan mendasar. Majelis ini tidak lagi berfungsi sebagai supreme 
body yang memiliki kewenangan tertinggi dan tanpa kontrol, karena itu 
kewenangannya pun mengalami perubahan-perubahan mendasar. Ketiga, 
diadopsinya prinsip pemisahan kekuasaan (separation of powers) secara 
tegas antara fungsi legislatif dan eksekutif dalam perubahan UUD NRI 
1945, sehingga tidak lagi menganut sistem MPR berdasarkan prinsip 
‘supremasi parlemen’ dan sistem pembagian kekuasaan (distribution 

3 Sonia Ivana Barus, “PROSES PERUBAHAN MENDASAR KONSTITUSI INDONESIA PRA 
DAN PASCA AMANDEMEN”, UBELAJ, Vol. 1 No.1, April 2017, hlm. 33.

4 Bagir Manan, DPR, DPD, dan MPR dalam UUD 1945 Baru, Yogyakarta: FH UII Press, 2003, 
hlm. 74.
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of power) oleh lembaga tertinggi MPR kepada ke lembaga-lembaga di 
bawahnya. Keempat, dengan diadopsinya pemilihan Presiden dan Wakil 
Presiden dalam satu paket secara langsung oleh rakyat dalam Pasal 6A 
ayat (1), maka konsep dan sistem pertanggungjawaban Presiden tidak lagi 
dilakukan oleh MPR, tetapi langsung oleh rakyat.5

Implikasi lanjutan dari perubahan UUD NRI 1945 ialah sehubungan 
dengan dihilangkannya kewenangan MPR untuk menetapkan Garis-garis 
Besar Haluan Negara (GBHN). GBHN merupakan haluan negara sebagai 
pernyataan kehendak rakyat yang pada hakikatnya merupakan suatu pola 
umum pembangunan nasional yang ditetapkan oleh MPR. Pola umum 
pembangunan nasional tersebut merupakan rangkaian program-program 
pembangunan yang menyeluruh, terarah, dan terpadu yang berlangsung 
terus-menerus. Dalam praktiknya, GBHN kemudian akan menjadi 
pedoman bagi pemerintah untuk menjalankan program pembangunan 
nasionalnya.

Dalam perjalanannya, GBHN terus dijadikan sebagai acuan 
pembangunan nasional, sampai pada reformasi konstitusi di tahun 1999-
2002, dimana dengan diterbitkannya Undang-Undang 25 Tahun 2004 
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) seolah 
bentuk hukum pengaturan tentang roadmap perencanaan pembangunan 
bertransformasi dari ketetapan MPR menjadi Undang-Undang, dan 
nomenklaturnya pun menjadi berbeda dari GBHN bertransformasi menjadi 
SPPN.6

GBHN dan RPJM sebagai dua model perencanaan pembangunan 
nasional yang bersifat jangka panjang, merupakan panduan pembangunan 
nasional di segala bidang kehidupan masyarakat bangsa Indonesia. Dugaan 
bahwa perencanaan pembangunan saat ini tidak memiliki pedoman 
sebagaimana GBHN tidaklah tepat. Dalam RPJPM seperti halnya dalam 
GBHN dijelaskan secara runtut arah dan tahapan pembangunan yang ingin 
dicapai dalam jangka panjang atau 20 tahun endatang yang kemudian 
dirinci dalam RPJMN untuk lima tahun da RKP untuk jangka panjang 

5	 Ni‟matul	Huda,	UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang, Jakarta: Rajawali Pers, 2008, 
hlm. 223-234.

6 Fence M. Wantu, et. al., KAJIAN AKADEMIK URGENSI BENTUK HUKUM DAN 
PENEGAKANNYA, SERTA SUBSTANSI POKOK-POKOK HALUAN NEGARA, Gorontalo, 
2020, hlm. 1.
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waktu satu tahun.7

Telah berkembang pendapat yang antara lain mengatakan bahwa tanpa 
diberikannya GBHN kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih, maka 
seolah-olah sistem demokrasi hanya memberikan blanko kosong kepada 
pasangan tersebut. Negara dan penyelenggaraan pemerintahan dianggap 
menjalankan sistem “autopilot” yang bisa berjalan sendiri. Demikian pula, 
timbulnya persoalan kehidupan berbangsa dan bernegara dewasa ini yang 
terus menerus berlangsung, menunjukkan betapa mandat rakyat dalam 
sistem demokrasi liberal menjadi tergerus sia-sia, tanpa parameter, kepada 
lembaga-lembaga demokrasi lain, termasuk badan-badan perwakilan, 
untuk menjalankan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan 
daerah.

Realita kehidupan bangsa saat ini menuntut GBHN diberlakukan 
kembali. Hal ini tentunya akan berimplikasi pada penguatan fungsi 
MPR yang dikebiri pasca amandemen UUD 1945. Dalam hal ini, perlu 
dilakukan upaya penataan kembali tentang kedudukan wewenangnya, 
agar keberadaannya lebih berwibawa dan bermartabat. Dengan kata lain, 
MPR seharusnya tidak lagi diibaratkan sebagai pintu darurat pesawat, 
yang hanya sewaktu-waktu saja diperlukan, yakni manakala akan terjadi 
kecelakan pesawat. MPR harus ditempatkan pada porsinya sebagai 
lembaga penjelmaan rakyat.

Penguatan MPR juga akan berimplikasi pada diperlukannya penataan 
kembali struktur lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan 
Perwakilan Daerah (DPD). Keduanya perlu dikaji kembali melihat desai 
parlemen saat ini masih memiliki kelemahan, terutama dari segi kedudukan 
dan kewenangannya yang tidak seimbang. Sementara itu, menjadi 
penting juga untuk menengok kewenangan Mahkamah Konstitusi yang 
perlu ditambahkan, semata-mata agar dapat menjadi pelindung terhadap 
konstitusi dan hak asasi manusia.

Pemberlakuan kembali GBHN adalah hal yang diperlukan saat ini. 
Hal ini dikarenakan konstitusi membuka kemungkinan untuk mengatur 
ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan MPR, termasuk kewenangan 
dalam menetapkan GBHN dengan Ketetapan MPR. Selain itu, 
pembangunan nasional merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya 
7 Imam S ubkhan, GBHN dan Perubahan Bahan Perencanaan Pembangunan di Indonesia, 

Aspirasi, Vol. 5 No. 2, 2014, hlm. 10.
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tanggung jawab lembaga eksekutif semata sehingga pembelakuan kembali 
GBHN sangat diperlukan sebagai sebuah kesepakatan bersama antara 
pemerintah dan MPR sebagai penjewatahan rakyat dalam melaksanakan 
visi, misi, tujuan dan program pemerintahan sesuai dengan Pancasila dan 
UUD NRI Tahun 1945. Bahkan, pemberlakuan kembali GBHN dapat 
mengoptimalkan penggunaan keuangan negara sehingga keuangan negara 
dapat	dipergunakan	secara	efektif	dan	efisien.

Upaya yang dapat dilakukan ialah dengan dilakukannya reformasi 
konstitusi. Perubahan kelima UUD NRI Tahun 1945 merupakan hal 
yang mutlak diperlukan untuk memperbaiki sistem ketatanegaraan saat 
ini, beserta dengan praktik penyelenggaraannya, terutama dalam hal 
pembangunan nasional melalui dikembalikannya GBHN. Dalam hal ini, 
untuk mewadahi GBHN tersebut maka MPR perlu diberikan kewenangan 
kembali untuk membentuk Ketetapan MPR, sekalipun sifatnya terbatas 
hanya untuk GBHN saja. Namun dengan pemikiran demikian, konstitusi 
diharapkan dapat menjadi living and work constitutions yang dapat menjadi 
pedoman dalam kehidupan bernegara di Indonesia.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Dari uraian latar belakang masalah dalam Naskah Akademik ini, 
identifikasi	masalah	yang	ditetapkan	antara	lain:

1. Permasalahan apakah yang terjadi dalam penerapan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
Amandemen Keempat?

2. Mengapa perlu melakukan Amandemen Kelima terhadap Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945?

3. Apa	yang	menjadi	landasan	dan	pertimbangan	filosofis,	historis,	
dan sosiologis pembuatan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Kelima?

4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, 
jangkauan, dan arah peraturan?
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C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENYUSUNAN NASKAH  
 AKADEMIK

Penyusunan  Naskah  Akademik  ini  memiliki  beberapa  tujuan  dan 
kegunaan antara lain:

1. Melalui Naskah Akademik ini dapat diperoleh urgensi 
dilakukannya Amandemen Kelima Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Untuk mengetahui solusi atas permasalahan penerapan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
Amandemen Keempat.

3. Sebagai tindak lanjut dari permasalahan yang terjadi di dalam 
masyarakat sebagai realitas penerapan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan

4. Sebagai upaya progresif dari permasalahan yang pelik di tengah 
perkembangan zaman serta sebagai langkah preventif akan adanya 
permasalahan yang terjadi dimasa yang akan datang.

D. METODE PENELITIAN

 1. Jenis Penelitian

 Jenis penelitian dalam Naskah Akademik adalah penelitian hukum 
normatif. Nama lain dari penelitian hukum normatif ini adalah penelitiain 
hukum doktrinal, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau 
studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktrinal karena penelitian ini 
dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis 
atau bahan-bahan hukum yang lain. Sedang disebut sebagai penelitian 
perpustakaan ataupun studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak 
dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.  
Dimana  dalam  penelitian  pada  umumnya  untuk menentukan jenis dari 
suatu penelitian itu dibedakan antara data yang diperoleh secara  langsung 
dari  masyarakat  dan dari bahan-bahan pustaka.



7 UNIVERSITAS SEBELAS MARET (Tim B)

 2.  Jenis Data    

 Jenis data yang digunakan dalam Naskah Akademik ini adalah data 
sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka 
berupa keteranganketerangan yang secara tidak langsung diperoleh 
melalui studi kepustakaan, arsiparsipyang berhubungan dengan masalah 
yang diteliti seperti putusan dan tulisan ilmiah, sumber hukum tertulis 
lainnya.    

 3.  Sumber Data   

 Data yang digunakan penulis dalam Naskah Akademik ini adalah 
data sekunder. Data sekunder tersebut mencakup:

a.      Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan 
terdiri dari (a) Norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan 
UUD NRI Tahun 1945; (b) Peraturan dasar: mencakup diantaranya 
Batang  Tubuh  UUD  NRI  Tahun  1945  dan Ketetapan  Majelis 
Permusyawaratan Rakyat; (c) Peraturan perundang-undangan; (d) 
Bahan	Hukum	yang	tidak	dikodifikasikan,	seperti	hukum	adat;	(e)	
Yurisprudensi; (f) Traktat; (g) Bahan hukum dari zaman penjajahan 
yang hingga ini masih berlaku.

b.   Bahan Hukum Sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai 
bahan hukum primer, seperti rasa tersebut.

c.  Bahan Hukum Tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk 
maupun pengakuan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, 
yang bertugas untuk menguatkan dan melengkapi data maupun 
argumentasi yang dituangkan dalam Naskah Akademik ini. Sebagai 
contoh adalah kamus, ensiklopdi, indeks kumulatif dan sebagainya.

 4.  Teknik Pengumpulan Data

 Teknik pengumpulan data dalam Naskah Akademik ini 
menggunakan studi kepustakaan yaitu berupa pengumpulan data sekunder. 
Dalam penelitian  hukum  ini, penulis  mengumpulkan  data sekunder  yang 
memiliki hubungan dengan masalah yang diteliti.
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BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. KAJIAN TEORETIS

1.  Kajian Teori tentang Konstitusi

Istilah konstitusi berasal dari “constituer” (bahasa Prancis) yang 
berarti “membentuk”. Pemakaian istilah konstitusi yang dimaksudkan 
ialah pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu 
negara.8 Di negara-negara yang menggunakan bahasa Inggris sebagai 
bahasa nasional, dipakai istilah “constitution” dalam bahasa Indonesia 
disebut konstitusi.9 Dan dalam bahasa Latin “constitutio” yang berkaitan 
dengan kata jus atau ius yang berarti “hukum atau prinsip.” Di zaman 
modern, bahasa yang biasa dijadikan sumber rujukan mengenai istilah ini 
adalah Inggris, Jerman, Prancis, Italia, dan Belanda.10

Hampir dapat dipastikan bahwa negara-negara di dunia umumnya 
dalam mengatur kehidupan bernegara senantiasa mengacu kepada 
konstitusi negara tersebut. Negara yang menganut sistem negara hukum 
dan kedaulatan rakyat dalam konsep pemerintahanya menggunakan 
konstitusi11 atau UUD sebagai norma tertinggi di samping norma hukum 
yang lain. Sekalipun pengertian konstitusi dapat dimaknai secara sempit 
dan luas, dimana pengertian secara sempit dari konstitusi adalah UUD. 
Bahwa dalam perkembangannya istilah konstitusi dalam arti sempit tidak 
menggambarkan seluruh komponen peraturan, baik yang tertulis maupun 
yang tidak tertulis (legal dan non legal) maupun yang dituangkan dalam 
suatu dokumen tertentu seperti berlaku di Amerika Serikat.12

8	 Huda	Ni’matul,	UUD	1945	dan	Gagasan	Amandemen	Ulang,	Jakarta,	PT	RajaGrafindo	Persada, 
2008, hlm. 14.

9	 Dahan	Thaib,	dkk,	Teori	dan	Hukum	Konstitusi,	Jakarta,	PT	RajaGrafindo	Persada,	2003,	hlm.	
8.

10 Ibid
11	 Russel	F.	Moore,	Modern	Constitution,	 sebagaimana	dikutip	 oleh,	Taufiqurrohman	Syahuri,	

Hukum Konstitusi, Proses dan Prosedur Perubahan UUD di Indonesia 1945-2002 Serta 
Perbandingannya Dengan Konstitusi Negara Lain di Dunia, sebagaimana dikutip oleh, 
Novendri M. Nggilu, Hukum dan Teori Konstitusi (Perubahan Konstitusi yang partisipatif dan 
populis), (Yogyakarta: UII Press, 2015), hlm. 17.

12 Novendri M. Nggilu, Ibid.
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Ada beberapa pengertian mengenai konstitusi diantaranya adalah 
pengertian yang diberikan menurut James Bryce yaitu “constitution is a 
collection of principles according to which the powers of the government, 
the rights of the governed, and the relations between the two are adjusted”. 
Suatu konstitusi setidaknya mengatur mengenai berbagai institusi 
kekuasaan yang ada dalam negara, kekuasaan yang dimiliki oleh institusi-
institusi tersebut, dan dalam cara seperti apa kekuasaan tersebut dijalankan. 
Dengan demikian 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.

Konstitusi suatu negara termuat dalam undang-undang dasar dan 
berbagai aturan konversi. Konstitusi atau undang-undang dasar merupakan 
aturan dasar aturan pokok negara yang menjadi sumber dan dasar bagi 
terbentuknya aturan hukum yang lebih rendah. Disebut aturan dasar atau 
aturan pokok negara karena dia hanya bersifat pokok dan masih merupakan 
norma tunggal, tidak disetai norma sekunder.13

Mencermati dikotomi antara istilah constitution dengan grondwet 
(Undang-Undang Dasar) diatas, L.J. Van Apeldoorn telah membedakan 
secara jelas di antara keduanya, Grondwet (undang-undang dasar) adalah 
bagian tertulis dari suatu Konstitusi, sedangkan constitution (konstitusi) 
memuat baik peraturan yang tertulis maupun tidak tertulis. Sementara itu, 
Sri Soemantri M, dalam disertasinya mengartikan konstitusi samadengan 
Undang-Undang Dasar. Persamaan arti dari keduanya ini sesuai dengan 
praktik ketatanegaraan disebagian besar negara-negara dunia termasuk 
Indonesia.14

Berkaitan	dengan	klasifikasi	konstitusi,	K.C.	Wheare	merupakan	
pakar hukum Konstitusi Inggris yang banyak dikutip pandanganya oleh 
banyak penulis hukum tata negara di dunia tentang pengelompokan 
Konstitusi di dunia. Wheare membagi beberapa konstitusi berdasarkan 
pola-pola tertentu, yaitu:15

13 Ibid.
14 Dahlan Thaib dkk, op.cit.
15 Feri Amsari, Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan Konstitusi Negara Kesatuan 

Republik Indonesia Melalui Keputusan Mahkamah Konstitusi,	 Jakarta,	 PT	 Raja	 Grafindo	
Persada, 2001, hlm. 15.
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1) Berdasarkan Bentuk Konstitusi

a. Konstitusi Tertulis (Written Constitution)

b. Konstitusi Tidak Tertulis (Unwritten Constitution)

Pertama, yang dimaksud dengan konstitusi tertulis ialah konstitusi 
yang dituangkan dalam sebuah dokumen formal. Sedangkan konstitusi 
yang bukan dalam bentuk tidak tertulis ialah suatu konstitusi yang tidak 
dituangkan dalam suatu dokumen formal, seperti konstitusi yang berlaku 
di Inggris, Israel, dan New Zealand.16

2) Berdasarkan Sifatnya

a. Konstitusi Lentur (Flexible)

b. Konstitusi Kaku (Rigid)

Menurut Wheare pembagian ini didasarkan dari dua prinsip, yaitu: 
Pertama, dari proses perubahan konstitusi itu sendiri. Apabila konstitusi 
itu mudah diubah, maka konstitusi itu flexible, namun jika konstitusi itu 
sulit diubah maka konstitusi itu rigid. Sedangkan indikator kedua adalah 
sejauh mana kemampuan konstitusi itu menyesuaikan diri terhadap 
perkembangan zaman. Apabila konsitusi itu dengan mudah mengikuti 
perkembangan zaman maka konstitusi itu flexible dan konstitusi akan 
dikelompokkan rigid jika berlaku sebaliknya.17

Adapun ciri-ciri khusus dari konstitusi flexible menurut Bryce 
adalah; 

a. Elastis; 

b. Diumumkan dan diubah dengan cara yang sama dengan 
undang- undang.

Berbeda dengan ciri-ciri pokok dari konstitusi yang rigid, meliputi;

a. Mempunyai kedudukan dan derajat yang lebih tinggi dari 
peraturan perundang-undangan yang lain; dan 

b. Hanya dapat diubah dengan cara yang khusus atau istimewa 
atau dengan persyaratan yang berat.18

16 Dasril Radjab, Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta, Rineka Cipta,1994, hlm. 44-45.
17 Feri Amsari, op.cit., hlm. 17.
18 Dahlan Thaib, op.cit., hlm. 30.
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3) Berdasarkan Nilai Kedudukan Hukum Konstitusi

a. Konstitusi Derajat Tinggi dari Legislatif (Supreme 
Constitution)

b. Konstitusi  Derajat  Rendah  dari  Legislatif  (Unsupreme 
Constitution)

Maksud dari konstitusi yang berderajat tinggi adalah suatu 
konstitusi yang mempunyai kedudukan tertinggi dalam negara, seperti 
diketahui dalam setiap negara selalu terdapat tingkat perundang-undangan, 
baik dilihat dari bentuk maupun dari materi muatannya. konstitusi yang 
termasuk kategori berderajat tinggi, apabila dilihat dari jenisnya berada 
di atas peraturan perundang-undangan dan juga syarat-syarat untuk 
mengubahnya berbeda, dalam arti lebih berat dibandingkan dengan yang 
lainnya.19

Konstitusi yang tidak berderajat tinggi adalah konstitusi yang tidak 
mempunyai kedudukan serta derajat seperti konstitusi yang berderajat 
tinggi. Persyaratan yang diperlukan untuk mengubah konstitusi ini sama 
dengan persyaratan yang dipakai untuk mengubah peraturan perundang-
undangan lain,umpamanya undang-undang.20

4) Berdasarkan Bentuk Negara

a. Konstitusi Serikat (Federal Constitution)

b. Konstitusi Kesatuan (Unitary Constitution)

Klasifikasi	 Konstitusi	 serikat	 dan	 kesatuan	 ini	 berkaitan	 erat	
dengan bentuk suatu negara. Artinya, jika bentuk negara itu serikat, maka 
akan didapatkan sistem pembagian kekuasaan antara pemerintah negara 
serikat dengan pemerintah negara bagian. Pembagian kekuasaaan tersebut 
diatur dalam konstitusi atau undang-undang dasarnya. Dalam negara 
kesatuan pembagian kekuasaan tersebut tidak dijumpai, karena seluruh 
kekuasaannya tersentralkan di pemerintah pusat, walaupun dikenal juga 
sistem desentralisasi. Hal ini juga diatur dalam konstitusi kesatuannya.21

19 Dasril Rajad, op.cit., hlm. 46.
20 Ibid.
21 Dahlan thaib dkk, op.cit., hlm. 26.
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5) Berdasarkan sistem Pemerintahan Negaranya22

a. Konstitusi Sistem Pemerintahan Presidensial (Presidential 
Executive Constitution)

b. Konstitusi Sistem Pemerintahan Parlementer (Parlimentary 
Executive Constitution)

 Konstitusi sistem presidensial terdapat ciri-ciri pokok sebagai 
berikut:

• Di samping mempunyai kekuasaan nominal (sebagai 
Kepala Negara) Presiden juga berkedudukan sebagai 
Kepala Pemerintahan, ia mempunyai kekuasaan yang besar.

• Presiden tidak dipilih langsung oleh pemengang kekuasaan 
legislatif, akan tetapi dipilih langsung oleh rakyat atau oleh 
Dewan Pemilih seperti di Amerika Serikat.

• Presiden tidak termasuk pemegang kekuasaan legislatif.
Presiden tidak dapat membubarkan pemegang kekuasaan 
legislatif dan tidak dapat memerintah diadakan pemilu

 Sedangkan Konstitusi Sistem Pemerintahan Parlementer 
mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

• Kabinet yang dipimpin oleh perdana menteri dibentuk oleh 
atau berdasarkan kekuasaan-kekuasaan yang menguasai 
parlemen.

• Para anggota kabinet mungkin seluruhnya atau 
sebahagiannya adalah anggota parlemen dan mungkin pula 
seluruhnya bukan anggota parlemen.

• Perdana menteri bertanggung jawab kepada parlemen.

• Kepala negara dengan saran atau nasihat perdana menteri 
dapat membubarkan parlemen dan memerintah diadakan 
pemilu.

	 Berdasarkan	klasifikasi	konstitusi	yang	telah	disebutkan,	Undang-
Undang	Dasar	1945	termasuk	dalam	klasifikasi	konstitusi	rigid, konstitusi 
tertulis dalam arti dituangkan dalam dokumen, konstitusi berderajat tinggi, 
konstitusi kesatuan, dan yang terakhir termasuk konstitusi yang menganut 
22 Dasril Radjab, op.cit., hlm. 47-48.
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sistem pemerintahan campuran. Oleh sebab dalam Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di samping mengatur 
ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial, juga mengatur beberapa ciri 
sistem pemerintahan parlementer. Di sinilah keunikan negara Indonesia 
yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945.23

 Berkaitan dengan kedudukan, fungsi, dan tujuan konstitusi dalam 
negara, ketiga hal tersebut berubah dari zaman ke zaman. Pada masa 
peralihan dari negara feodal monarki atau oligarki dengan kekuasaan 
mutlak penguasa ke negara nasional demokrasi, konstitusi berkedudukan 
sebagai benteng pemisah antara rakyat dan penguasa yang kemudian 
secara berangsur-angsur mempunyai fungsi sebagai alat rakyat dalam 
perjuangan kekuasaan melawan golongan penguasa. Sejak itu setelah 
perjuangan dimenangkan oleh rakyat, konstitusi bergeser kedudukan dan 
perannya dari sekedar penjaga keamanan dam kepentingan hidup rakyat 
terhadap kezaliman golongan penguasa menjadi senjata pamungkas rakyat 
untuk mengakhiri kekuasaan sepihak satu golongan dalam sistem monarki 
dan oligarki, serta untuk membangun tata kehidupan baru atas dasar 
landasan kepentingan bersama rakyat dengan menggunakan berbagai 
ideologi seperti individualisme, liberalisme, universalisme, demokrasi dan 
sebagainya. Selanjutnya kedudukan dan fungsi konstitusi ditentukan oleh 
ideologi yang melanda negara.24

 Oleh sebab konstitusi itu sendiri merupakan hukum yang dianggap 
paling tinggi tingkatannya, tujuan konstitusi sebagai hukum tertinggi itu 
juga untuk mencapai dan mewujudkan tujuan yang tertinggi. Tujuan yang 
dianggap tertinggi itu adalah:

• Keadilan;

• Ketertiban;

• Perwujudan nilai-nilai ideal seperti kemerdekaan atau 
kebebasan dan kesejahteraan atau kemakmuran bersama, 
sebagaimana dirumuskan sebagai tujuan bernegara oleh 
para pendiri negara (the founding fathers and mothers).25

23 Dahlan Thaib, op.cit., hlm. 32
24 Ibid.
25 Jimly	Asshiddiqie,	Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Depok, Rajawali Pers, 2017, hlm. 119.
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 Misalnya, empat tujuan bernegara Indonesia adalah sepeti yang 
termaktub dalam alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 
Keempat tujuan itu adalah: 

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 
Indonesia; 

2. Memajukan kesejahteraan umum; 

3. Mencerdaskan kehidupan bangsa; dan 

4. Ikut melaksaanakan ketertiban dunia (berdasarkan kemerdekaan, 
perdamaian abadi dan keadilan sosial).26

 Di dalam negara-negara yang berdasarkan dirinya atas demokrasi 
konstitusional, Undang-Undang Dasar mempunyai fungsi yang khas 
yaitu membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga 
penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Dengan 
demikian diharapkan hak-hak warga negara akan lebih terlindungi. Gagasan 
ini dinamakan konstitusionalisme. Menurut Carl J. Friendrich dalam 
bukunya Constitusional Government and Democracy, Konstitusionalisme 
ialah:

“merupakan gagasan bahwa pemerintah merupakan suatu 
kumpulan kegiatan yang diselenggarakan oleh dan atas nama 
rakyat, tetapi yang dikenakan beberapa pembatasan yang 
diharapkan akan menjamin bahwa kekuasaan yang diperlukan 
untuk pemerintahan itu tidak disalahgunakan oleh mereka 
yang mendapat tugas untuk memerintah”.

 Pembatasan-pembatasan ini tercermin dalam undang-undang dasar 
atau konstitusi. Jadi, dalam anggapan ini, konstitusi mempunyai fungsi 
yang khusus dan merupakan perwujudan atau manifestasi dari hukum 
tertinggi (supremation of law) yang harus ditaati, bukan hanya oleh rakyat 
tetapi oleh pemerintah serta penguasa sekalipun.

2.  Kajian Teori tentang Kedaulatan Rakyat

 Istilah kedaulatan rakyat merupakan perpaduan dari dua kata, yaitu 
kata “kedaulatan” dan kata “rakyat”, dimana kedua kata tersebut memiliki 
arti yang berbeda. Dimana kedaulatan sendiri dalam bahasa latin yakni 
soverain dan superanus, sedangkan dalam bahasa inggris yakni sovereign 
26 Ibid.
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dan sovereignty yang berarti penguasa dan kekuasaan yang tertinggi. Dalam 
bahasa arab terdapat kata daulat dan daulatan yang artinya rezim politik 
atau kekuasaan. Secara bahasa kata “kedaulatan” diadopsi Indonesia dari 
bahasa Arab yaitu “ daulat” yang diimbuhi dengan awlan “ke” dan akhiran 
“an” (ke-daulat-an), dalam makna klasiknya berarti pergantian, peralihan 
atau peredaran (kekuasaan).27 Sementara itu, kata “rakyat” juga diadopsi 
dari bahasa Arab yaitu kata “ra’iyah” yang berarti masyarakat ataupun 
rakyat.

 Menurut Grotius kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi untuk 
memerintah. Kedaulatan dipegang oleh orang yang tunduk pada kekuasaan 
orang lain, sehingga tidak dapat diganggu gugat oleh kemauan manusia.28 
Lebih lanjut Jean Bodin dalam buku Six Livres de la Republique (1575) 
menggunakan istilah maiestas yang dalam bahasa inggrisnya berarti 
majesty yang menunjukan ide kedaulatan tersebut. Konsep kedaulatan 
menurut Jean Bodin, jika diuraikan meliputi tiga unsur sebagai berikut:

• Kekuasaan itu bersifat tertinggi, tidak ada kekuasaan yang lebih 
tinggi, dan asli dalam arti tidak berasal dari atau bersumber 
kepada kekuasaan lain yang lebih tinggi;

• Mutlak dan sempurna dalam arti tidak terbatas dan tidak ada 
kekuasaan lain yang membatasinya;

• Utuh, bulat, dan abadi, dalam arti tidak dapat dibagi-bagi. 

 Sedangkan dalam pengertian John Austin, suatu kedaulatan harus 
mencakup dua aspek sekaligus, yakni positif dan negatif. Secara positif, 
rakyat mematuhi sovereign (the rule of population habitually obey the 
sovereign); dan secara negatif, sovereign tidak mematuhi siapa-siapa 
(the sovereign is not in the habbits in the habbits of obeying anyone).29 
Pandangan Austin memiliki makna yang sama dengan Jean Bodin bahwa 
kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi atas negara yang harus 
dipatuhi, tanpa membuka potensi untuk dibagi-bagi. Namun demikian, 

27	 Jimly	 Asshiddiqie,	 Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi Dan Pelaksanaannya 
Di Indonesia:Pergeseran Keseimbangan Antara Individualisme Dan Kolektivisme Dalam 
Kebijakan Demokrasi Politik Dan Demokrasi Ekonomi Selama Tiga Masa Demokrasi,1945-
1980-an, Disertasi Pada Fakultas Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1993, hlm. 6.

28 Hendra Nurthahjo, Filsafat Demikrasi, Jakarta: Bumi Aksara, 2006, hlm.31.
29	 Jimly	Asshiddiqie,	Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta: Konstitusi Press, 

2005, hlm. 128-129. Lihat juga dalam Joseph Raz, The Concept of a Legal System: An 
Introduction to the theory of Legal System, London: The Clarendon Press, 1980, hlm.7.
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menurut	Jimly	Asshiddiqie,	dalam	praktiknya	konsepsi	kedaulatan	diatas	
tidak relevan lagi untuk diterapkan saat ini. Oleh karena konsep kedaulatan 
dewasa ini harus dipahami sebagai konsep kekuasaan tertinggi yang dapat 
saja dibagi dan dibatasi. Adapun pembatasan kekuasaan itu, berapapun 
tingginya, harus dapat dilihat dalam sifatnya yang internal yang biasanya 
ditentukan pengaturannya dalam konstitusi yang pada masa kini biasanya 
dikaitkan dengan ide konstitusionalisme negara modern. Artinya, di tangan 
siapapun kekuasaan tertinggi atau kedaulatan itu berada, terhadapnya 
selalu diadakan pembatasan oleh hukum dan konstitusi sebagai produk 
kesepakatan bersama para pemilik kedaulatan itu sendiri.30

	 Kedaulatan	 rakyat	 atau	 biasa	 disebut	 kerakyatan,	 secara	 harfiah	
berarti kekuasaan tertinggi ada pada rakyat. Negara yang menempatkan 
kekuasaan tertinggi pada rakyat disebut negara demokrasi yang secara 
simbolis sering digambarkan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh 
rakyat dan untuk rakyat (from the people, by the people, for the people).31 
Dalam pham kedaulatan rakyat muncul suatu slogan yang sangat terkenal 
yaitu “ vos populi suprema lex´” yang berarti suara rakyat adalah hukum 
tertinggi, rakyatlah yang berdaulat dan mewakilkan atau menyerahkan 
kekuasaannya kepada negara.32 Sehingga kehendak rakyat merupakan 
satu-satunya sumber kekuasaan bagi setiap pemerintah.33

 Kedaulatan rakyat diartikan sebagai kekuasaan tertinggi 
yang memberikan legitimasi terhadap negara dalam menerapkan dan 
menjalankan kebijakan (policy). Sebagaimana dikemukakan oleh Mac 
Iver bahwa “the sovereignity, so we shal name the power which ulitimately 
determaineshe policy of the state”. Maksudnya, apabila kedaulatan berada 
di tangan rakyat (kedaulatan rakyat), maka rakyatlah yang menentukan 
kebijakan melalui badan penjelmaan seluruh takyat.34

30 Ibid, hlm. 134-135.
31 M. Solly Lubis, Ilmu Negara, Bandung: CV. Mandar Maju, 2007, hlm. 41- 43. Lihat juga dalam 

Sirajuddin, melihat Ulang Makna Kedaulatan dalam Konstitusi” Disampaikan pada FGD 
dengan tema: “Kedaulatan Rakyat Di Dalam UUD NRI Tahun 1945”, yang diselenggarakan 
Lembaga Pengkajian MPR RI dengan UPT Pancasila Universitas Negeri Malang, 3 Mei 
2016. 

32 M. Iwan Satriawan dan Siti Khoiriah, Ilmu Negara, cetakan pertama, Jakarta: Rajawali Pers, 
2016, Hlm 59.

33	 Jimly	Asshiddiqie,	 Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di 
Indonesia, Ictiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1994, Hlm. 11.

34 I Dewa Gede Atmaja, Hukum Konstitusi: Problematika Konstitusi Perubahan UUD 1945, edisi 
revisi, Setara Press, Malang, 2010, Hlm.90.
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 Hendra Nurtjahyo (2006) berpendapat bahwa konsep kedaulatan 
rakyat atau demokrasi setidaknya memiliki tiga prinsip pokok, yaitu: 
kebebasan, kesamaan, dan kedaulatan suara mayoritas (rakyat).35 Tidak 
ada artinya kebebasan bila tidak ada kesamaan. Kebebasan tanpa kesamaan 
akan melahirkan tirani baru. Sebaliknya kesamaan tidak akan pernah ada 
bila kebebasan tidak diberikan. Keduanya tidak akan mungkin terwujud bila 
tidak diakui kedaulatannya. Dalam konteks itu, semua prinsip kedaulatan 
rakyat adalah satu kesatuan. Satu dan yang lain saling melengkapi dan 
tidak dapat dipisahkan. Prinsip kebebasan dan kesamaan ini digolongkan 
sebagai prinsip eksistensial. Sedangkan prinsip suara mayoritas disebut 
sebagai prinsip prosedural.

 Prinsip kebebasan dalam konteks kedaulatan rakyat bukanlah 
kebebasan yang bermakna ketiadaan ikatan apa-apa. Melainkan ada 
hubungnnya dengan batasan konstitusional yang berlandaskan pada tujuan 
negara. Dalam konteks tersebut, menurut John Rawls (2006) tentang 
kebebasan sebagai suatu sistem, kebebasan berarti : pertama, kebebasan 
setiap orang tidak bisa lepas begitu saja dari kebebasan orang lain. Kedua, 
suatu bentuk kebebasan tertentu tidak bisa dihayati dan dilaksanakan 
terpisah begitu saja dari pelaksanaan lainnya.36 Oleh karenanya prinsip 
persamaan dan kesetaraan tidak dapat dipisahkan dari prinsip kebebasan. 
Dengan prinsip kebebasan, berarti setiap manusia merdeka untuk 
mengapresiasikan kebebasannya. Dengan demikian, semua individu 
tentunya mempunyai nilai politik yang sama dan bahwa setiap orang 
mempunyai tuntutan yang sama atas kebebasannya.37 Kemudian secara 
sederhana, kedaulatan suara mayoritas dipahami sebagai kedaulatan rakyat 
yang ditentukan pengaruh keabsahan pengambilan keputusan politiknya 
oleh suara mayoritas (jumlah/kualitatif) melalui pemilihan yang bebas dan 
adil (fairness).

	 Dalam	praktik	kedaulatan	rakyat	sendiri,	menurut	Jimly	Asshiddiqie,	
kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat dapat di lihat dari segi ruang 
lingkupnya (scope of power), dan juga dari segi jangkauan kekuasaannya 
(domain of power). Lingkup kedaulatan rakyat menyangkut kegiatan apa 

35 Endra Nurtjahjo, Filsafat Demokrasi, Jakarta: Bumi Aksara, 2006, hlm. 75.
36 Andre Ata Ujan, Keadilan dan Demokrasi Telaah Filsafat Politik John Rawls, Yogyakarta: 

Penerbit Kanisius, 2000, hlm. 85.
37 Hans Kelsen, Teori Umum Hukum dan Negara Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai 

Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik, Jakarta: Bee Media Indonesia, 2007, hlm. 349-350.
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saja yang dilakukan dalam lingkup kedaulatan rakyat tersebut, sedangkan 
jangkauan kedaulatan menyangkut siapa yang menjadi penguasa atau 
pemegang kekuasan tertinggi itu dansiapa subjek yang dijangkau oleh 
pengaruh kekuasaan tersebut.
 Dari hal diatas dapat disimpulkan bahwasannya ide kedaulatan 
rakyat dapat meliputi proses pengambilan keputusan, baik di bidang 
legislatif maupun di bidang eksekutif. Artinya, rakyat memiliki otoritas 
tertinggi untuk menentukan berlaku atau tidaknya suatu ketentuan hukum 
beserta dengan pelaksanaan dan juga pengawasan atas pelaksanaan 
ketentuan hukum tersebut. Dengan kata lain, rakyat berdaulat, baik dalam 
perencanaan, penetapan, pelaksanaan, maupun evaluasi dan pengawasan 
terhadap pelaksanaan produk hukum yang mengatur proses pengambilan 
keputusan dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang berkaitan 
dengan nasib dan masa depan bangsa.
 Oleh karenanya sejatinya konsep kedaulatan rakyat yaitu 
pemerintah suatu negara merupakan pemerintah oleh rakyat. Namun, dalam 
pemikiran dewasa ini, pengertian penyelenggaraan pemerintahan tidak 
lagi diharuskan bersifat langsung dilakukan oleh rakyat, melainkan dapat 
pula bersifat tidak langsung atau perwakilan (representative government). 
Atas dasar prinsip itulah, maka kekuasaan pemerintahan dibagi menjadi 
beberapa	 fungsi,	 sebagaimana	 dikemukakan	 oleh	 Montesquieu,	 yang	
terdiri atas fungsi-fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif.38
 Namun dalam praktiknya di negara yang menganut kedaulatan 
rakyat, pembagian ketiga fungsi di atas tidak mengurangi makna bahwa 
yang sesungguhnya berdaulat ialah rakyat. Hal tersebut karena semua 
fungsi kekuasaan tunduk pada kemauan rakyat yang disalurkan melalui 
institusi yang mewakilinya. Oleh karenanya siapapun yang melaksanakan 
fungsi-fungsi itu di dalam praktek penyelenggaraan negara, sumber 
kekuasaan yang dimilikinya tetaplah bersumber dari daulat rakyat.

3.  Kajian Teori tentang Negara

Istilah negara merupakan terjemahan dari beberapa kata asing: state 
(Inggris), staat (Belanda dan Jerman), atau etat (Perancis).39 Secara 

38 Teori pembagian kekuasaan yang dikenal dengan trias-politica dijelaskan oleh Baron 
Montesquieu	dalam	bukunya	L’Esprit	de	Lois	(1748).

39 A. Ubaedillah & Abdul Rozak, Pendidikan Kewarga[negara]an (Civic Education), Jakarta: 
Kencana, 2012, hlm. 120.
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terminologi, negara diartikan sebagai organisasi tertinggi di antara satu 
kelompok masyarakat yang memiliki cita-cita untuk bersatu, hidup di 
dalam suatu kawasan, dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat.40 
Pengertian ini mengandung nilai konstitutif yang pada galibnya 
dimiliki oleh suatu negara berdaulat: masyarakat (rakyat), wilayah, dan 
pemerintahan yang berdaulat. Ketiga unsur ini perlu ditunjang dengan 
unsur lainnya seperti adanya konstitusi dan pengakuan dunia internasional 
yang oleh Mahfud M.D. disebut dengan unsur deklaratif.41

 Rakyat dalam pengertian keberadaan suatu negara adalah 
sekumpulan manusia yang dipersatukan oleh persamaan dan bersama-
sama mendiami suatu wilayah tertentu. Tidak bisa dibayangkan jika ada 
suatu negara tanpa rakyat. Hal ini mengingat rakyat atau warga negara 
adalah substratum personel dari negara.42 Negara sendiri memiliki bentuk 
yang berbeda-beda. Secara umum, dalam konsep teori modern, negara 
terbagi ke dalam dua bentuk: negara kesatuan (unitarianisme) dan negara 
serikat (federasi).43

a. Negara Kesatuan

 Negara Kesatuan adalah bentuk suatu negara yang merdeka dan 
berdaulat, dengan satu pemerintah pusat yang berkuasa dan mengatur 
seluruh daerah. Namun dalam pelaksanaannya, negara kesatuan ini terbagi 
ke dalam dua macam sistem pemerintahan: sentral dan otonomi.

 Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi adalah sistem 
pemerintahan yang langsung dipimpin oleh pemerintah pusat, sementara 
pemerintah daerah di bawahnya melaksanakan kebijakan pemerintah 
pusat. Model pemerintahan Orde Baru di bawah pemerintahan Presiden 
Soeharto adalah salah satu contoh sistem pemerintahan model ini.

 Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi adalah kepala daerah 
diberikan kesempatan dan kewenangan untuk mengurus urusan pemerintah 
di wilayahnya sendiri. Sistem ini dikenal dengan istilah otonomi daerah 
atau swatantra. Sistem pemerintahan pasca-Orde Baru di Indonesia dengan 
sistem otonomi khusus dapat dimasukkan ke model ini.44

40 Ibid.
41 Moh. Mahfud M.D., Dasar dan Struktur Kenegaraan, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001, hlm. 2.
42 C.S.T. Kansil, Sistem Pemerintahan Indonesia, Jakarta: Aksara Baru, 1979, hlm. 13.
43 Dossy Iskandar Prasetyo dan Bernard L. Tanya, Ilmu Negara, Surabaya: Srikandi, 2005, hlm. 

33.
44 Ibid, hlm. 33-34.
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Ciri-ciri negara kesatuan antara lain:

• Hanya terdiri satu undang-undang dasar, kepala negara, 
dewan menteri dan dewan perwakilan rakyat.

• Kedaulatan negara mencakup kedaulatan ke dalam 
dan kedaulatan ke luar yang telah ditandatangani oleh 
pemerintah bagian pusat.

• Menganut dua sistem, yaitu sentralistik atau dari pusat dan 
desentralistik atau dari daerah.

• Hanya menggunakan satu kebijakan terhadap masalah yang 
dihadapi seperti ekonomi, sosial, politik, budaya, keamanan 
dan pertahanan.

b. Negara Serikat

 Negara Serikat atau federasi merupakan bentuk negara gabungan 
yang terdiri dari beberapa negara bagian dari sebuah negara serikat. Pada 
mulanya negara-negara bagian tersebut merupakan negara yang merdeka, 
berdaulat, dan berdiri sendiri. Setelah menggabungkan diri dengan negara 
serikat, dengan sendirinya negara tersebut melepaskan sebagian dari 
kekuasaannya dan menyerahkannya kepada negara serikat.45

Ciri-ciri negara federasi antara lain:

• Kepala negara yang telah dipilih rakyat dan bertanggung 
jawab terhadap rakyatnya.

• Kepala negara memiliki hak veto yang dapat diajukan oleh 
parlemen.

• Masing-masing negara bagian mempunyai kekuasaan asli 
namun tidak memiliki kedaulatan.

• Tiap-tiap negara bagian mempunyai wewenang menyusun 
undang-undang dasar sendiri.

• Pemerintah  pusat  mempunyai  kedaulatan  terhadap  negara

• bagian dalam urusan dalam maupun luar.

 Di samping dua bentuk ini, dari sisi pelaksana dan mekanisme 
pemilihannya, bentuk negara dapat digolongkan ke dalam tiga kelompok: 
45 Ibid, hlm. 34.
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monarki, oligarki, dan demokrasi. Pemerintahan monarki adalah model 
pemerintahan yang dikepalai oleh raja atau ratu. Dalam praktiknya, monarki 
memiliki dua jenis: monarki absolut dan monarki konstitusional. Monarki 
absolut adalah model pemerintahan dengan kekuasaan tertinggi di tangan 
satu orang raja atau ratu. Bentuk-bentuk negara yang telah disebutkan ada 
teori tentang pembentukannya. Di antara teori-teori terbentuknya sebuah 
negara, yaitu 46:

 a.  Teori Kontrak Sosial (Social Contract)

 Teori kontrak sosial atau teori perjanjian masyarakat beranggapan 
bahwa negara dibentuk berdasarkan perjanjian-perjanjian masyarakat 
dalam tradisi sosial masyarakat. Teori ini meletakkan negara untuk tidak 
berpotensi menjadi negara tirani, karena keberlangsungannya bersandar 
pada kontrak-kontrak sosial antara warga negara dengan lembaga negara. 
Penganut mazhab pemikiran ini antara lain Thomas Hobbes, John Locke, 
dan J.J. Rousseau.

Menurut Hobbes, kehidupan manusia terpisah dalam dua zaman, 
yakni keadaan selama belum ada negara, atau keadaan alamiah (status 
naturalis, state of nature), dan keadaan setelah ada negara. Bagi Hobbes, 
keadaan alamiah sama sekali bukan keadaan yang aman dan sejahtera, 
tetapi sebaliknya, keadaan alamiah merupakan suatu keadaan sosial yang 
kacau, tanpa hukum, tanpa pemerintah, dan tanpa ikatan-ikatan sosial 
antar-individu di dalamnya. Karenanya, menurut Hobbes, dibutuhkan 
kontrak atau perjanjian bersama individu-individu yang tadinya hidup 
dalam keadaan alamiah berjanji akan menyerahkan semua hak-hak kodrat 
yang dimilikinya kepada seseorang atau sebuah badan yang disebut negara.

Menurut Rousseau keberadaan suatu negara bersandar pada 
perjanjian warga negara untuk meningkatkan diri dengan suatu pemerintah 
yang dilakukan melalui organisasi politik. Menurutnya, pemerintah tidak 
memiliki dasar kontraktual, melainkan hanya organisasi politiklah yang 
dibentuk melalui kontrak. Pemerintah sebagai pimpinan organisasi negara 
dan ditentukan oleh yang berdaulat dan merupakan wakil-wakil dari 
warga negara. Yang berdaulat adalah rakyat seluruhnya melalui kemauan 
umumnya. Pemerintah tidak lebih dari sebuah komisi atau pekerja yang 
melaksanakan mandat bersama tersebut.

46 Ibid, hlm. 123-126.
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b. Teori Ketuhanan (Teokrasi)

Teori ketuhanan dikenal juga dengan istilah dokrin teokritis. Teori 
ini ditemukan di Timur maupun di belahan dunia Barat. Teori ketuhanan 
ini memperoleh bentuknya yang sempurna dalam tulisan-tulisan para 
sarjana Eropa pada Abad Pertengahan yang menggunakan teori ini untuk 
membenarkan kekuasaan mutlak para raja. Doktrin ini memiliki pandangan 
bahwa hak memerintah yang dimiliki para raja berasal dari Tuhan. Mereka 
mendapat mandat Tuhan untuk bertakhta sebagai penguasa. Para raja 
mengklaim sebagai wakil Tuhan di dunia yang mempertanggungjawabkan 
kekuasaannya hanya kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Praktik 
kekuasaan model ini ditentang oleh kalangan monarchomach (penentang 
raja). Menurut mereka, raja tiran dapat diturunkan dari mahkotanya, 
bahkan dapat dibunuh. Mereka beranggapan bahwa sumber kekuasaan 
adalah rakyat.

 c. Teori Kekuatan

Secara sederhana teori ini dapat diartikan bahwa negara terbentuk 
karena adanya dominasi negara kuat melalui penjajahan. Menurut teori ini, 
kekuatan menjadi pembenaran (raison d’etre) dari terbentuknya sebuah 
negara. Melalui proses penaklukan dan pendudukan oleh suatu kelompok 
(etnis) atas kelompok tertentu dimulailah proses pembentukan suatu 
negara. Dengan kata lain, terbentuknya suatu negara karena pertarungan 
kekuatan di mana sang pemenang memiliki kekuatan untuk membentuk 
sebuah negara.

 4.  Kajian Teori tentang Demokrasi

Istilah “demokrasi” berasal dari bahasa Yunani Kuno yang 
diutarakan di Athena kuno pada abad ke-5 M. Negara tersebut biasanya 
dianggap sebagai contoh awal dari sebuah sistem yang berhubungan 
dengan hukum demokrasi modern. Namun, arti dari istilah ini telah 
berubah	sejalan	dengan	waktu,	dan	definisi	modern	telah	berevolusi	sejak	
abad ke-18, bersamaan dengan perkembangan sistem demokrasi di banyak 
negara. Kata “demokrasi” berasal dari dua kata, yaitu demos yang berarti 
rakyat, dan kratos atau cratein yang berarti pemerintahan, sehingga dapat 
diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai 
pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.47

47 Jazim Hamidi, dkk, Teori dan Politik Hukum Tata Negara, Cetakan ke-1, Total Media, 
Yogyakarta, 2009, hlm. 140.
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Negara demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan 
kehendak dan kemauan rakyat, atau jika ditinjau dari sudut organisasi, ia 
berarti suatu perorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri 
atau atas persetujuan rakyat kedaulatan berada di tangan rakyat.48

Pengertian demokrasi secara istilah menurut para ahli, adalah 
sebagai berikut:49

1. Joseph A. Schumpeter, demokrasi merupakan suatu 
perencanaan institusional untuk mencapai keputusan 
politik dimana individu-individu memperoleh kekuasaan 
untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara 
rakyat. Schumpeter juga menyatakan pengertian demokrasi 
secara sempit yaitu demokrasi merupakan mekanisme 
politik untuk memilih pimpinan politik.

2. Sidney Hook, demokrasi adalah bentuk pemerintahan 
dimana keputusan-keputusan pemerintahan yang penting 
secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada 
kesepakatan mayoritas yang diberika secara bebas dari 
rakyat dewasa.

3. Henry B. Mayo, demokrasi adalah sistem politik yang 
menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas 
asar mayoritas oleh wakil-wakil secara efektif oleh rakyat 
dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas 
prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam 
suasana terjaminnya kebebasan politik.

Dari beberapa perngertian demokrasi dan pendapat para ahli, 
maka demokrasi adalah suatu pola pemerintahan dimana kekuasaan untuk 
memerintah berasal dari mereka yang diperintah. Atau demokrasi adalah 
pola pemerintahan yang mengikut sertakan secara aktif semua anggota 
masyarakat dalam keputusan yang diambil oleh mereka yang diberi 
wewenang. Maka legitimasi pemerintah adalah kemauan rakyat yang 
memilih dan mengontrolnya. Rakyat memilih wakil-wakilnya dengan 
bebas dan melalui mereka ini pemerintahnya. Disamping itu, dalam negara 
dengan penduduk jutaan, para warga negara mengambil bagian juga dalam 
48 Moh. Mahfud MD, Op. Cit., hlm. 8
49 Titik Triwulan Tutik, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945, 

Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 148.
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pemerintahan melalui persetujuan dan kritik yang dapat diutarakan dengan 
bebas khususnya dalam media massa.50

Demokrasi merupakan asas dan sistem yang paling baik di dalam 
sistem politik dan ketatanegaraan kiranya tidak dapat dibantah. Khasanah 
pemikiran dan preformansi politik di berbagai negara sampai pada satu 
titik temu tentang ini: demokrasi adalah pilihan tebaik dari berbagai pilihan 
lainnya. Sebuah laporan studi yang disponsori oleh salah satu organ PBB, 
yakni UNESCO pada awal 1950-an menyebutkan bahwa tidak ada satu 
pun tanggapan yang menolak “demokrasi” sebagai landasan dan sistem 
yang paling tepat dan ideal bagi semua organisasi politik dan organsiasi 
modern. Studi yang melibatkan lebih dari 100 orang sarjana barat dan 
timur itu dapat dipandang sebagai jawaban yang sangat penitng bagi studi-
studi tentang demokrasi.51

Demokrasi mempunyai arti penting bagi masyarakat yang 
menggunakannya sebab dengan demokrasi hak masyarakat untuk 
menentukan sendiri jalannya organisasi negara dijamin. Oleh sebab itu, 
hampir semua pengertian yang diberikan untuk istilah demokrasi ini 
selalu memberikan posisi penting bagi negara kendati secara operasional 
implikasinya di berbagai negara tidak selalu sama.52 Demokrasi sebagai 
dasar hidup bernegara memberi pengertian bahwa pada tingkat terakhir 
rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok yang 
mengenai kehidupannya, termsuk dalam menilai kebijaksanaan negara. 
Oleh karena kebijaksanaan tersebut menentukan kehidupan rakyat.53

Menurut Henry B. Mayo, demokrasi dapat dilihat dari nilai-
nilai yang mendasari demokrasi itu sendiri. Lebih lanjut dikatakan oleh 
Mayo bahwa nilai-nilai tersebut tidak berarti bahwa setiap masyarakat 
demokratis menganut semua nilai ini, melainkan sangat bergantung pada 
perkembangan sejarah serta budaya politik di masing-masing negara. Nilai-
nilai tersebut diantaranya adalah sebagai berikut: Pertama, menyelesaikan 
perselisihan dengan damai dan secara melembaga (institusionalized 
peaceful settlement of conflict). Bahwa dalam setiap masyarakat terdapat 
suatu perselisihan pendapat serta kepentingan, yang dianggap wajar 
50 Abdul Aziz Hakim, Op. Cit., hlm. 174.
51 Ni’matul Huda, Ilmu Negara,	Cetakan	ke-6,	PT.	Raja	Grafindo	Persada,	Jakarta,	2014,	hlm.	

196.
52 Moh. Mahfud MD, Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm. 

19.
53 Ibid.
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dalam alam demokrasi untuk diperjuangkan. Perselisihan-perselisihan ini 
harus dapat diselesaikan melalui perundingan serta dialog terbuka untuk 
mencapai usaha kompromi, konsensus atau mufakat.54

Kedua, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam 
suatu masyarakat yang sedang berubah (peaceful in a changing society). 
Dalam setiap masyarakat yang memodernisasikan perubahan sosial, yang 
disebabkan oleh faktor-faktor seperti kemajuan teknologi, perubahan-
perubahan dalam pola kepadatan penduduk, dalam pola-pola perdagangan 
dan sebagainya. maka pemerintah harus dapat mesuaikan kebijkannya 
pada perubahan-perubahan ini, dan sedapat mungkin membinanya jangan 
sampai tidak terkendali lagi, kalau hal ini terjadi, ada kemungkinan 
sistem demokratis tidak dapat berjalan, sehingga akhirnya menimbulkan 
pemerintahan yang diktator.55

Ketiga, menyelenggarakan kepemimpinan secara teratur (orderly 
succession of ruller), pergantian atas dasar keturunan, atau dengan jalan 
mengangkat diri sendiri ataupun dengan melalui coup d’etat, dianggap 
tidak wajar dalam sistem pemerintahan demokrasi.56

Keempat, membatasi penggunaan kekerasan sampai minimun 
(minimun of coercion). Golongan-golongan minoritas yang sedikit banyak 
akan kena paksaan akan lebih menerimanya kalau diberi kesempatan untuk 
turut serta dalam diskusidiskusi yang terbuka dan kreatif, mereka akan 
lebih terdorong untuk memberi dukungan sekalipun bersyarat, karena 
merasa turut bertanggung jawab.57

Kelima, mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman 
(diversity) dalam masyarakat yang tercermin dalam keanekaragaman 
pendapat, kepentingan serta tingkah laku. Untuk hal ini, perlu 
terselenggaranya masyarakat yang terbuka (open society) serta kebebasan-
kebebasan politik (political liberty) yang mana akan memungkinkan 
timbulnya	fleksibelitas	dan	tersedianya	alternatif	dalam	jumlah	yang	cukup	
banyak. Dalam hubungan ini, demokrasi sering disebut dengan gaya hidup 
(way of life).

Keenam, menjamin tegaknya keadilan. Dalam suatu demokrasi 
54 Mawardi, Op. Cit., hlm. 30.
55 Ibid.
56 Ibid.
57 Ibid., hlm. 31.
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umumnya pelanggaran terhadap keadilan tidak akan terlalu sering 
terjadi, oleh karena golongan-golongan terbesar diwakili dalam lembaga 
perwakilan, tetapi tidak dapat dihindarkan bahwa beberapa golongan akan 
merasa diperlakukan tidak adil. Maka yang dapat dicapai secara maksimal 
ialah keadilan yang relatif (relative justice). Keadilan yang dapat dicapai 
barangkali lebih bersifat jangka panjang.58

Namun dalam perkembangan zaman modern, ketika kehidupan 
memasuki skala luas, tidak lagi berformat lokal, dan demokrasi tidak 
mungkin lagi direalisasikan dalam wujud partisipasi langsung, masalah 
diskriminasi dalam kegiatan politik tetap berlangsung meskipun prakteknya 
berbeda dari pengalaman yang terjadi di masa Yunani Kuno. Tidak semua 
warga negara dapat langsung terlibat dalam perwakilan. Hanya mereka 
yang karena sebab tertentu seperti kemampuan membangun pengaruh dan 
menguasai suara politik yang terpilih sebagai wakil. Sementara sebagian 
besar rakyat hanya dapat puas jika kepentingannya terwakili. Mereka tak 
memiliki kemampuan dan kesempatan yang sama untuk mengefektifkan 
hak-hak mereka sebagai warga negara.59 Sehingga pada pokoknya 
demokrasi itu sendiri akan dapat berjalan secara ideal ketika mendapatkan 
suatu partisipasi publik. Tidaklah hanya bertumpu pada konsep yang ideal 
ataupun sistem yang sempurna tetapi demokrasi itu sendiri harus dapat 
mengakomodir aspirasi dari seluruh rakyat.

Perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dibagi dalam dua 
tahap yaitu tahapan pra kemerdekaan dan tahapan pasca kemerdekaan. 
Sementara itu perkembangan demokrasi di Indonesia pasca kemerdekaan 
mengalami	pasang-surut	 (fluktuasi)	dari	masa	kemerdekaan	sampai	 saat	
ini, selama 55 tahun perjalanan bangsa dan negara Indonesia, masalah 
pokok yang dihadapi ialah bagaimana demokrasi mewujudkan dirinya 
dalam berbagai sisi kehidupan berbangsa dan bernegara seperti dalam 
bidang politik, ekonomi, hukum dan sosial budaya. Sebagai tatanan 
kehidupan, inti tatanan kehidupan demokratis secara empiris terkait 
dengan persoalan pada hubungan antar negara atau pemerintah dengan 
rakyat, atau sebaliknya hubungan rakyat dengan negara atau pemerintah 
dalam posisi keseimbangan (aquilibrium potition) dan saling melakukan 
pengawasan (check and balances).60

58  Ibid., hlm. 32. 
59 Sumarsono, dkk, Op. Cit., hlm. 20
60 Puslit IAIN Syarif Hidayatullah, Pendidiakan Kewarganegaraan Demokrasi, Ham Dan 

Masyarakat Madani, IAIN Jakarta Press, Jakarta, 2000, hlm. 176.
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Perkembangan demokrasi di Indonesia dilihat dari segi waktu 
dibagi dalam empat periode, yaitu:61

a.  Demokrasi Periode 1945-1959

Demokrasi pada masa ini dikenal dengan sebutan Demokrasi 
Parlementer. Sistem demokrasi parlementer mulai berlaku sebulan sesudah 
kemerdekaan di proklamirkan dan mulai diperkuat dalam Undang-Undang 
Dasar 1945 dan 1950, ternyata sistem demokrasi parlementer ini kurang 
cocok untuk Indonesia, meskipun dapat berjalan secara memuaskan pada 
beberapa negara Asia lain.

Undang-Undang Dasar 1950 menetapkan berlakunya sistem 
parlementer dimana badan eksekutif terdiri dari Presiden beserta Menteri-
Menterinya yang mempunyai tanggung jawab politik. Karena fragmentasi 
partai-partai politik setiap kabinet berdasarkan kondisi yang berkisar pada 
satu atau dua partai besar dan beberapa partai kecil. Koalisi ternyata tidak 
berjalan dengan baik dan partai-partai koalisi tidak segan-segan untuk 
menarik dukungannya sewaktu-sewaktu, sehingga kabinet seringkali jatuh 
karena keretakan dalam koalisi sendiri.

Namun pada periode ini kedudukan parlemen sangat kuat dan 
pada gilirannya menguat pula kedudukan partai politik karena itu segala 
hal yang terkait dengan kebijakan negara tidak lepas dari sikap kritis 
para anggota parlemen untuk mendebatnya baik melalui forum parlemen 
maupun secara sendiri-sendiri.62

b.  Demokrasi Periode 1959-1965

Ciri sistem politik pada periode ini adalah dominasi peranan 
Presiden, terbatasnya peranan partai politik, berkembangnya pengaruh 
komunis dan meluasnya peranan ABRI sebagai unsur sosial politik. Dalam 
praktik pemerintahan, pada periode ini telah banyak melakukan distrosi 
terhadap praktik demokrasi. Dekrit Presiden 5 Juli dapat dipandang sebagai 
suatu usaha untuk mencari jalan keluar dari kemacetan politik yang terjadi 
dalam sidang konstituante merupakan salah satu bentuk penyimpangan 
praktik demokrasi.

Begitu pula dalam Undang-Undang Dasar 1945 telah ditegaskan 
bahwa bagi seorang presiden dapat bertahan sekurang-kurangnya selama 
61 Ibid.
62 Ibid., hlm. 177-178.
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lima tahun. Akan tetapi ketetapan MPRS No. III/1963 yang mengatakan Ir. 
Soekarno sebagai presiden seumur hidup telah membatalkan pembatasan 
waktu lima tahun.

Dapat disimpulkan bahwa demokrasi terpimpin Soekarno bukanlah 
demokrasi yang sebenarnya, melainkan sebagai bentuk keotoriteran. 
Bentuk sistem demokrasi ini tidak mencerminkan arti dari demokrasi itu 
sendiri. Demokrasi terpimpin dari Soekarno berakhir dengan lahirnya 
G30SPKI.63

c. Demokrasi Periode 1965-1998

Periode pemerintahan ini muncul setelah gagalnya G30SPKI. 
Landasan formil periode ini adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, 
serta ketetapan MPRS. Semangat yang mendasari lahirnya periode ini 
adalah ingin mengembalikan dan memurnikan pelaksanaan pemerintahan 
yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 secara konsekuen dan murni.

Pada periode ini praktik demokrasi di Indonesia senantiasa mengacu 
pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Maka dari itu 
demokrasi pada masa ini disebut dengan Demokrasi Pancasila. Karena 
dalam demokrasi pancasila memandang kedaulatan rakyat sebagai inti 
dari sistem demokrasi, karena rakyat mempunyai hak yang sama untuk 
menentukan dirinya sendiri. Begitu juga dengan partisipasi politik yang 
sama semua rakyat. untuk itu pemerintah patut memberikan perlindungan 
dan jaminan bagi warga negara dalam menjalankan hak politik.

Akan tetapi, “Demokrasi Pancasila” dalam rezim orde baru hanya 
sebagai retorika dan gagasan belum sampai pada tataran praksis atau 
penerapan. Karena dalam praktik kenegaraan dan pemerintahan, rezim ini 
sangat tidak memberikan ruang bagi kehidupan berdemokrasi.64

d.  Demokrasi Periode 1998-Sekarang

Runtuhnya pemerintahan Orde Baru memberikan peluang 
terbukanya reformasi politik dan demokratisasi di Indonesia. Pemerintahan 
Orde Baru memberikan pengalaman serta pengajaran bagi bangsa 
Indonesia bahwasanya pelangaran yang dilakukan terhadap demokrasi 
menimbulkan terjadinya kehancuran negara dan menyebabkan penderitaan 
kepada rakyat. Oleh karna itu bangsa indonesia sepakat untuk sekali lagi 
63  Ibid., hlm. 178-181.
64 Ibid., hlm. 181-183.
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melakukan demokratitasi, yakni proses pendemokrasian sistem politik 
Indonesia sehingga kebebasan rakyat terbentuk, kedaulatan rakyat dapat 
ditegakan, dan pengawasan terhadap lembaga eksekutif dapat dilakukan 
oleh lembaga wakil rakyat (DPR).65

Presiden Habibie yang dilantik sebagai presiden untuk mengantikan 
Presiden Soeharto dapat dianggap sebagai presiden yang akan memulai 
100 langkah-langkah demokratisasi dalam Orde Reformasi. Oleh karna 
itu, langkah yang dilakukan pemerintah Habibie adalah mempersiapkan 
pemilu dan melakukan beberapa langkah penting dalam demokratisasi. UU 
politik yang meliputi UU partai Politik, UU Pemilu, dan UU susunan dan 
kedudukan MPR, DPR, dan DPRD yang baru disahkan pada awal 1999. 
UU politik ini jauh lebih demokratis dibandingkan dengan UU politik 
sebelumnya sehingga pemilu 1999 menjadi pemilu yang demokratis yang 
diakui oleh dunia internasional. Pada masa pemerintahan Habibie juga 
terjadi demokratisasi yang tidak kalah pentingnya, yaitu penghapusan 
dwifungsi ABRI sehingga fungsi sosial politik ABRI (sekarang TNI atau 
Tentara Nasional Indonesia) dihilangkan. Fungsi pertahanan menjadi 
fungsi satu-satunya yang dimiliki TNI semenjak reformasi internal TNI 
tersebut.66

Langkah terobosan yang dilakukan dalam proses demokratisasi 
adalah amandemen UUD 945 yang dilakukan oleh MPR hasil pemilu 
1999 dalam empat tahap selama empat tahun (1999-2002). Beberapa 
perubahan penting dilakukan terhadap UUD 1945 agar UUD 1945 mampu 
menghasilkan pemerintahan yang demokratis. Peranan DPR sebagai 
anggota legislatif diperkuat, semua anggota DPR dipilih dalam pemilu, 
pengawasan terhadap presiden lebih diperketat, dan hak asasi manusia 
memperoleh jaminan yang semakin kuat. Amandemen UUD 1945 juga 
memperkenalkan pemilihan umum untuk memilih presiden dan wakil 
presiden secara langsung (pilpres). Pilpres pertama dilakukan pada tahun 
2004 setelah pemilihan umum untuk lembaga legislatif.67

Langkah demokratisasi berikutnya adalah pemilihan umum untuk 
memilih kepala daerah secara langsung (pilkada) yang diatur dalam UU 
N0. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. UU ini mengharuskan 
semua kepala daerah diseluruh Indonesia dipilih melalui pilkada mulai 
65 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik,	CV	Prima	Grafika,	Jakarta,	2008,	hlm.	130-135.
66 Ibid.
67 Ibid.
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pertengahan 2005. Semenjak itu, semua kepala daerah yang telah habis 
masa jabatanya harus dipilih melalui pilkada. Pilkada bertujuan untuk 
menjadikan pemerintah daerah lebih demokratis dengan diberikan hak 
bagi rakyat untuk menentukan kepala daerah. Hal ini tentu saja berbeda 
dengan pemilihan kepala daerah sebelumnya yang bersifat tidak langsung 
karena dipilih oleh DPRD.68

Pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilihan presiden pada tahun 
2004 merupakan tonggak sejarah politik penting dalam sejarah politik 
indonesia modern karna terpilihnya presiden dan wakil presiden yang 
didahului oleh terpilihnya angota DPR, DPD (Dewan Perwakilan Daerah), 
dan DPRD telah menuntaskan demokratisasi di bidang lembaga-lembaga 
politik di Indonesia. Dapat dikatakan bahwa demokratisasi telah berhasil 
membentuk pemerintah indonesia yang demokratis karna nilainilai 
demokrasi yang penting telah diterapkan melalui pelaksanaan peraturan 
perundang-undangan mulai dari UUD 1945. Memang benar bahwa 
demokratisasi adalah proses tanpa akhir karna demokrasi adalah sebuah 
kondisi yang tidak pernah terwujud secara tuntas. Namun dengan adanya 
perubahan-perubahan tadi, demokrasi di Indonesia telah mempunyai dasar 
yang kuat untuk berkembang.69

5.  Kajian Teori tentang Sistem Pemerintahan Negara

a.  Pengertian Sistem Pemerintahan

Istilah sistem pemerintahan berasal dari gabungan dua kata sistem 
dan pemerintahan. Dilihat dari segi etimologi sistem adalah sekelompok 
bagian-bagian (alat dan sebagainya) yang bekerja bersamap -sama untuk 
melakukan suatu maksud. adapaun yang dimaksud dengan pemerintahan 
adalah perbuatan (cara, hal, urusan, dan sebagainya) memerintah.70 Menurut 
Fatahullah Jurdi, pemerintahan dalam arti luas adalah segala urusan yang 
dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyat dan 
kepentingan negara sendiri, jadi tidak diartikan sebagai pemerinta yang 
hanya menjalankan tugas eksekutif saja, melainkan juga meliputi tugas-
tugas lainnya termasuk legislatif dan yudikatif.71

68 Ibid.
69 Ibid.
70 Dasril Radjab, Hukum Tata Negara Indonesia, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), Cet. Ke- 1, 

hlm.
71 Fatahullah Jurdi, Ilmu Politik Ideologi dan Hegemoni Negara, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), 

Cet. Ke- 1, hlm. 74.
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Menurut Prof. Pamudji, sistem adalah suatu kebulatan atau 
keseluruhan yang utuh, dimana didalamnya terdapat komponen-komponen 
yang pada gilirannya merupakan sistem tersendiri yang mempunyai fungsi 
masing-masing, saling berhubungan satu sama lain menurut pola, tata atau 
norma tertentu dalam rangka mencapai satu tujuan.72

Sunarso membagi pengertian sistem pemerintahan pemerintahan 
dalam tiga sudut pandang yang berbeda. Pengertian pertama, dalam arti 
sempit sistem pemerintahan dapat berarti sebuah kajian yang melihat 
hubungan antara legislatif dan eksekutif dalam sebuah negara. berdasar 
kajian ini menghasilkan dua model pemerintahan yaitu sistem parlementer 
dan sistem presidensial.73 Dalam pengertian kedua, sistem pemerintahan 
dalam arti luas yakni suatu kajian pemerintahan negara yang bertolak 
dari hubungan antara semua organ negara, termasuk hubungan antara 
pemerintah pusat dengan bagian-bagian yang ada di dalam negara. bertitik 
tolak dari pandangan ini sistem pemerintahan negara dibedakan menjadi 
negara kesatuan, negara serikat (federal), dan negera konfederasi.74

Sedangkan pengertian ketiga, sistem pemerintahan dalam arti 
sangat luas, yakni kajian yang menitik beratkan hubungan antara negara 
dengan rakyatnya. Berdasar kajian ini dapat dibedakan sistem pemerintahan 
monarki, pemerintahan aristokrasi dan pemerintahan demokrasi.75

Dari uraian tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa 
yang dimaksud dengan sistem pemerintahan adalah sekelompok organ 
(alat) pemerintah baik dalam arti luas maupun dalam arti sempit yang 
bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan dari pemerintah itu, 
yang telah ditentukan sebelumnya. Bintan R. Saragih menyatakan 
bahwa sistem pemerintahan merupakan keseluruhan dari susunan atau 
tatanan yang teratur dari lembaga-lembaga negara yang berkaitan satu 
dengan yang lainnya baik langsung ataupun tidak langsung menurut 
suatu rencana atau pola untuk mencapai tujuan negara.76 Pendapat yang 
kurang lebih sama dilontarkan oleh Moh. Mahfud MD, bahwa sistem 
pemerintahan negara merupakan sistem hubungan dan tata kerja antara 

72 S.Pamudji, Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia, PT.Bina Aksara, 1985, hal. 955
73 Sunarso, Perbandingan Sistem Pemerintahan, (Yogyakarta: Ombak, 2013), Cet. Ke- 1, hal. 1
74 Ibid.
75 Ibid.
76 Bintan R. Saragih, Sistim Pemerintahan dan Lembaga Perwakilan di Indonesia, Cetakan 

Pertama ( Jakarta: Penerbit Perintis Press, 1985), hal. 77.
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lembagalembaga negara.77	Sementara	Jimly	Asshiddiqie	mengemukakan	
sistem pemerintahan berkaitan dengan pengertitan regeringsdaad, yaitu 
penyelengaraan pemerintahan oleh eksekutif dalam hubungannya dengan 
fungsi legislatif.78

Dengan demikian, sistem pemerintahan mensyaratkan adanya 
interaksi antara eksekutif, legislatif, dan lembaga negara lainnya untuk 
mencapai tujuan bernegara. Sehubungan dengan sistem pemerintahan, 
terlebih dahulu akan dipaparkan mengenai tinjauan historis sejumlah 
negara yang mempelopori penerapan sistem pemerintahan, di mana Inggris 
telah banyak memberikan sumbangan kepada peradaban dunia dengan 
menciptakan suatu “parlemen, yaitu sebuah dewan perwakilan yang dipilih 
oleh rakyat dengan kekuasaan untuk memecahkan masalah-masalah sosial 
ekonomi melalui perdebatan yang bebas dan mengarah pada pembuatan 
undang-undang.79

Menurut John M. Carey, karakteristik umum dari Parliamentary 
and Presidential regimes adalah: “parliamentarism: a. the executive is 
selected by the assembly; b. the executive remains in office subject to 
legislative confidence”. Sedangkan “Presidentialism:

the chief executive is popularly elected;

the terms of chief executive and of the assembly are fixed, and not 
subject to mutual confidence”.80

Terdapat dua tipe sistem pemerintahan parlementer yang 
dikenalkan oleh Arend Lijphart, yaitu Westminster System Model dan 
Western European Parliamentary Model. Negara yang menerapkan sistem 
pemerintahan Westminster system model ini antara lain United Kingdom, 
Kanada, India, Ireland, New Zaeland. Inggris merupakan negara yang 

77 Moh. Mahfud MD, Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia, (Yogyakarta: UII Press, 
1993), hal. 83.

78	 Jimly	Asshiddiqie,	Pokok-Pokok	Hukum	Tata	Negara	 Indonesia	Pasca	Reformasi,	 (	 Jakarta:	
Buana Ilmu Populer, 2007), hal. 311. Lihat Juga Saldi Isra, Saldi Isra, Pergeseran Fungsi 
Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia, 
Cetakan Ketiga (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal. 24.

79 S. Pamudji, Perbandingan Pemerintahan, Cetakan Pertama ( Jakarta: Bina Aksara, 1983), hal. 
42. Inggris dikenal sebagai induk Parlementaria (Mother of Parliaments) oleh karena di dunia 
Barat setelah runtuhnya Kerajaan Romawi.

80 John M. Carey, “Presidential versus Parliamentary Government” dalam C. Menard and M.M 

Shirley (eds,), Handbook of New Institutional Economics ( Netherlands: Springer, 2005), hal. 
91.
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sukses dalam hal penerapan Westminster System Model. Arend Lijphart 
bahkan mengatakan bahwa, “The British version of the Westminster model 
is both the original and and the bestknown example of this model”.81 
Bahkan selain menyatakan bahwa Inggris sebagai “mother of parliament” 
, Konstitusi Inggris juga merupakan “ the mothers of all constitution”.82

Menurut Saldi Isra, sistem pemerintahan yang dihasilkan oleh 
the founding fathers adalah sistem pemerintahan presidensial yang amat 
terbatas. Dari sejumlah core sistem presidensial yang dikemukakan ahli 
tersebut, sistem pemerintahan yang dihasilkan BPUPK tidak menentukan 
presiden dipilih oleh rakyat secara langsung. Tidak hanya itu, presiden juga 
memegang kekuasan membentuk undang-undang. Tambah lagi, sistem 
pemerintahan yang dihasilkan itu membenarkan pertanggungjawaban 
presiden kepada lembaga perwakilan rakyat. Sistem Pemerintahan 
Indonesia memiliki kemiripan dengan sistem pemerintahan negara lain. 
Berdasarkan pendapat dari AB Kusuma persamaan sistem pemerintahan 
di Amerika Serikat adalah, sama-sama fixed government, Presiden dipilih 
oleh Electoral College/MPR, Presiden tidak bertanggungjawab kepada 
Congress/DPR, Presiden tidak bisa membubarkan Congress/DPR, 
Menteri tidak boleh merangkap menjadi anggota legislatif. Sedangkan 
perbedaannya adalah: di Amerika Serikat dipakai “pure separation of 
powers”, di Indonesia dipakai “partial separation of powers”.

Perubahan UUD 1945 masih belum sepenuhnya mengadopsi 
sistem presidensial murni. Hal ini karena atas nama “kondisi darurat”, 
wewenang MPR untuk memilih presiden dan wakil presiden tetap dijamin 
oleh konstitusi sebagaimana dituangkan dalam Pasal 8 ayat (3) UUD 1945, 
dalam hal Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, 
atau tidak dapat melaksanakan kewajibanya dalam masa jabatannya secara 
bersamaan.83

Menurut	Jimly	Asshiddiqie,	sistem	pemerintahan	yang	dikenal	di	
dunia secara garis besar dapat dibedakan dalam tiga macam, yaitu:84sistem 

81 Arend Lijphart, Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty-Six 
Countries, (New Heaven and London: Yale University Press, 1999), hlm. 9.

82 82 N. Jayapalan, Modern Government, (New Delhi, Atlantic Publishers and Distributors, 1999), 
hlm. 33.

83 Saldi Isra, Pergeseran Fungsi Legislatif Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya model 
legislasi parlementer dalam sistem presidensial Indonesia,	(RajaGrafindo	Persada,	2010.),	hlm.	
71.

84	 Jimly	Asshiddiqie,	Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, (Jakarta: 
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pemerintahan presidensial (presidential system), sistem pemerintahan 
parlementer (parliamantery system), dan sistem campuran (mixed system 
atau hybrid system). Sri Soemantri juga mengemukakan tiga jenis sistem 
pemerintahan, yaitu sistem pemerintahan presidensial, sistem pemerintahan 
parlementer, dan sistem pemerintahan campuran.85 Sementara Saldi Isra 
menyatakan bahwa sistem pemerintahan yang paling banyak dipraktikkan 
hanya ada tiga, yaitu sistem pemerintahan parlementer, pemerintahan 
presidensial, dan sistem pemerintahan semi-presidensial. Berdasarkan 
berbagai perundingan para ahli sepakat bahwa sistem pemerintahan yang 
lazim diterapkan diberbagai macam belahan dunia terdapat tiga macam, 
yakni sistem pemerintahan presidensial, sistem pemerintahan parlementer, 
dan sistem pemerintahan campuran.

b.  Model Sistem Pemerintahan

1) Sistem Pemerintahan Parlementer

Dari semua varian sistem pemerintahan yang penulis kemukakan 
sebelumnya, menurut Douglas V. Verney seperti yang dikutip oleh Saldi 
Isra bahwa sistem parlementer merupakan sistem pemerintahan yang 
palimg luas diterapkan di seluruh dunia. Sistem pemerintahan parlementer 
berasal pertama kali melaksanakannya adalah Kerajaan Britania Raya, 
kemudian banyak diikuti oleh negaranegara lain, terutama negara jajahan 
Inggris, seperti Kerajaan Malaysia, India, dan lain-lainnya.

Menurut Abdul Ghofar seperti yang dikutip oleh Ahmad Sukardja, 
sistem pemerintahan parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan di 
mana parlemen memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Dalam 
sistem ini parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat perdana 
menteri, demikian juga parlemen dapat menjatuhkan pemerintahan yaitu 
dengan mengeluarkan mosi tidak percaya. Anggota parlemen dapat 
mejatuhkan setiap kesalahan dari masing-masing menteri. Maka setiap 
kabinet yang dibentuk harus memperoleh dukungan kepercayaan dengan 
suara terbanyak di parlemen. dengan demikian kebijakan pemerintah 
atau kabinet tidak boleh menyimpang dari apa yang dikehendaki oleh 

Bhuana Ilmu Populer 2007), Cet. Ke-2, hlm. 71.
85 Sri Soemantri Martosoewignjo, “Susunan Ketatanegaraan Menurut UUD 1945”, dalam Sri 

Soemantri M dan Bintan R. Saragih ( Penyunting), Ketatanegaran Indonesia dalam Kehidupan 
Politik Indonesia 30 Tahun Kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, Cet.1, (Jakarta: Pustaka 
Sinar Harapan, 1993), hlm. 41.
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parlemen.86

Eksekutif yang dipimpin oleh Perdana Menteri dibentuk oleh 
parlemen dari partai/organisasi peserta pemilu yang mayoritas di parlemen 
(menguasai lebih dari separuh kursi yang ada di parlemen). Dalam hal 
ini rakyat pemilih tidak langsung memilih Perdana Menteri dengan 
kabinetnya. Dengan terpilihnya anggota-anggota parlemen akan terbentuk 
eksekutif. Karena itu pula maka kabinet bertanggung jawab kepada 
parlemen, dan masa jabatan kabinet tergantung pada parlemen. Kabinet 
akan jatuh apabila dukungan tidak mencapai mayoritas dalam parlemen. 
Apabila dukungan terhadap kabinet di parlemen makin besar maka masa 
jabatan kebinet akan sesuai dengan masa jabatan yang ditentukan oleh 
konstitusi negara tersebut.87 Menurut Ahmad Sukardja, bahwasannya 
bahwa dalam sistem pemerintahan parlementer, posisi eksekutif dalam hal 
ini adalah kabinet, berada letaknya lebih rendah dari parlemen.

Miriam Budiarjo menyatakan kabinet sebagai bagian dari badan 
eksekutif yang bertanggung jawab diharap mencerminkan kekuatan-
kekuatan politik dalam badan legislatif yang mendukungnya, dan mati 
hidupnya kabinet bergantung pada dukungan dalam badan legislatif. Sifat 
serta ketergantungan ini berbeda dari satu negara negara dengan negara 
lain, akan tetapi umumnya dicoba untuk mencapai semacam keseimbangan 
antara badan eksekutif dan badan legislatif.88

Sistem pemerintahan parlementer meliputi dua bentuk: Pertama, 
sistem pemerintahan parlementer dengan dua partai. Dalam sistem dua 
partai ketua partai politik yang memenangkan pemilu sekaligus ditunjuk 
sebagai formatur kabinet, dan langsung sebagai perdana menteri. Seluruh 
menteri dalam adalah mereka yang terpilih sebagai anggota parlemenm 
dengan konsekuensi setelah diangkat menjadi menteri harus non aktif 
dalam parlemen (kabinet parlementer). Karena partai politik yang 
menguasai kabinet adalah sama dengan partai politik yang memegang 
mayoritas di House of Commons, maka kedudukan kabinet sangat kuat, 
sehingga jarang dijatuhkan oleh parlemen sebelum dilaksanakan pemilu 

86 Titik Triwulan Tutik, Op.cit, h. 149
87 Efriza, Op.cit, h. 270
88 
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berikutnya.89

Kedua, sistem parlementer dengan multipartai. Dalam sistem 
multipartai di dalam parlemen tidak satu pun dari partai politik yang 
mampu menguasai kursi secara mayoritas, maka pembentukan kabinet 
disini sering tidak lancar. Kepala negara akan menunjuk tokoh politik 
tertentu untuk bertindak sebagai pembentuk kabinet/formatur, dalam hal ini 
si formatur harus mengingat perimbangan kekuatan di parlemen, sehingga 
setiap kabinet dibentuk merupakan bentuk kabinet koalisi (gabungan 
dari beberapa partai politik). Saldi Isra mengatakan bahwasannya dalam 
sistem pemerintahan parlementer, objek utama yang diperebutkan adalah 
parlemen.

Gambar 1.1 Berikut ini skema sederhana Sistem Parlementer

 2) Sistem Pemerintahan Presidensial

Dalam bahasa Inggris, sistem pemerintahan presidensial disebut 
the Non Parliamentary Executive atau a system of Presidential Government 
atau	a	fixed	executive.90 Berdasarkan pendapat dari Richard Albert, sistem 
pemerintahan presidensial memiliki ciri, “the executive and legislative 
branches are selected in separate elections by citizens, the government 
is	not	subject	to	parliamentary	votes	of	no	confidence,	and	the	executive	
power is vested in one individual”.91 Jadi, sistem pemerintahan presidensial 
dengan ciri utama: hanya adaa satu pemegang kekuasaan eksekutif (single 

89 Titik Triwulan Tutik, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia pasca amandemen UUD 1945, 
(Jakarta, Prenada Media, 2001) hal. 150

90 Rosjidi Ranggawidjaja, Hubungan Tata Kerja antara Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Rakyat dan Presiden, (Bandung: Gaya Media Pratama, 1990), hlm.29.

91 Richard Albert, “ Presidential Values in Parliamentary Democracy”, International Journal of 
Constitutional Law Vol. 8, No. 2, 2010, hlm. 218.
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executive).

Sistem presidensial merupakan sistem pemerintahan yang terpusat 
pada jabatan presiden sebgai kepala pemerintahan (head of government) 
sekaligus sebagai kepala negara (head of state) Presiden sebagai kepala 
Negara sekaligus menjadi Kepala Eksekutif.Itulah sebabnya rentang 
kekuasaan presiden tidak hanya menyentuh wilayah eksekutif, tetapi juga 
sedikit banyak merambah pada proses legislasi serta kewenangan di bidang 
yudikatif.92 Presiden bukan dipilih oleh parlemen tetapi Presiden beserta 
parlemen sama-sama dipilih secara langsung oleh rakyat melalui suatu 
pemilihan umum. Karena itu Presiden tidak bertanggung jawab kepada 
parlemen sehingga Presiden dan kabinetnya tidak dapat dijatuhkan oleh 
parlemen. Sebaliknya Presiden pun tidak dapat membubarkan parlemen. 
Bentuk pemerintahan seperti ini disebut sebagai sistem pemerintahan 
presidensial (fixed executive). Menurut Juan J. Linz, ada dua hal menonjol 
dari presidential government. The first is the president’s strong claim to 
republic, even plebiscitarian, legitimacy, the second is his fixed term in 
office.93 Pendapat tak jauh berbeda disampaikan oleh S.L Witman dan J.J 
Wuest yang memberikan ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial, yaitu:

Dalam sistem presidensial, kekuasaan eksekutif berada di luar 
pengawasan (langsung) parlemen. Ciri-ciri sistem presidensial adalah:

• Presiden adalah kepala eksekutif yang memimpin kabinetnya 
yang kesemuanya diangkat olehnya dan bertanggungjawab 
kepadanya. Ia sekaligus juga berkedudukan sebagai kepala 
negara (lambang negara).

• Presiden tidak dipilih oleh badan legislatif, akan tetapi diplih 
oleh sejumlah pemilih, oleh karenanya ia bukan bagian dari 
badan legislatif seperti dalam sistem parlementer.

• Preisden tidak bertanggung jawab kepada badan legislatif 
dan dalam hubungan ini iat tidak dapat dijatuhkan oleh badan 
legislatif, di Amerika Serikat , Presiden dapat dijatuhkan 
melalui impeachment.

• 
92 Alfred Stepan dan Cindy Skach, “Constitutional Frameworks and Democratic Consolidation: 

Parliamentarianism and Presidentialism”, Journal of World Politics, Vol. 46, No. 1, hlm 4.
93 Juan J. Linz, “ The Perils of Presidentialism” dalam Journal of Democracy, Vol. 1 No. 1, Winter, 

1990, hlm. 53



39 UNIVERSITAS SEBELAS MARET (Tim B)

• Sebagai imbangannya, Presiden tidak dapat atau tidak 
mempunyai wewenang membubarkan badan legislatif.

Ciri-ciri atau prinsip yang terdapat dalam sistem presidensial 
menurut Mahfud MD sebagai berikut:

• Kepala negara menjadi kepala pemerintahan (eksekutif);

• Pemerintah tidak bertanggung jawab kepada parlemen (DPR);

• Menteri-menteri diangkat dan bertanggung jawab kepada 
Presiden;

• Eksekutif dan legislative sama-sama kuat.

Dengan adanya pemisahan yang tegas antara pemegang kekuasaan 
eksekutif dan pemegang kekuasaan legislatif, dalam sistem presidensial, 
pembentukan pemerintah tidak tergantung pada proses politik di lembaga 
legislatif.94

6.  Kajian Teori tentang Sistem Pemerintahan Presidensial

Dalam ilmu negara umum (algemeine staatslehre) yang dimaksud 
dengan sistem pemerintahan ialah sistem hukum ketatanegaraan, baik 
yang berbentuk monarki maupun republik, yaitu mengenai hubungan 
antarpemerintah dan badan yang mewakili rakyat. Ditambahkan Mahfud, 
sistem pemerintahan dipahami sebagai suatu sistem hubungan tata kerja 
antarlembaga-lembaga negara. Sistem pemerintahan dipahami sebagi 
suatu sistem hubungan tata kerja antar lembaga-Lembaga negara. Tidak 
jauh berbeda dengan kedua pendapat itu, Usep Ranawijaya menegaskan 
bahwa sistem pemerintahan meupakan sistem hubungan antara eksekutif 
dan legislatif. Hal yang sama juga dikemukakan Gina Misiroglu, sistem 
pemerintahan adalah apabila lembaga-lembaga pemerintah dilihat dari 
hubungan antara badan legislatif dan badan eksekutif.

Sejalan dengan pandangan para ahli yang dikemukakan di atas, 
Aulia Rahman dalam disertasinya mengemukakan empat varian sistem 
pemerintahan, yaitu parlementer, presidensial, campuran, dan collegial 
system. Denny Indrayana memiliki pendapat yang jauh lebih bervariasi 
lagi yakni parlementer, sistem presidensial, sistem hybrid atau campuran, 
sistem	kolegial,	 dan	 sistem	monarki	 Jimly	Asshiddiqie	mengemukakan,	

94 Saldi Isra, Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam 
Sistem Presidensial Indonesia, Raja	Grafindo	Persada,	2010,	hlm.	42.
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sistem pemerintahan berkaitan dengan pengertian regeringsdaad, yaitu 
penyelenggaraan pemerintahan oleh eksekutif dalam hubungannya 
dengan fungsi legislatif.95 Para ahli dan hukum tata negara baik dari luar 
negeri maupun dari Indonesia memiliki beragam pandangan mengenai 
bentuk	sistem	pemerintahan.	Misalnya	Jimly	Asshiddiqie	membagi	sistem	
pemerintahan menjadi tiga kategori, yaitu sitem presidensial (presidential 
sistem), sistem pemerintahan parlementer (parliamentary sistem), dan 
sistem campuran (mixed sistem atau hybrid sistem).96 Namun terlepas dari 
beragamnya pendapat mengenai pembagian sistem pemeritahan tersebut, 
dalam Tinjauan Pustaka ini dibatasai dalam pemahaman mengenai sistem 
pemerintahan dalam bentuk presidensial.

Sistem pemerintahan presidensial merupakan sistem pemerintahan 
yang tidak dibangun melalui proses evolusi yang lambat dan panjang. 
Kelahiran sistem ini tidak terlepas dari perjuangan Amerika Serikat 
menentang dan melepaskan diri dari kolonial Inggris serta sejarah singkat 
pembentukan konstitusi Amerika Serikat.97 Terait dengan upaya melepaskan 
diri dari kolonial Inggris tersebut, Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim 
menyatakan:

“....Latar belakang negara Amerika Serikat menganut sistem 
presidensial adalah kebencian rakyat terhadap pemerintahan 
Raja George III sehingga mereka tidak menghendaki bentuk 
negara monarki dan untuk mewujudkan kemerdekaannya dari 
pengaruh Inggris, maka mereka lebih suka mengikuti jejak 
Montesquieu dengan mengadakan pemisahan kekuasaan, 
sehingga tidak ada kemungkinan kekuasaan yang satu akan 
melebihi kekuasaan yang lainnya, karena dalam Trias Politica 
itu terdapt sistem check and balance”98

Jimly	Asshiddiqie	mengemukakan	sembilan	karakter	pemerintahan	
presidensial sebagai berikut:

95	 Jimly	Asshiddiqie,	 Pokok-pokok	 Hukum	 Tata	 Negara	 Indonesia	 Pasca	 Reformasi,	 Jakarta:	
Buana Ilmu Populer, 2007, hlm. 311

96 Ibid, hlm. 350.
97 Made Pasek Diantha, Tiga Tipe Pokok Sistem Pemerintahan dalam Demokrasi Modern, 

Bandung: Abardin, 1990, hlm. 20.
98 Saldi Isra, Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Legislasi Parlementer dalam Sistem 

Presidensial	Indonesia,	Jakarta:	PT	Raja	Grafindo	Persada,	2010,	hlm.23-24.
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1. terdapat pemisahan kekuasaan yang jelas antara cabang 
kekuasaan eksekutif dengan legislatif;

2. presiden merupakan eksekutif tunggal;

3. kepala pemerintahan adalah sekaligus kepala negara 
atau sebaliknya kepala negara adalah sekaligus kepala 
pemerintahan;

4. presiden mengangkat para menteri sebagai pembantu atau 
sebagai bawahan yang bertanggung jawab kepadanya;

5. anggota parlemen tidak boleh menduduki jabatan eksekutif 
dan demikian sebaliknya;

6. presiden tidak dapat membubarkan atau memaksakan 
parlemen;

7. berlaku prinsip supremasi konstiitusi, oleh karena 
pemerintah eksekutif bertanggung jawab terhadap 
konstitusi;

8. eksekutif bertanggung jawab kepada rakyat yang berdaulat;

9. kekuasaan tersebuar secara tidak memusat

Dalam sistem presidensial tidak hanya meletakan presiden sebagai 
pusat kekuasaan eksekutif, tetapi juga pusat kekuasaan negara. Artinya, 
presiden tidak hanya sebagai kepala pemerintah (chief of executive), 
tetapi juga sebagai kepala negara (chief of state). Itulah sebabnya rentang 
kekuasaan presiden tidak hanya menyentuh wilayah kekuasaan eksekutif, 
tetapi juga merambah pada fungsi legislasi serta kewenangan di bidang 
yudikatif. Dengan rentang kekuasaan presiden yang begitu luas maka 
dalam sistem ini objek utama yang diperebutkan adalah presiden. Sekalipun 
dalam sistem pemerintahan presidensial tidak satu pun lembaga negara 
yang menjadi fokus kekuasaan, peran dan karakter individu presiden lebih 
menonjol dibandingkan dengan peran kelompok, organisasi, atau partai 
politik yang ada dalam negara. Karena itu mayoritas pendapat ahli dalam 
menguraikan karakter sistem presidensial cenderung memperhadapkan 
(vis a vis) posisi presiden dengan lembaga legislatif.99

99 Ibid, hlm. 38.
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Ciri-ciri atau prinsip-prinsip yang terdapat dalam sistem presidensial 
menurut Mahfud MD sebagai berikut:

1. Kepala negara menjadi kepala pemerintahan (eksekutif)

2. Pemerintah tidak bertanggung jawab kepada parlemen 
(DPR);

3. Menteri-menteri diangkat dan bertanggung jawab kepada 
Presiden;

4. Eksekutif dan legislatif sama-sama kuat

Sementara itu, menurut Bagir Manan100, dalam sistem pemerintahan 
presidensial hanya mengenal satu macam eksekutif. Fungsi kepala 
pemerintahan (chief executive) dan kepala negara (head of state) ada pada 
satu tangan dan tunggal (single executive). Pemegang kekuasaan eksekutif 
tunggal dalam sistem pemerintahan presidensial tidak bertanggung jawab 
kepada badan perwakilan rakyat, tetapi langsung kepada rakyat pemilih 
karena dipilih langsung atau dipilih melalui badan pemilih (electoral 
college).101

Menurut Bagir Manan, sistem pemerintahan presidesial dapat 
dikatakan sebagai subsistem pemerintahan republik, karena haya dijalankan 
dalam negara yang berbentuk republik (sesuai dengan sebutannya sebagai 
sistem pemerintahan kepresidenan). Ciri-ciri model sistem presidensial 
Amerika Serikat yang disebut sebagai pencerminan sistem pemerintahan 
presidensial murni, menurut Bagir Manan adalah sebagai berikut:

1. Presiden adalah pemegang kekuasaan eksekutif tunggal.

2. Presiden adalah penyelenggara pemerintahan yang 
bertanggung jawab, selain berbagai wewenang 
konstitusional yang bersifat prerogatif dan biasanya melekat 
pada jabatan kepala negara (head of state).

3. Presiden tidak bertanggung jawab kepada badan perwakilan 
rakyat (congress), karena itu tidak dapat dikenai mosi 
percaya oleh congress.

100 Bagir Manan, Lembaga Kepresidenan, (Yogyakarta: FH-UII Press, 2003), hlm. 55.
101 Abdul Ghoffar, Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia: Setelah Perubahan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan Delapan Negara Maju, Jakarta : 
Kencana Prenada Group, 2009, hlm. 49.
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4. Presiden tidak dipiih dan tidak diangkat oleh congress. 
Dalam praktiknya langsung dipilih oleh rakyat , walaupun 
secara formal dipilih oleh badan pemilih (electoral college).

5. Presiden tidak memangku jabatan empat tahun (fixed), dan 
hanya dapat dipilh untuk dua kali masa jabatan berturut-
turut (8 tahun). Dalam hal mengganti jabatan presiden yang 
berhalangan tetap jabatan tersebut paling lama 10 tahun 
berturut-turut.

6. Presiden  dapat  diberhentikan  dalam  masa  jabatan  
melalui “impeachment” karena melakukan pengkhianatan, 
menerima suap, melakukan kejahatan berat, dan pelanggaran 
lainnya

Menurut Ball dan Peters, ada empat ciri dalam 
sistem presidensial, yaitu:

1. Presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan.

2. Presiden tidak dipilih oleh parlemen, tetapi langsung dipilih 
oleh rakyat (popular elected).

3. Presiden bukan bagian dari parlemen, dan tidak dapat 
diberhentikan oleh parlemen, kecuali melalui proses 
pemakzulan (impeachment).

4. Presiden tidak dapat membubarkan parlemen.

Dalam proses menjalankan Negara presidensial tentu memiliki 
kelebihan	 dan	 kekurangan,	 menurut	 Menurut	 Jimly	 Asshiddiqie,	
keuntungan sistem pemerintahan presidensial adalah untuk menjamin 
stabilitas pemerintahan. Namun, sistem ini juga mempunyai kelemahan 
yaitu cenderung menempatkan eksekutif sebagai bagian kekuasaan yang 
sangat berpenaruh karena kekuasaannya besar.Untuk itu, diperlukan 
pengaturan konstitusional untuk mengurangi dampak negatif atau 
kelemahan yang di bawa sejak lahir oleh sistem presidensial tersebut.102 
Kelebihan sistem presidensial menurut Arend Lijphart adalah sebagai 
berikut :

1. Akan terjadi stabilitas eksekutif yang didasarkan pada masa 
jabatan presiden. Stabilitas eksekutif ini berlawanan dengan 

102 Ibid.



Naskah Akademik Rancangan Perubahan UUD NRI Tahun 194544

instabilitas eksekutif yang biasanya melahirkan suatu 
sistem parlementer dari penggunaan kekuasaan legislatif 
untuk membentuk kabinet melalui mosi tidak percaya atau 
sebagai akibat dari hilangnya dukungan mayoritas terhadap 
cabinet di parlemen.

2. Pemilihan kepala pemerintahan oleh rakyat dapat 
dipandang lebih demokratis dari pemilihan tak langsung-
formal atau informal-dalam sistem parlementer. Memang 
dalam demokrasi tidak menuntut pelihan semua pejabat 
pemerintah oleh rakyat secara langsung. Tetapi argumen 
bahwa kepala pemerintahan, yang merupakan pemegang 
jabatan paling dan berkuasa di dalam pemerintahan yang 
demokratis, harus dipilih secara langsung oleh rakyat 
mengandung validitas yang tinggi.

3. Dalam sistem presidensial telah terjadi pemisahan kekuasan 
yang berarti pemerintahan yang dibatasi jaminan atas 
perlindungan kebebasan individu atas tirani pemerintah 
terminimalisasi.

Selain memiliki kelebihan yang telah dijelaskan diatas maka 
sistem presidensial juga memiliki kekurangan. Menurut Arend Lijphart 
kekurangan sistem Presidensial adalah sebagai berikut :

• Akan mudah terjadi kemandekan dalam hubungan eksekutif 
dan legislatif. Inilah yang merupakan konsekuensinya 
pertama dari sistem presidensial. Kemandekan tersebut 
adalah masalah utama yang dialami oleh Amerika Serikat, 
yang kemudian menuntut reformasi kelembagaan secara 
mendasar. Scott Mainwaring, kebuntuan atau kemandekan 
antara eksekutif dan legislatif juga menjadi masalah besar 
dalam sistem presidensial yang dianut oleh banyak negara 
di Amerika Latin ini. Salah satu pemecahannya adalah 
tetap memisahkan kedua kekuasan tersebut tetapi tidak 
menyeimbangkan keduanya; khususnya meningkatkan 
kekuasaan presiden, dengan membandingkan dan 
mengorbankan kekuasaan legisaltif , untuk menjadikan 
presiden sebagai penggerak sistem pemerintah yang lebih 
aktif dan efektif
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• Dalam sistem ini terjadi kekakuaan temporal. Ini terlihat 
dari masa jabatan presiden yang menguraikan periode-
periode yang dibatasi secara kaku dan tidak berkelanjutan, 
sehingga tidak memberikan kesempatan untuk melakukan 
berbagai penyesuaian yang dikehendaki oleh keadaan. 
Menurut Bagehot, sistem ini tidak memiliki unsur 
elastis; segala sesuatu ditetapkan secara kaku, dan sikap 
revolusioner yang dibutuhkan oleh pemerintah sama sekali 
tidak ada. Masalah ini diperburuk lagi oleh ketentuan 
bagi wakil presiden yang menggantikan presiden secara 
otomatis jika presiden meninggal dunia atau tidak mampu 
lagi menjalankan tugasnya; pengganti otomatis ini dipilih 
sebelumnya sehingga bukan merupakan orang yang paling 
tepat dalam keadaan baru di mana suksesi itu berlangsung.

• Sistem presidensial dipandang mempunyai cacat bawaan 
karena sistem ini berjalan atas dasar aturan “pemenang 
menguasai semuanya.” Sehingga politik demokrasi 
akan menjadi sebauh permainan dengan semua potensi 
konfliknya.	Dalam	pemilihan	presiden,	hanya	seorang	calon	
dan satu partai yang bakal menang. Selain itu, konsentrasi 
kekuasaan di tangan presiden memberinya sangat sedikit 
insentif untuk membentuk koalisi atau sistem pembagian 
kekuasan lainnya atau untuk mengambil bagian dalam 
negosaisi dengan pihak oposisi yang mungkin diperlukan 
untuk menghadapi berbagai masalah yang dapat memecah 
bela. Terutama di negara yang telah terbagi dan terpolarisasi, 
aturan “pemenang menguasai semuanya” yang sangat 
mungkin menimbulkan pembagian dan polarisasi lebih 
lanjut. Politik eksekutif bukan inklusif.

7. Kajian Teori tentang Constitutional Complaint

Negara Indonesia merupakan negara hukum (rule of law) yang 
berdasarkan demokrasi. Hal ini dapat diartikan bahwa proses bernegara 
harus dilakukan dengan hukum dan konstitusi yang berlaku. Oleh karena 
itu perlu adanya wadah yang secara rigid mengenai perlindungan terhadap 
hak konstitusi setiap warga negara Indonesia. Perlindungan konstitusi salah 
satunya dapat diimplementasikan dengan adanya legal standing (kepastian 
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hukum) mengenai constitutional complaint. Secara luas constitutional 
complaint adalah bentuk pengaduan warga negara melalui proses ajudikasi 
di pengadilan atas tindakan (kebijakan) atau pengabaian oleh negara dalam 
hal ini lembaga-lembaga negara yang melanggar hak-hak warga negara 
yang dijamin konstitusi.103

Pengertian secara luas mengenai constitutional complaint juga 
diterangkan oleh beberapa ahli. Berikut adalah penjelasan beberapa 
ahli menurut constitutional complaint. Prof. Mahfud MD menjelaskan 
Constitusional complaint adalah pengajuan perkara ke MK atas pelanggaran 
hak konstitusional yang tidak ada instrumen hukum atasanya untuk 
memperkarakannya atau tidak tersedia lagi diatasnya jalur penyelesaian 
hukum (peradilan).104 Sedangkan menurut interpretasi Ahmad Syahrizal, 
constitutional complaint adalah mekanisme pengaduan konstitusional bagi 
setiap warga negara atau masyarakat yang ingin mempertanyakan dugaan 
pelanggaran hak konstitusional kepada peradilan konstitusi.105 Selanjutnya 
menurut I Dewa Gede Palguna yang menyatakan bahwa constitusional 
complaint adalah salah satu bentuk upaya hukum perlindungan hak-hak 
konstitusional warga negara dalam sistem ketatanegaraan banyak warga 
negara didunia saat ini yang kewenangan untuk mengadilinya diberikan 
kepada Mahkamah Konstitusi.106

Dari pengertian yang telah di paparkan diatas dapat disimpulkan 
bahwa pemahaman mengenai constitutional complaint hampir sama 
dan tidak jauh berbeda antara satu ahli dengan ahli yang lain. Apabila 
dikaitkan dengan paradigma hukum yang berkembang saat ini, dimana 
masih banyak kasus pelanggaran konstitusional terhadap warga negara, 
sementara aturan hukum yang tersedia belum mampu melindungi hak-hak 
konstitusional mereka. Karena itu, langkah yang tepat dilakukan adalah 
melalui mekanisme constitutional complaint.107 Secara eksplisit konsep 
constitutional complaint di Indonesia memiliki kaitan yang erat dengan 
103 Zoelfa, H., Constitutional Complaint Dan Constitutional Question Dan Perlindungan Hak-Hak 

Konstitusional Warga Negara. Jurnal Media Hukum, 2012, hlm. 19.
104 Moh. Mahfud MD, Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu,	Jakarta	:	PT.	Radja	Grafindo	

Persada, 2010, hlm. 287.
105 Ahmad Syahrizal, Peradilan Konstitusi Suatu Studi tentang Adjudikasi Konstitusional Sebagai 

Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif, Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 2006, hlm.102.
106 Heru Setiawan, “Mempertimbangkan Constitutional Complaint Sebagai Kewenangan 

Mahkamah Konstitusi”, Lex Jurnalica : Universitas Diponegoro, 2017, hlm 14.
107 Mukhlish, Constitutional Complaint :Perlindungan Hukum Terhadap Hak Konstitusional 

Warga Negara, Jurnal Konstitusi Volume I Nomor 1, November 2011, hlm. 40.
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prinsip kontitualisme dikarenakan constitutional complaint merupakan 
salah satu jalan bagi individu warga negara untuk memperjuangkan hak-
hak konstitusionalnya yang telah dilanggar oleh pemerintah atau organ 
negara lainnya, dalam hal ini pelanggaran tersebut tidak terbatas pada 
rumusan undang-undang seperti pada constitutional review, namun lebih 
luas ke dalam tahapan kebijakan atau keputusan lain-lain dari organ-organ 
negara. Prinsipnya, segala bentuk kerugian atau pelanggaran atas hak-
hak konstitusional warga negara dapat dilakukan proses ajudikasi melalui 
pengadilan untuk memulihkan hak-hak tersebut.

Salah satu fungsi Mahkamah Konstitusi adalah sebagai pelindung 
Hak asasi manusia dan pelindung Undang Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. Perlindungan hak warga negara dapat dilakukan 
dengan cara pengaduan konstitusional atau constitutional complaint. 
pengaduan konstitusional merupakan salah satu bentuk dari upaya hukum 
yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-
hak konstitusional warga Negara. Biasanya pengaduan konstitusional 
itu dilakukan apabila sudah memalui semua jalan yang dilakukan untuk 
mendapatkan keadilan mengenai hak konstitusionalnya, dari pernyataan 
tersebut dapat disimpulkan bahwa mahkamah konstitusi pun yang menjadi 
tempat terakhir untuk mencari keadilan dan menggadukan hak-hak 
konstitusional atau hak yang diatur dalam UUD NRI 1945 yang dilanggar 
pleh pemerintah atau pejabat publik.108

Di Indonesia belum diatur diatur pengaturan mengenai constitutional 
complain secara formal, akan tetapi terdapat beberapa kasus yang 
disidangkan oleh Mahkamah Konstitusi sudah masuk keranah pengaduan 
konstitusional. Salah satu kasus, yakni perkara nomor 16/PUU-I/2003 yang 
di ajukan oleh Main bin Rinan dan kawan-kawan. Dalam perkara tersebut 
terlihat jelas dari pokok permohonan yang diajukan melalui mekanisme 
judicial review itu memiliki muatan constitutional complaint. Hal ini dapat 
dilihat dari pokok perkara yang diajukan adalah mengenai pengujian Pasal 
67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung 
mengenai pengujian terhadap Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah 
Agung bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 
1945 mengenai hak atas pengakuan, Jaminan, perlindungan dan kepastian 

108  Setiawan, H. (2015, 1 September). Perihal pengaduan konstitusional. Opini Padang Ekspres, 
edisi 1. Padang.
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hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.109

Sebelum menelisik lebih dalam mengenai constitutional complaint, 
perlu adanya pembahasan mengenai hak konstitusi. Hak konstitusional 
warga negara adalah hak yang dijamin oleh negara yang dalam hal ini 
adalah pemerintah sebagaimana yang termaktub didalam UUD 1945. 
Hestu Cipto Handoyo mengemukakan konstitusi dibentuk sejatinya adalah 
untuk membatasi kekuasaan, agar tidak diterapkan secara sewenang-
wenang. Dengan demikian, dapatdikatakan bahwa konstitusi sangat 
menjunjung tinggi hak asasi manusia dan hak-hak warga negara agar 
terhindar dari kesewenang-wenangan pemerintah yang dapat merugikan 
hak warga negara.110 Negara Indonesia adalah negara Welfare State 
(negara kesejahteraan), sebagaimana disebutkan dalam Pembukaan UUD 
1945 Alinea ke-IV dengan kalimat “memajukan kesejahateraan umum” 
membawa konsekuensi bahwa negara (pemerintah) harus aktif memberikan 
perlindungan dan jaminan kepada warganya. Adapun salah satu ciri negara 
Welfare State yaitu adanya perlindungan konstitusional, dalam arti bahwa 
konstitusi selain menjamin hak-hak individu harus menentukan juga cara 
prosedural untuk memperoleh perlindungan atas yang dijamin itu.

Dalam pandangan Ahmad Syahrizal, constitutional complaint 
adalah mekanisme pengaduan konstitusional bagi setiap warga negara 
atau masyarakat yang ingin mempertanyakan dugaan pelanggaran hak 
konstitusional kepada peradilan konstitusi. Sebagai contoh negara yang 
sudah menerapkan constitutional complaint dalam sistem peradilannya 
adalah Jerman dan Korea, di Jerman constitutional complaint dikenal 
dengan nama verfassungsbechwerde. Setiap warga negara yang merasa 
hak-hak fundamentalnya dilanggar oleh pejabat publik dapat mengajukan 
constitutional complaint ke MK. Tetapi pengaduan ini baru bisa dilakukan 
apabila sudah melewati sarana pengadilan lain. Pengajuan constitutional 
complaint tidak dikenai biaya serta dalam proses beracara pun tidak wajib 
untuk didampingi pengacara. Berdasarkan pendapat tersebut, pemahaman 
tentang constitutional complaint hampir sama dan mengandung makna 
yang tidak jauh berbeda. Apabila dikaitkan dengan paradigma hukum 
yang berkembang saat ini, dimana masih banyak kasus pelanggaran 

109 Setiawan H. Mempertimbangkan constitutional complaint sebagai kewenangan Mahkamah 
Konstitus. Lex Jurnalica. Volume 14 Nomor 1. 2017

110 Handoyo, Hestu Cipto (2003). Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan & Hak Asasi Manusia. 
Yogyakarta: Universitas Atma Jaya
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konstitusional terhadap warga negara, sementara aturan hukum yang 
tersedia belum mampu melindungi hak-hak konstitusional mereka. Karena 
itu, langkah yang tepat dilakukan adalah melalui mekanisme constitutional 
complaint.111

Mahkamah konstitusi selaku lembaga yang dapat menampung 
dan menyalurkan keluh kesah (personal grievance) atau pengaduan 
konstitusional sebagai upaya hukum yang luar biasa dalam mempertahankan 
hak-hak konstitusional bagi setiap individu warga negara, atau lebih dikenal 
dengan istilah constitutional complaint. Banyak ahli hukum dan politik yang 
menyatakan bahwa dengan adanya kewenangan MK melakukan pengujian 
terhadap UU berdasarkan UUD, maka telah melaksanakan constitusional 
compaint. Namun sebagian praktisi politik dan hukum menyatakan bahwa 
hal itu belum diatur secara tegas untuk dilaksanakan oleh MK yang memiliki 
kewenangan untuk menjaga kehormatan konstitusi. Perbedaan itu datang 
dari upaya membandingkan kehidupan katetanegaraan yang memiliki 
MK dalam melaksanakan kewenangannya. Tentunya pemikiran praktis 
dan penafsiran secara ilmiah dari para pakar juga harus disinegikan untuk 
memperoleh jalan keluar terhadap kewenangan MK dalam menyelesaikan 
setiap kasus yang masuk ke Sekretariat Jenderal MK.

Wacana mengenai kemungkinan diberikannya fungsi pengaduan 
konstitusional (constitutional complaint) kepada Mahkamah bukanlah hal 
yang baru. Berbagai artikel yang pernah ditulis oleh pakar-pakar hukum 
dan beberapa pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi, 
secara tersirat telah memberikan sinyalemen bahwa kebutuhan akan 
fungsi constitutional complaint merupakan suatu keniscayaan yang 
tidak dapat ditunda-tunda lagi. Hal yang demikian janganlah dianggap 
sebagai pemikiran dari suatu judicial activism yang berlebihan. Sebab, 
hasil penelusuran penulis terhadap suratsurat maupun permohonan yang 
diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi selama tahun 2005, 
sedikitnya terdapat 48 surat ataupun permohonan yang dapat dikategorikan 
sebagai bentuk constitutional complaint atau sejumlah 3 (tiga) kali lipat 
permohonan judicial review pada tahun yang sama.112

111 Ahmad Syahrizal, Peradilan Konstitusi Suatu Studi tentang Adjudikasi Konstitusional Sebagai 
Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif, Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 2006, hlm.102.

112 Makalah dalam Focus Goup Discussion (FGD) dengan tema “Tinjauan terhadap Putusan MK 
yang	 bersifat	 final”,	 diselenggerakan	 oleh	 Fakultas	 Hukum	 Undana	 Kupang	 bekerjasama	
dengan MPR RI oleh Melkianus E. N. Benu,SH.M.Hum pada tanggal 29 Juli 2011 di Cristal 
Hotel, Kupang, NTT
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Bahkan, karena begitu pentingnya fungsi pengaduan konstitusional 
terkait dengan penegakan konstitusi dengan paras yang lebih konkret dan 
langsung mengenai kepada setiap warga negara, 2 (dua) orang Hakim 
Konstitusi dalam dissenting opinion-nya pada Putusan Nomor 001/PUU-
IV/2006 mengenai perkara Badrul Kamal, terlepas dari putusan akhir dari 
keduanya, kali ini secara tegas dapat dikatakan telah mulai menanamkan 
benih-benih constitutional complaint dengan cara melakukan penafsiran 
bahwa Mahkamah seharusnya dapat menampung pengaduan konstitusional 
(constitutional complaint) atas pelanggaran hak-hak konstitutional warga 
negara karena sesungguhnya telah memiliki dasar hukum yang cukup 
berdasarkan prinsip-prinsip konstitusi yang terdapat dalam UUD 1945.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Genhard Dannemann 
dalam bukunya “Constitutional Complaints: The European Perspective” 
menyimpulkan bahwa kewenangan constitutional complaint yang 
sebelumnya hanya dimiliki oleh beberapa negara Eropa, kini sudah 
berkembang pesat dan telah diadopsi hampir di seluruh negara-negara Eropa 
Tengah dan Timur .113 Salah satu Mahkamah Konstitusi yang pertama kali 
menerapkan dan mengembangkan kewenangan constitutional complaint 
adalah Mahkamah Konstitusi Federal Jerman (Bundesverfassungsgerichts). 
Kewenangan yang didasari pada Pasal 93 ayat (1) butir 42 Grundgesetz 
Bundersrepublik Deutchland tersebut, menurut Jutta Limbach, merupakan 
kewenangan terpenting yang kini dimilki oleh Bundesverfassungsgerichts, 
dimana hingga saat ini lebih dari 146.539 permohonan telah diperiksa oleh 
Bundesverfassungsgerichts dan 141.023 diantaranya adalah permohonan 
mengenai constitutional complaint.114

8.  Kajian Teori tentang Judicial Review

Negara Indonesia adalah negara hukum. Doktrin mengenai judicial 
review sebagai pranata hukum di negara hukum sudah kental dan sering 
dilaksanakan. Judicial review merupakan suatu pranata hukum yang 
memberikan kewenangan kepada badan pelaksana kekuasaan kehakiman 
dan atau badan lainnya yang ditunjuk oleh konstitusi (Grondwet) untuk 
dapat melakukan peninjauan dan atau pengujian kembali dengan cara 
melakukan interpretasi hukum dan atau interpretasi konstitusi untuk 

113 Genhard Danneman, Constitutional Complaints: European Perspective. International and 
Comparative Law Quarterly, 1994, hlm.145

114 Jutta Limbach, On the Role of the Federal Constitutional Court of Germany
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memberikan penyelesaian yuridis.115

Dalam lintasan sejarah hukum di beberapa negara, doktrin tentang 
Judicial Review ditemukan adanya perbedaan antar satu negara dengan 
negara lainnya. Misalnya di Inggris dan Amerika Serikat meskipun termasuk 
satu rumpun keluarga hukum Common Law system , akan tetapi berbeda 
sudut pandangnya terhadap doktrin Judicial Review. Dalam perspektif 
teori konstitusi, dianutnya sistem judicial review adalah merupakan suatu 
bentuk dan upaya penguatan konsep negara hukum yang menempatkan 
konstitusi sebagai hukum tertinggi. Hal ini sejalan dengan teori stufenbau 
yang dikemukakan oleh Hans Kelsen yang menjelaskan bahwa tatanan 
hukum itu merupakan sistem norma yang hierarkis atau bertingkat dan di 
atas konstitusi sebagai hukum dasar, terdapat kaidah dasar hipotesis yang 
lebih tinggi yang bukan merupakan kaidah positif yang dikenal dengan 
istilah groundnorm. Dalam hierarki tatanan hukum, kaidah-kaidah hukum 
dari tingkatan yang lebih rendah memperoleh kekuatan dari kaidah hukum 
yang lebih tinggi tingkatannya.116

Dasar ide akan adanya mekanisme judicial review adalah 
bagaimana caranya memaksa pembentuk peraturan perundang-undangan 
agar taat terhadap norma hukum yang tertuang dalam peraturan tingkat 
atasnya dan agar terbentuk peraturan perundang-undangan yang selaras 
dengan ketentuan dalam konstitusi. 117

Sebelum membahas lebih dalam mengenai judicial review lebih 
dalam mari kita bahas secara singkat mengapa ada judicial review dan 
mengapa suatu undang undang harus diuji, hal ini pernah disampaikan oleh 
Mahfud MD yang menjelaskan bahwa undang-undang merupakan produk 
politik sehingga sangat mungkin apabila isi undang-undang itu bertentangan 
dengan UUD, misalnya, akibat adanya kepentingan-kepentingan politik 
mayoritarian di parlemen atau bahkan intervensi dari pemerintah yang 
sangat kuat tanpa menghiraukan keharusan untuk taat pada konstitusi.118 

115 Nurul Qomar. Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi. Jurnal konstitusi.vol 1 no 1 
2012. Makassar

116 Irianto A. Baso Ence, 2008, Negara Hukum dan Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah 
Konstitusi: Telaah terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Alumni, Bandung, hlm. 1.

117 Mahfud MD., “Mengawal Arah Politik Hukum: Dari Prolegnas Sampai Judicial Review”, 
http://www.mahfudmd.com/public/makalah/ Makalah_26.pdf, diakses 26 April 2021.

118	Jimly	 Asshiddiqie,	 “Kedudukan	 Mahkamah	 Konstitusi	 dalam	 Struktur	 Ketatanegaraan	
Indonesia”, makalah disampaikan dalam Kuliah Umum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas 
Maret, Surakarta, Kamis, 2 September, 2004, hlm. 24.
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Selain itu, para pembentuk undang-undang merupakan pilihan mayoritas 
rakyat dengan berdasarkan prinsip rule by majority, yang belum tentu 
menjamin kebenaran dan keadilan berdasarkan Undang-Undang Dasar. 
Sehingga pengujian terhadap undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi 
(MK) diperlukan sebagai kontrol atas konstitusionalitas dari undang-
undang yang dibentuk tersebut.119

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Sulistyowati Irianto (dalam 
Joko Riskiyono), Partisipasi masyarakat yang perlu dilembagakan dalam 
mekanisme constitutional review adalah untuk memangkas gejala empiris 
dalam perundang-undangan di Indonesia 2016) yaitu yang pertama adalah 
undang-undang yang tidak efektif, dalam arti tidak dapat mencapai tujuan 
yang diharapkan; Kedua undang-undang yang tidak implementatif; 
Ketiga, undang-undang yang tidak responsif, yang sejak dirancang dan 
diundangkan mendapatkan penolakan yang keras dari masyarakat. 
Keempat, undang-undang yang tidak memecahkan masalah sosial tetapi 
malah menimbulkan kesulitan baru di masyarakat; dan Kelima, muncul 
undang-undang yang tidak relevan dengan kebutuhan atau permasalahan 
yang ada di masyarakat.120

Sebagai bagian dari penegakan hukum, judicial review juga perlu 
dilihat dari tujuan sosialnya serta akibat-akibat yang timbul. Dalam 
mengolah hukum orang perlu melampaui peraturan dan dokumen hukum 
yang positivistik, sehingga tujuan sosial hukum yang hakiki dapat terealisir 
atau setidaknya mendekatinya. Hal ini dapat tercapai apabila judicial review 
secara progresif digerakan sebagai upaya menjadikan hukum mengabdi 
kepada manusia dalam rangka mencapai kesejahteraan dan kebahagiannya 
(bukan untuk dirinya sendiri) sehingga hukum selalu berada pada status 
“law in the making”.121

Bentuk progresivitas Mahkamah Konstitusi dalam judicial 
review akan bergantung pada proses penelaahan dan/atau penafsiran 
yang dilakukan oleh Hakim Konstitusi. Dalam rangka menjalankan dan 
menerapkan hukum (the statute law) tersebut, seorang hakim konstitusi 
setidaknya memiliki dua fungsi yaitu: (1) untuk menemukan fakta-
119  Moh. Mahfud MD, Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi, (Jakarta: 

Pustaka LP3ES Indonesia, 2007), hlm. 97.
120 Joko Riskiyono, Pengaruh Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Undang-Undang: Telaah 

Atas Pembentukan Undang-Undang Penyelenggara Pemilu, Jakarta: Perludem, 2016, hlm. 9.
121 Satjipto Rahardjo, Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya, (Yogyakarta: Genta Press, 

2008), hal. 78.
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fakta yang terjadi dalam suatu kasus tertentu, dan kemudian; (2) untuk 
menemukan pengertian mengenai apa yang dikehendaki oleh pembentuk 
undang-undang yang selanjutnya dilakukan penafsiran oleh hakim.122 

Kewenangan untuk menafsirkan ini merupakan bentuk kemerdekaan 
utama hakim konstitusi dalam rangka menggali hukum sedalam-dalamnya 
sehingga tidak dapat dibatasi oleh hal-hal yang sifatnya dogmatik.

Pada dasarnya konsep mengenai Judicial review telah ada sejak era 
Yunani Kuno dimana suatu peraturan yang berada di bawah (psephisma) 
tidak boleh bertentangan dengan nilai tertingginya yang berada di atasnya 
(nomoi).123 Dasar pemikiran ini berkembang di Eropa, yang berkaitan 
dengan kewajiban bagi pembentuk undang-undang untuk taat terhadap 
konstitusi, yang disebut oleh I Dewa Gede Palguna sebagai prinsip 
konstitusionalitas hukum (constitutionality of law).124 Dengan kata lain, 
keharusan untuk mentaati konstitusi menimbulkan konsekuensi munculnya 
mekanisme hukum yang dapat digunakan untuk menjamin bahwa suatu 
undang-undang tidak bertentangan dengan konstitusi. Mekanisme inilah 
yang kemudian dikenal dengan judicial review.

Secara prinsipal, judicial review dapat dilakukan oleh lembaga 
yudisial. Keterlibatan lembaga peradilan dalam menguji peraturan 
perundang-undangan seringkali dianggap sebagai model ideal apabila 
dilihat dari perpektif demokrasi konstitusional. Suatu peradilan yang 
diberi kewenangan untuk menguji undang-undang ini memiliki apa yang 
disebut judicial power.125 Judicial power ini menjadi instrumen penting 
yang menandakan bahwa peradilan tersebut dibentuk sebagai independent 
judiciary, yang berarti kewenangan itu dijalankan sebagai suatu otonomi 
yudisial yang dibentuk berdasarkan konstitusi.

Di Indonesia sendiri proses judicial review mengadopsi pada 
Negara Australia yang mana Undang-Undang Dasar Australia memberikan 
kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi yang mulai dibentuk tahun 
1920. Begitu pula di Indonesia memberikan kewenangan pengujian 
undang-undang kepada Mahkamah Konstitusi. Amandemen UUD 1945 
122	Jimly	Asshiddiqie,	Perihal	Undang-Undang,	(Jakarta:	Rajawali	Press,	2011),	hlm.	175.
123 Maruarar Siahaan, Undang-Undang Dasar 1945 Konstitusi yang Hidup, (Jakarta: Sekretariat 

Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008), hlm. 77.
124 I Dewa Gede Palguna, Mahkamah Konstitusi, Judicial Review dan Welfare State, Sekretariat 

Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008,, hlm. 50-51.
125 Adnan Buyung Nasution, Arus Pemikiran Konstitusionalisme: Hukum dan Peradilan, Kata 

Hasta Pustaka, Jakarta, 2007, hlm. 27.
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menetapkan bahwa MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan 
terakhir	 yang	 putusannya	 bersifat	 final	 untuk	 menguji	 undang-undang	
terhadap Undang-Undang Dasar. Hal ini berbeda dengan kewenangan yang 
diberikan kepada Mahkamah Agung, yang hanya dapat menguji peraturan 
perundang-undangan di bawah terhadap undang-undang. Sehingga yang 
dapat disebut lembaga yang menggunakan UUD 1945 sebagai batu uji 
(sekaligus sebagai pengawal konstitusi berdasarkan kewenangannya) 
adalah Mahkamah Konstitusi.

Menurut Gerhards van der Schyff, judicial review berkaitan 
dengan legalitas dan legitimasi norma,126 baik dilakukan untuk menguji 
secara materiil (materiile toesting) yang merujuk pada isi undang-undang 
ataupun menguji secara formil (formeele toesting) yang merujuk pada 
pengujian atas proses pembentukan undang-undang. Pengujian secara 
materi dilakukan apabila ada dugaan bahwa materi ayat/pasal dan atau 
bagian dari undang-undang yang diuji bertentangan dengan UUD 1945. 
Sedangkan pengujian secara formil, diajukan apabila ada undang-undang 
yang pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang ada dalam UUD 
1945. 127

9. Kajian Teori tentang Lembaga Negara 

a. Pengertian Lembaga Negara

Kata  “lembaga”  antara  lain  diartikan  sebagai  badan (organisasi) 
yang tujuannya melakukan suatu penyelidikan keilmuan atau melakukan 
suatu usaha; dan pola prilaku manusia yang mapan yang terdiri atas 
interaksi sosial yang berstruktur disatu kerangka nilai yang relevan128 
Political institution digunakan sebagai istilah untuk menyebut lembaga 
negara, sedangakan dalam bahasa Belanda disebut dengan staatorgaan. 
Dalam bahasa Indonesia, hal ini identik dengan lembaga negara, badan 

126 Gerhad van der Schyff, Judicial Review of Legislation: A Comparative Study of The United 
Kingdom, The Netherlands and South Africa, (London: Springer, 2010), hlm. 135.

127 Abdul Latif, dkk., Buku Ajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, (Yogyakarta: Total Media, 
2009), hlm. 30-31.

128 http://repository.uin-suska.ac.id/20545/8/8.%20BAB%20III%20%281%29.pdf, H.A.S. 
Natabaya,	“Lembaga	(tinggi)	Negara	Menurut	UUD	1945”	dalam	Refly	Harun,	dkk	(editor),	
menjaga	 denyut	 Konstitusi,	 Refleksi	 Satu	 Tahun	Mahkamah	 Konstitusi,	 (Jakarta:Konstitusi	
Press, 2004),hlm. 60-61. Sebagaimana dikutip oleh Patrialis Akbar, LembagaLembaga Negara 
Menurut	UU	NRI	Tahun	1945,	(Jakarta:	Sinar	Grafika,	2013),	hlm.	1.
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negara, atau organ negara.129 Sebelum perubahan130 istilah “lembaga” tidak 
ada.Yang ada adalah istilah “badan”. Misalnya dalam Pasal 23 ayat (5) 
ntuk Badan Pemeriksa Keuangan.

Lembaga negara merupakan salah satu unsur terpenting dalam 
sebuah negara. Keberadaan lembaga negara menjadi penunjang sistem 
ketatanegaraan. Dalam banyak istilah yang digunakan istilah lembaga atau 
organ negara mengandung pengertian yang secara teoritis dapat mengacu 
pada pandangan Hans Kelsen mengenai the concept of the State Organ. 
Hans Kelsen menguraikan bahwa Who ever 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) merupakan suatu 
organ.131 Menurut pengertian ini, organ adalah individu yang menjalankan 
fungsi tertentu. Namun, selain konsep ini ada satu konsep lain yang lebih 
sempit, yakni konsep “material”. Menurut konsep “material” ini, seorang 
disebut “organ” negara jika secara pribadi menempati kedudukan hukum 
tertentu. Menurut pengertian yang lebih sempit ini, organ negara disebut 
pegawai negeri.132

Konsepsi tentang lembaga negara ini dalam bahasa Belanda biasa 
disebut staatsorgaan. Dalam bahasa Indonesia hal itu identik dengan 
lembaga negara, badan negara, atau disebut dengan organ negara. Dalam 
Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “lembaga” diartikan sebagai :

• asal mula atau bakal (yang akan menjadi sesuatu);

• bentuk asli (rupa, wujud);

• acuan, ikatan;

• badan atau organisasi yang bertujuan melakukan 
penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha; dan 
pola perilaku yang mapan yang terdiri atas interaksi sosial 
yang berstruktur.

129 http://repository.trisakti.ac.id/usaktiana/digital/00000000000000081843/2016_TA_HK_01013 
75_Bab-2.pdf,	 Jimly	 Asshiddiqie,	 Perkembangan	 dan	 Konsolidasi	 Lembaga	 Negara	 Pasca	
Reformasi, (Jakarta: Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), 
hal. 5

130 Sebelum perubahan berarti sebelum adanya amandemen UUD 1945
131 Nurainun Magunsong, Hukum Tata Negara , Fakultas Syariah Hukum dan Press, Yogyakarta 

hal.
132	Raisul	 Muttaqien,	 Teori	 Umum	 Tentang	 Hukum	 Dan	 Negara,	 (Bandung:	 Nusamedia	 dan	

Nuansa, , 2006)Cet. Ke- 1.
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Bentuk-bentuk lembaga negara dan pemerintahan  baik pada tingkat 
pusat maupun daerah, pada perkembangan dewasa ini berkembang sangat 
pesat, sehingga doktrin trias politica yang biasa dinisbatkan dengan tokoh 
Montesquieu	 yang	 mengandaikan	 bahwa	 tiga	 fungsi	 kekuasaan	 negara	
selalu harus tercermin di dalam tiga jenis lembaga negara, sering terlihat 
tidak relevan lagi untuk dijadikan rujukan. Lanjutnya, Menurut Teori Trias 
Politika	yang	dicetuskan	Montesquieu,	bahwa	kekuasaan	eksekutif	(rule 
application function), kekuasaan legislatif (rule making function) dan 
kekuasaan yudikatif (rule adjudication function) sebagai alat kelengkapan 
negara bisa memiliki organ-organ lain untuk membantu melaksanakan 
fungsinya.133Sebelum	Montesquieu	di	Perancis	pada	abad	XVI,	yang	pada	
umumnya diketahui sebagai fungsi-fungsi kekuasaan negara itu ada lima. 
Kelimanya adalah

1. fungsi diplomacie;
2. fungsi defencie;
3. fungsi nancie;
4. fungsi justicie; dan
5. fungsi policie.

Oleh John Locke dikemudian hari, konsepsi mengenai kekuasaan 
negara itu dibagi menjadi tiga, yaitu

1. legislatif;
2. eksekutif;
3. federatif.

Bagi John Locke, fungsi peradilan tercakup dalam fungsi eksekutif 
atau	pemerintahan.	Akan	tetapi,	oleh	Montesquieu	itu	dipisahkan	sendiri,	
sedangkan fungsi federatif dianggapnya sebagai bagian dari fungsi 
eksekutif.	 Karena	 itu,	 dalam	 trias	 politica	 Montesquieu,	 ketiga	 fungsi	
kekuasaan negara itu terdiri atas:

1. fungsi legislatif;
2. fungsi eksekutif; dan
3. fungsi yudisial.134

133 Anna Triningsih dan Nuzul Qur’aini Mardiya,” Interpretation of State Institutions and Disputes 
of State Institutions in the Settlement of Disputes Authorities of State Institutions” , Jurnal 
Konstitusi, Vol.14, No.4, Desember 2017.

134 Ibid, hlm. 29.
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b.  Kedudukan dan Wewenang Lembaga-Lembaga Negara
Lembaga Negara Berdasarkan UUD 1945 Lembaga negara yang 

dibentuk/disebut/atau diberikan wewenang oleh Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu:

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), MPR diatur 
dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945

2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), diatur dalam Pasal 19-
22B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945

3. Dewan Perwakilan Daerah (DPD), diatur dalam Pasal 
22C dan 22 D Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945

4. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), diatur dalam Pasal 
22E, 23F dan 23G Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945

5. Presiden, diatur dalam Pasal 4 sampai 17 Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

6. Wakil Presiden, diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UndangUndang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

7. Kementerian Negara, diatur dalam Pasal 17 ayat (1), (2), 
dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945

8. Tentara Nasional Indonesia , TNI atau Tentara Nasional 
Indonesia diatur dalam Pasal  30  UndangUndang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945

9. Kepolisian Negara Republik Indonesia, diatur dalam Pasal 
30 Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945

10.  Dewan Pertimbangan Presiden, diatur dalam Pasal 16 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945

11. Duta, diatur dalam Pasal 13 ayat (1) dan (2) Undang- 
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
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12. Konsul, diatur dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

13. Komisi Pemilihan Umum (KPU), diatur dalam Pasal 22e 
ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945

14. Bank Sentral, diatur dalam Pasal 23D Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

15. Mahkamah Agung, diatur dalam Pasal 24 dan 24A 
UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945

16. Mahkamah Konstitusi, diatur dalam Pasal 24 dan 24C 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945

17. Komisi Yudisial, diatur dalam Pasal 24B Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

18. Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan 
kekuasaan kehakiman, diatur dalam Pasal 24 ayat (3) UUD 
1945. Kedalam lembaga ini dapat dimasukkan antara lain 
Kejaksaan Agung

19. Pemerintah Daerah Provinsi, diatur dalam Pasal 18 ayat (3), 
(5), (6), dan (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945

20. Partai Politik, diatur dalam Pasal 6A ayat (2) dan Pasal 
22E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945.

c. Fungsi, Jenis dan Peran Lembaga Negara

Pada umumnya, fungsi lembaga negara dihubungkan dengan 
ajaran	Trias	Politica	Montesquieu,	dimana	ada	 tiga	fungsi	yang	dimiliki	
oleh lembaga negara, yaitu:

• Lembaga negara yang menjalankan kekuasaan negara untuk 
membuat peraturan-peraturan untuk mengatur hidup manusia 
dalam negara, yang disebut kekuasaan legislatif.135

135 Josef M. Monteiro , Lembaga-Lembaga Negara setelah Amandemen UUD 1945, (Jakarta: 
Pustaka Yustisia), Cet. Ke-1, hal.. 56-70.
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• Lembaga negara yang menjalankan kekuasaan Negara untuk 
mengatur krhidupan dalam masyarakat, sesuai peraturan 
perundang-undangan yang telah ada, atau memerintah, yang 
disebut kekuasaan eksekutif.

• Lembaga negara yang menjalankan kekuasaan negara untuk 
mengawasi dan mengadili pelaksanaan peraturan perundang-
undangan. Selanjutnya menghukum orang yang melanggar 
peraturan tersebut, atau wewenang mengadili yang disebut 
dengan kekuasaan yudikatif.

Berdasarkan  berbagai  bacaan,  maka  secara  umum  tugas  dan 
wewenang lembaga Negara antara lain:136

• Membantu menjalakan roda pemerintahan Negara

• Menjaga kestabilan atau stabilitas keamanan, politik, hukum, 
HAM, dan budaya

• Menciptakan suatu lingkungan yang kondusif, aman, dan 
harmonis

• Menjadi badan penghubung antara Negara dan rakyatnya

• Menjadi sumber inspirator dan aspirator rakyat. Memberantas 
tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme.

Lembaga Negara merupakan elemen penting dalam suatu Negara 
yang akan melaksanakan fungsi-fungsi negara. Selain menjadi instrumen 
untuk menjalankan pemerintahan, keberadaan lembaga Negara juga 
merupakan cerminan bergeraknya sebuah Negara menyelenggarakan 
pemerintahan. Dalam menjalankan pemerintahan itulah, setiap lembaga 
Negara mempunyai tugas, wewenang, fungsi, hak, dan kewajiban. Suatu 
Negara dapat menyelenggarakan pemerintahan dengan baik, apabila tugas 
dan wewenang setiap lembaga Negara dijalankan pemangku jabatan 
dalam lembaga Negara bersangkutan.137 Paling tidak harus ada kerjasama 
yang baik antar setiap lembaga Negara dalam melaksanakan tugas dan 
wewenangnya.

136  S.Pamudji, Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia, PT.Bina Aksara, 1985, hal. 92
137	Marwan	Mas,	2018,	Hukum	Konstitusi	dan	Kelembagaan	Negara,(Depok,PT	Raja	Grafindo)	,	

hal.198
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Dalam kaitannya dengan fungsi lembaga negara tersebut di 
atas,	 maka	 mengikuti	 perkembangan	 dewasa	 ini,	 Jimly	 Asshiddiqie	
mengkategorikan konsepsi lembaga negara sebagai berikut: 138

• Dalam arti yang paling luas, konsep lembaga Negara 
mencakup setiap individu yang menjalankan fungsi 
menciptakan hukum (law creating) dan fungsi menerapkan 
hukum (law applying), penekanannya adalah pada individu, 
jadi setiap individu yang dimaksud adalah masyarakat 
atau ketiga cabang kekuasaan dalam konteks law creating 
maupun law applying. Contohnya pemilihan umum yang 
diikuti seluruh rakyat.

• Konsep lembaga Negara selain yang mencakup fungsi 
tersebut di atas, juga meliputi struktur jabatan kenegaraan 
atau jabatan pemerintahan. Pada konsep ini, yang 
dimaksud bukan individu yang merupakan warga negara 
seperti pengertian di atas, namun individu disini adalah 
individu yang menempati jabatan posisi tertentu dalam 
pemerintahan atau kenegaraan.

• Selanjutnya adalah lembaga negara yang diartikan 
sebagai badan atau organisasi yang menjalankan fungsi 
pembentukan dan penerapan hukum dalam kerangka 
struktur dan sistem pemerintahan atau kenegaraan. Konsep 
ini mengartikan lembaga negara sebagai badan atau 
organisasi yang dibentuk melalui konstitusi dan peraturan 
perundang-undangan dibawahnya.

• Konsep lembaga negara yang mencakup lembaga negara 
mulai dari tingkat pusat sampai tingkat daerah, termasuk 
juga kecamatan, kelurahan, RT, RW.

• Dan konsep yang paling sempit adalah konsep lembaga 
negara yang mencakup lembaga-lembaga yang 
pembentukannya melalui UUD NRI 1945 yakni MPR, 
DPR, MA, MK dan BPK.

138 Josef M. Monteiro, Lembaga-Lembaga Negara setelah Amandemen UUD 1945, (Jakarta: 
Pustaka Yustisia), Cet. Ke-1, hlm. 6
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Menurut	 Jimly	Asshidiqie,	 lembaga	 negara	 dibagi	 menjadi	 tiga	
lapisan yaitu lembaga tinggi Negara yang saat ini tak lazim lagi disebut 
lembaga tinggi karena tidak ada lagi sebutan lembaga tinggi dan lembaga 
tertinggi Negara, untuk itu disebut lembaga negara lapisan pertama. 
Lembaga negara lapisan kedua disebut lembaga negara saja, sedangkan 
lembaga negara lapisan ketiga yang merupakan lembaga daerah.139 

Lembaga negara yang termasuk dalam lapisan pertama diantaranya:

1. Presiden dan wakil presiden

2. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

3. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

4. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

5. Mahkamah Konstitusi (MK)

6. Mahkamah Agung (MA)

7. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Lembaga negara lapisan kedua yaitu yang mendapatkan 
kewenangannya dari Undang-Undang Dasar dan dari Undang-undang, 
yang mendapatkan kewenangan dari Undang-Undang Dasar diantaranya:

1. Menteri Negara

2. Komisi Yudisial

3. Tentara Nasional Indonesia (TNI)

4. Kepolisian Negara

5. Bank Sentral

Sedangkan yang mendapatkan kewenangan dari undang-undang 
biasanya adalah lembaga negara yang berbentuk komisi, namun demikian 
kedudukan kedua jenis lembaga negara tersebut sebanding satu sama lain. 
Hanya saja kedudukannya meskipun tidak lebih tinggi, tetapi jauh lebih 
kuat. Keberadaannya disebutkan secara eksplisit dalam Undang-Undang, 
sehingga tidak dapat ditiadakan atau dibubarkan hanya karena kebijakan 
pembentukan Undang-Undang.

139	Jimly	Asshiddiqie,	Pokok-Pokok	Hukum	Tata	Negara	 Indonesia	Pasca	Reformasi,	 (Jakarta:	
Bhuana Ilmu Populer, 2007), Cet. Ke-2, Hal.9
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Sedangkan lembaga negara yang ada pada lapisan ketiga adalah 
lembaga-lembaga daerah, diantaranya:

1. Pemerintah Daerah Provinsi

2. Gubernur

3. DPRD Provinsi

4. Pemerintah Daerah Kabupaten

5. Bupati

6. DPRD Kabupaten

7. Pemerintah Daerah Kota

8. Wali Kota

9. DPRD Kota

Dari segi fungsi, lembaga negara dibedakan menjadi lembaga negara 
utama atau primer (primary constitutional organs) dan ada pula yang 
merupakan lembaga negara pendukung atau penunjang (auxiliary state 
organs). Lembaga negara/organ negara/alat-alat perlengkapan negara 
menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan keberadaan Negara. 
Pembentukan lembaga negara/organ negara/alat-alat perlengkapan negara 
merupakan menifestasi dari mekanisme keterwakilan rakyat dalam 
menyelenggarakan pemerintahan140

10. Kajian Teori tentang Haluan Negara

Secara hakiki, setiap pembentukan negara pasti memiliki tujuan. 
Termasuk ketika zaman Yunani Kuno hal tersebut merupakan hal yang 
lazim dalam kehidupan bernegara. Sebagaimana diungkapkan oleh Plato 
yang mengatakan munculnya negara karena ada kebutuhan dan keinginan 
manusia untuk bekerja sama dalam memenuhi kebutuhan tersebut.141 
Sedangkan Aristoteles mengungkapkan bahwa tujuan negara yaitu 
mencapai kebahagiaan dan kemakmuran warganya.142 Apabila ditelusuri 
secara mendalam, pemikiran Aristoteles dan Plato memiliki pendapat 
yang sama tentang tujuan negara yakni:

140  Ni’matul Huda, P, Politik Ketatanegaraan Indonesia :kajian terhadap dinamika perubahan 
UUD 1945, (Yogyakarta : FH UII Press, 2003), hal.47

141  Soehino, Ilmu Negara, Liberty, Yogyakarta, 1998, hlm. 17.
142 Ibid, hlm. 18.
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• Menyelenggarakan kepentingan warga negaranya
• Berusaha supaya warga negara hidup baik dan bahagia (good 

life) didasarkan atas keadilan, keadilan itu memerintah dan 
harus menjelma dalam negara.143

Lebih lanjut, diungkapkan oleh Aristoteles dalam bukunya berjudul 
“Politics”144 bahwa negara harus berusaha agar warganya hidup lebih baik, 
sebagaimana diuraikan: “Every state is a community of some kind, and every 
community is established with a view to some good; for mankind always 
act in order to obtain that which they think good. but, if all communities 
aim at some good, the state or political community, which is the highest of 
all, and which embraces all the rest, aims at good in a greater degree than 
any other, and at the highest good.” (Setiap negara merupakan kumpulan 
dari beberapa jenis komunitas, dan setiap komunitas dibentuk dengan 
maksud yang baik; Umat manusia selalu berbuat untuk mendapatkan apa 
yang mereka anggap baik. Apabila, semua masyarakat memiliki tujuan 
baik, maka negara atau komunitas politik, yang merupakan komunitas 
tertinggi dari semua, dan yang mencakup semua, harus bertujuan lebih 
baik dalam tingkatan yang lebih besar dan pada kebaikan tertinggi).

Di sisi lain, Padmo Wahyono, berpendapat bahwa tujuan negara adalah 
kemakmuran rakyat.145 Kemudian Jacobsen dan Lipman146, mengatakan 
tujuan utama dari negara adalah pemeliharaan ketertiban, memajukan 
kesejahteraan individu, kesejahteraan umum dan mempertinggi moralitas.

Sedangkan, tujuan negara Indonesia termaktub dalam alinea 
keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), yaitu:

• Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah 
darah Indonesia;

• Memajukan kesejahteraan umum;
• Mencerdaskan kehidupan bangsa; dan
• Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, 

perdamaian abadi dan keadilan sosial.
143  Sjahran Basah, 1994, Ilmu Negara (Pengantar, Metode dan Sejarah Perkembangan), Citra 

Aditya Bakti, Bandung, hlm. 98.
144   Aristotle, 1999, Politics, Translated by Benjamin Jowett, Batoche Books, Kitchener, page 3.
145  I Dewa Gede Atmaja, Ilmu Negara “Sejarah, Konsep Negara dan Kajian Kenegaraan”, Setara 

Press, Malang, 2012, hlm. 60.
146 Jacobsen dan Lipman, dalam Isjwara, F, 1980, Pengantar Ilmu Politik, Cetakan ke-7, Bina 

cipta, Bandung, hlm. 172-173.
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F.J. Isjwara147 mengatakan tujuan mengumpamakan adanya 
sasaran yang hendak dicapai yang terlebih dahulu sudah ditetapkan atau 
menunjukkan dunia cita yakni suasana ideal yang harus dijelmakan. 
Pemikiran Isjwara ini menunjukkan perlu adanya sasaran-sasaran yang 
hendak dicapai oleh negara, kemudian menetapkan strategi kebijakan 
dalam mewujudkannya. Secara gramatikal, haluan negara berarti arah, 
tujuan, pedoman, atau petunjuk resmi politik suatu negara.148 Dengan 
begitu, untuk mencapai tujuan negara maka diperlukan pedoman atau 
arah kebijakan. Dalam penyelenggaraan negara Indonesia, terdapat arah 
kebijakan pembangunan melalui GBHN/PNSB tahun 1960, GBHN sampai 
tahun 1999, dan SPPN (Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional).

Sejarah menunjukkan bahwa keberadaan Haluan Negara dalam 
sistem ketatanegaraan Indonesia mengalami perubahan. Pada era Orde 
Lama dan Orde Baru, peran Haluan Negara menjadi sangat penting 
untuk menjadi pedoman pembangunan negara, yang pada saat itu wujud 
formalnya disebut sebagai GBHN.149 Namun, setelah reformasi eksistensi 
Haluan Negara menjadi hilang seiring diamandemennya UUD 1945 yang 
menghilangkan eksistensi Haluan Negara dalam konstitusi.150

Berdasarkan pengalaman UUD 1945 sebelum amandemen, Jimly 
Asshidiqie	berpendapat	bahwa	Haluan	Negara	mencakup	pengertian:151

1. Haluan negara yang tercantum dalam UUD 1945;

2. Haluan negara yang tertuang dalam ketetapan-ketetapan 
MPR/S;

3. Haluan negara dalam pengertian program kerja yang tertuang 
dalam Ketetapan MPR tentang GBHN; dan

4. Haluan negara yang tertuang dalam UU APBN.
147  Isjwara, F, 1980, Pengantar Ilmu Politik, Cetakan ke7, Bina cipta, Bandung, hlm. 162
148  Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, https://kbbi.web.id/haluan, 

diakses tanggal 18 Juni 2021
149  stilah GBHN ini muncul dari penafsiran Pasal 3 UUD 1945 (sebelum amandemen) yang 

menyatakan, “Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar dan garis-
garis besar daripada haluan negara”. Kemudian dalam perjalanannya dituangkan dalam bentuk 
hukum Ketetapan MPR. 

150  Pasal 3 UUD 1945 sebelum amandemen yang berbunyi, “Majelis Permusyawaratan Rakyat 
menetapkan Undang-Undang Dasar dan Garis-Garis Besar dari pada Haluan Negara”, diubah 
rumusannya menjadi “Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan 
Undang-Undang Dasar”. Lihat Pasal 3 ayat (1) UUD Tahun 1945.

151  Jimly	Assihidiqie,	Konstitusi	Ekonomi,	Jakarta:	Kompas	Media	Nusantara,	2010,	hlm.	18.
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Yudi Latif berpendapat bahwasanya Haluan Negara dapat dibagi 
menjadi 2 (dua) substansi yaitu, pertama, Haluan Negara yang bersifat 
ideologis berisi prinsip-prinsip fundamental sebagai kaidah penuntun 
dalam menjabarkan falsafah negara dan pasal-pasal konstitusi ke dalam 
peraturan perundang-undangan dan kebijakan pembangunan di segala 
bidang dan lapisan. Sedangkan substansi yang kedua adalah Haluan 
Negara yang bersifat strategis berisi pola perencanaan pembangunan 
yang menyeluruh, terpadu, dan terpimpin dalam jangka panjang secara 
bertahap dan berkesinambungan dengan memperhatikan prioritas bidang 
dan ruang.152

Setelah era reformasi, peran GBHN sebagai haluan negara yang 
berfungsi sebagai pedoman dan arah pembangunan negara digantikan 
oleh SPPN dengan berbagai instrumen turunannya seperti RPJPN serta 
RPJMN. Namun seiring berjalannya waktu, SPPN dirasa belum mampu 
berperan sebagai haluan negara dan belum dapat disebut sebagai Haluan 
Negara. Oleh sebab itu, akhir-akhir ini bermunculan upaya untuk menata 
kembali sistem perencanaan pembangunan nasional agar dapat menjamin 
arah dan kepastian pembangunan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia 
melalui rekonstruksi Haluan Negara. Namun tidak dapat dipungkiri, upaya 
merekonstruksi Haluan Negara menghadirkan perdebatan dan perbedaan 
pendapat di kalangan ahli hukum tata negara.

Haluan	Negara	jika	dihubungkan	dengan	filsafat	kenegaraan	secara	
prinsipil mengandung dua tuntunan, yakni haluan yang bersifat ideologis 
dan haluan yang bersifat strategis-teknokratis. Menurut Yudi Latif, haluan 
yang bersifat ideologis berisi prinsip-prinsip fundamental sebagai kaidah 
penuntun dalam menjabarkan falsafah negara dan pasal-pasal konstitusi 
ke dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintahan. 
Sedangkan haluan yang bersifat strategis berisi pola perencanaan 
pembangunan yang menyeluruh, terpadu, dan terpimpin dalam jangka 
panjang secara bertahap dan berkesinambungan, dengan memperhatikan 
prioritas bidang dan ruang.153

Secara ontologis terdapat 2 (dua) aspek penting sebagai unsur 
utama dalam Haluan Negara, yaitu: pertama, prinsip-prinsip direktif; dan 
kedua, kebijakan dasar negara. Atas dasar tersebut, sebenarnya Haluan 
Negara dibangun sebagai bentuk konsepsi dari 3 (tiga) konsensus dasar 

152  Yudi Latif, Rancang Bangun GBHN, Kompas, Edisi 30 Agustus 2016.
153 Yudi Latif, op. Cit.
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yang disepakati oleh para pendiri bangsa Indonesia sebagai upaya untuk 
mewujudkan tujuan negara, yaitu Pancasila, UUD 1945, dan Haluan 
Negara. Ketiganya saling berkait kelindan dan saling menopang antar 
satu dengan yang lainnya yang disebut sebagai triangle of basic state 
consensus.154

Nilai-nilai	 filosofis	 Pancasila	 yang	 bersifat	 abstrak	 dan	 pasal-
pasal Konstitusi berisi norma-norma besar yang tidak memberikan 
arahan bagaimana cara melembagakannya dipertegas kembali melalui 
Haluan Negara. Dengan demikian Haluan Negara mempunyai makna 
dan kedudukan sebagai kaidah penuntun (guiding principles) yang berisi 
arahan dasar (directive principles) tentang bagaimana cara melembagakan 
nilai-nilai Pancasila dan Konstitusi itu ke dalam kebijakan publik.

Haluan Negara dalam hal ini memandu para penyelenggara negara 
dalam merumuskan dan menjalankan kebijakan sehingga sesuai dengan 
tujuan bernegara yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Itulah 
sebabnya Haluan Negara yang menjadi satu kesatuan yang melengkapi 
keberadaan Pancasila dan UUD 1945. Tujuan negara menjadi inti yang 
hendak dicapai oleh negara yang sekaligus memandu arah penyelenggaraan 
negara, yang di dalamnya terkandung cita negara (staatsidee). Staatsidee 
merupakan hakikat dari negara, di mana staatsidee ini menjadi cikal bakal 
bagi terbentuknya negara.

Menurut Mahfud MD, Pancasila sebagai dasar falsafah negara 
membawa konsekuensi diterima dan berlakunya Pancasila sebagai kaidah-
kaidah penuntun bagi pembuatan kebijakan negara, terutama politik 
hukum nasional.155 Lebih lanjut, Kaelan berpendapat bahwa Pancasila 
sebagai dasar falsafah negara memiliki konsekuensi antara lain:

1. Segala peraturan perundang-undangan yang ada haruslah 
dijabarkan dari nilai-nilai pancasila;

2. Pancasila harus menjadi pedoman dalam pelaksanaan sistem 
ketatanegaraan Indonesia; dan

154		 Lutfil	 Ansori,	 Haluan	 Negara	 Sebagai	 Pedoman	 Kebijakan	 Dasar	 Negara	 Dalam	 Sistem	
Ketatanegaraa Indonesia: Sebuah Tinjauan Filsafat Kenegaraan, Justicia Islamica: Jurnal 
Kajian Hukum dan Sosial, Vol. 16, No.1, Juni 2019, Hlm. 94.

155  TB. Soenmandjaja, Bunga Rampai Pancasila dalam Perspektif Sistem Ketatanegaraan (Jakarta: 
Badan Pengkajian MPR RI, 2018), hlm. 40.
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3. Pancasila harus menjadi identitas nasional bangsa Indonesia.156 
Apabila Pancasila sebagai dasar falsafah negara dihubungkan 
dengan cita-cita negara dan tujuan negara, maka akan 
membentuk sebuah ideologi negara yang disebut sebagai 
ideologi Pancasila. Oleh sebab itu, Pancasila sebagai dasar 
falsafah negara juga mengandung pengertian bahwa Pancasila 
merupakan satu-satunya ideologi negara yang menjadi dasar 
utama pelaksanaan cita-cita pokok negara.

Menurut Yudi Latif, Pancasila merupakan perpaduan (sintesis) dari 
keragaman keyakinan, paham, dan aliran yang berkembang pada saat itu. 
Sila pertama merupakan rumusan sintesis dari segala aliran agama dan 
kepercayaan. Sila kedua merupakan rumusan sintesis dari segala paham 
dan cita-cita sosial kemanusiaan yang bersifat transnasional. Sila ketiga 
merupakan rumusan sintesis dari kebinekaan kesukuan ke dalam kesatuan 
bangsa. Sila keempat merupakan rumusan sintesis dari segala paham 
mengenai kedaulatan. Sila kelima merupakan rumusan sintesis dari segala 
paham keadilan sosial-ekonomi.157

Menurut Yudi Latif, Haluan yang bersifat ideologis berisi prinsip-
prinsip fundamental sebagai kaidah penuntun dalam menjabarkan falsafah 
negara dan pasal-pasal konstitusi ke dalam peraturan perundang-undangan 
dan kebijakan pembangunan di segala bidang dan lapisan. Sedangkan 
haluan yang bersifat strategis berisi pola perencanaan pembangunan 
yang menyeluruh, terpadu, dan terpimpin dalam jangka panjang secara 
bertahap dan berkesinambungan, dengan memperhatikan prioritas bidang 
dan ruang.158

Ada 3 (tiga) macam haluan negara di Indonesia, yang ada pada 
era UUD 1945 (sebelum amandemen) dan UUD NRI 1945 (setelah 
amandemen), yaitu Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional 
Semesta Berencana (GBHN/PNSB), Garis-Garis Besar Haluan Negara 
(GBHN) dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). 
Pembedaan	 yang	 sangat	 signifikan	 antara	 GBHN/PNSB,	 GBHN	 dan	

156  Kaelan, Filsafat Pancasila Pandangan Hidup Bangsa Indonesia (Yogyakarta: Penerbit 
Paradigma, 2009), hlm. 59.

157 Yudi Latif, Wawasan Pancasila Bintang Penuntun untuk Pembudayaan (Jakarta: Penerbit 
Mizan, 2018), hlm. 32. 

158  Yudi Latif, “Rancang Bangun GBHN”, Kompas, Edisi 30 Agustus 
2016.
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SPPN ada pada Subyek yang diatur. GBHN/PNSB mengatur semua 
lembaga negara dalam kekuasaan Eksekutif, Legislatif dan Yudisial, 
sedangkan pola GBHN dan SPPN hanya kekuasaan eksekutif saja. 
Perubahan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, mengakibatkan 
GBHN yang selama ini berfungsi sebagai landasan perencanaan 
pembangunan Nasional, ditiadakan, kemudian memunculkan Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional. Praktik ketatanegaraan setelah 
perubahan UUD 1945 dibuat suatu sistem perencanaan pembangunan 
nasional dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN), yang ditindaklanjuti 
dengan: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional/Daerah 
(RPJPN/D), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional/Daerah 
(RPJMN/D) dan Rencana Kerja Pemerintah Pusat/Daerah (RKP/D). 
Mengembalikan GBHN sebagai haluan negara, merupakan suatu hal 
yang mampu menjamin penyelenggaraan pembangunan dilakukan secara 
merata dan berkelanjutan. Tentunya GBHN yang dimaksud adalah model 
Pokok-Pokok Haluan Negara.

11. Kajian Teori tentang Kekuasaan Kehakiman

 Pelaksanaan hukum, penegakan rule of law, merupakan syarat 
mutlak bagi berdirinya sebuah bangunan demokrasi. Terdapat 6 (enam) 
syarat- syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintah yang demokratis 
dibawah rule of law, yaitu: Perlindungan Konstitusional, peradilan atau 
badan- badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak, Pemilihan Umum 
yang bebas, kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan berserikat/
berorganisasi dan beroposisi, pendidikan kewarganegaraan.159 Dari syarat-
syarat tersebut jelaslah bahwa Kekuasaan Kehakiman merupakan salah 
satu elemen pokok yang penting dalam mewujudkan tegaknya hukum di 
Negara demokrasi ini. Membahas mengenai kekuasan kehakiman maka 
tidak terlepas pula untuk membahas mengenai hakim dan juga kekuasaan. 
Pengertian hakim terdapat dalam Pasal 1 butir 8 Kitab Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyebutkan bahwa : “Hakim 
adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang- 
Undang untuk mengadili.” Selain di dalam KUHAP, pengertian hakim 
juga terdapat dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 
tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam pasal tersebut disebutkan bahwa: 

159 Paulus E Lotulung, Makalah, Penegakan Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan, 
Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Ri Denpasar, 14 -18 Juli 2003
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“Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan 
peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, 
lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan 
peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang 
berada dalam lingkungan peradilan tersebut.”160 Sedangkan kekuasan 
sendiri adalah kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk 
mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian 
rupa sehingga tingkah laku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan 
dari orang yang mempunyai kekuasaan itu.161 Menurut penjelasan Pasal 
24 dan Pasal 25 Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 “Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk 
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. 
Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim 
ditetapkan dengan undang-undang”. Syarat-syarat untuk menjadi dan 
untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang- undang”162

Hal ini berarti bahwa kedudukan para hakim harus dijamin oleh 
Undang-Undang. Salah satu ciri dari negara hukum adalah terdapat suatu 
kemerdekaan hakim yang bebas, tidak memihak dan tidak dipengaruhi 
oleh Kekuasaan Legislatif dan Eksekutif. Kebebasan hakim tersebut 
tidak dapat diartikan bahwa hakim dapat melakukan tindakan sewenang-
wenang terhadap suatu perkara yang sedang ditanganinya, akan tetapi 
hakim tetap terikat pada peraturan hukum yang ada.

Dalam penjelasan Pasal 24 dan 25 menguraikan: ”Kekuasaan 
kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka artinya terlepas dari pengaruh 
kekuasaan Pemerintah. Berhubung dengan itu, harus diadakan jaminan 
dalam undang-undang tentang kedudukannya para hakim”. Dalam 
Penjelasan UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan- ketentuan Pokok 
Kekuasaan Kehakiman ditegaskan bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah 
kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan 
guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi 
terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia”. Ada beberapa 
makna yang dapat disimpulkan dari penjelasan-penjelasan tersebut:

160  Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman 
161   Miriam Budiharjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia, 2001)
162   Penjelasan Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945
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a.  Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara
 Kekuasaan kehakiman Kekuasaan kehakiman (judicial power) 

merupakan salah satu aspek dari kekuasaan yang ada dalam Negara. 
Hal ini dapat diadopsi dari teori teori Trias Politica, maka seperti 
halnya kekuasaan legislatif (legislative power) dan kekuasaan eksekutif 
(executive power), kekuasaan kehakiman juga merupakan salah satu 
penggolongan dalam kekuasan Negara. Pengertian kekuasaan kehakiman 
adalah kekuasaan negara, harus pula diartikan bahwa kekuasaan atau 
kewenangan mengadili hanya dimiliki oleh Negara, yang artinya hanya 
negaralah yang dapat mengadili pihak yang lain tidak dapat hak untuk 
mengadili atau melakukan peradilan. Dengan kata lain fungsi mengadili 
adalah fungsi publik, karena hanya negara yang dapat membentuk 
pengadilan dan melakukan peradilan.163

 Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, seperti diuraikan dalam 
Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 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. UUD 1945 Asli tidak mengenal lembaga peradilan yang 
bernama Mahkamah Konstitusi. Kemudian, Pasal 24 ayat (3) menyatakan: 
Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman 
diatur dalam undang-undang”. Dari ketentuan rumusan pasal-pasal 
tersebut ternyata bahwa yang menyelenggarakan kekuasaan kehakiman 
terdiri dari164:

1. Mahkamah Agung;
2. Mahkamah Konstitusi;
3. Badan Perdilan Umum;
4. Badan Peradilan Agama;
5. Badan Peradilan Militer;
6. Badan Peradilan Tata Usaha Negara;
7. Badan-badan peradilan lain yang diatur dengan Undang-

undang

163		Jimly	Asshiddiqie,	Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia, Pasca Reformasi, PT Bhuana 
Ilmu Populer, Jakarta, 2007, hal 509

164  Ibid, hlm. 527-528.
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b. Kekuasaan kehakiman harus merdeka

 Prinsip peradilan yang bebas yang dimiliki peradilan dijalankan 
oleh hakim dalam mengadili (menerima, memeriksa dan memutus suatu 
perkara yang dilakukan oleh (majelis) hakim). Hakim dalam mengadili 
harus bebas dari segala bentuk intervensi yang datang dari luar, guna 
mempengaruhi putusan yang akan dijatuhkan. Pada umumnya intervensi 
datang dari pihak pemegang kekuasaan (terutama eksekutif) dan legislatif. 
Mungkin pula datang dari pihak-pihak yang ada kepentingan baik secara 
langsung maupun tidak langsung dengan perkara yang sedang ditangani. 
Pengaruh tersebut tidak selalu berupa ancaman, tekanan, paksaan, dan 
lain sebagainya; tetapi dapat pula berupa ”iming-iming” dengan imbalan, 
jasa, janji menguntungkan jabatan hakim, secara ekonomis maupun 
fasilitas yang menyenangkan hati nurani. Dengan ”iming-iming” tersebut 
keputusan yang akan dijatuhkan menjadi lain dari yang seharusnya. Jadi 
pada ujungnya kemandirian hakim akan bermuara pada sikap moral dan 
mental hakim itu sendiri. Walaupun demikian ”sistem” dalam peradilan 
harus juga mencerminkan kelahiran kebebasan hakim yang sejati. Pendek 
kata independensi hakim jaminan bagi tegaknya hukum dan keadilan, 
dan prasyarat bagi terwujudnya cita-cita negara hukum.165 Kekuasaan 
kehakiman menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan 
keadilan.

Kekuasan kehakiman memiliki dua tugas utama yaitu menegakkan 
hukum dan menegakkan keadilan. Menegakkan hukum artinya agar hukum, 
baik hukum perundang-undang (hukum tertulis) maupun hukum tidak 
tertulis yang hidup dan berlaku dalam masyarakat, khususnya yang telah 
ditetapkan dalam putusanputusan hakim terdahulu sebagai yurisprudensi 
wajib dijaga dan ditegakkan keberadaannya. Selain menegakkan hukum, 
hakim hendaknya memperhatikan rasa keadilan yang ada dan hidup di 
masyarakat. Kadang kala hukum yang dibentuk tidak menjangkau atau 
menyentuh rasa keadilan dalam masyarakat. Hukum masih dirasakan 
tumpul ke atas, tetapi sangat tajam ke bawah. Menegakkan hukum dan 
keadilan adalah tugas utama badan peradilan yang dibebankan kepada 
hakim sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman.

Menegakkan hukum dan keadilan, sebagai suatu implementasi dari 
prinsip Negara hukum demokratis yang berkeadilan. Penyelenggaraan 

165 
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peradilan adalah pengejawantahan dari prinsip atau paham kedaulatan 
hukum. Hukum harus tegak berbanding lurus dengan rasa keadilan dalam 
masyarakat. Hukum tidak boleh pandang bulu (equality before the law), 
tanpa harus melihat status (kedudukan), golongan, ras seseorang.166 Pada 
masa demokrasi terpimpin telah terjadi penyelewengan-penyelewengan 
terhadap asas kebebasan badan yudikatif seperti yang ditetapkan oleh 
Undang-Undang Dasar 1945 yaitu dengan dikeluarkannya Undang-
Undang No. 19 Tahun 1964 tentang ketentuan pokok kekuasaan 
kehakiman, yang dalam Pasal 19 undang-undang itu dinyatakan : “Demi 
kepentingan revolusi, kehormatan negara dan bangsa atau kepentingan 
masyarakat yang mendesak, presiden dapat ikut turut campur tangan 
dalam soal pengadilan”. Di dalam penjelasan umum undang undang itu 
dinyatakan bahwa Trias Politica tidak mempunyai tempat sama sekali 
dalam hukum nasional Indonesia karena kita berada dalam revolusi, dan 
dikatakan selanjutnya bahwa pengadilan adalah tidak bebas dari pengaruh 
kekuasaan eksekutif dan kekuasaan membuat undang-undang. Nyatalah 
disini bahwa isi undang-undang itu bertentangan sekali dengan isi dan 
jiwa Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu tepatlah bahwa MPRS 
sebagai lembaga negara tertinggi dalam sidangnya yang ke-4 antara 
lain	 telah	mengeluarkan	ketetapan	MPRS	No.XIX	Tahun	1966,	 tentang	
peninjauan kembali produk - produk legislatif negara di luar produk MPRS 
yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Sesuai dengan 
asas kebebasan badan yudikatif seperti tercantum dalam Pasal 4 ayat (3) 
Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 menentukan bahwa : “Segala campur 
tangan dalam urusan peradilan oleh pihak-pihak lain diluar kekuasaan 
kehakiman dilarang, kecuali dalam hal tersebut dalam Undang-Undang 
Dasar”. Pada masa Orde Lama proses pengangkatan (rekrutmen) Hakim 
Agung melibatkan ketiga lembaga tinggi negara yaitu eksekutif (Presiden) 
dan Menteri Kehakiman, yudikatif (MA) dan legislatif (DPR). Aturan 
ini khusus ditetapkan bagi pemilihan Hakim Agung, sedangkan dalam 
pemilihan hakim biasa hanya melibatkan pihak yudikatif dan eksekutif. 
Dalam Pasal 4-11 ayat (2) KRIS ditetapkan bahwa Ketua, Wakil Ketua 
dan hakim Mahkamah Agung diangkat oleh Presiden atas anjuran DPR 
dari sekurang-kurangnya 2 (dua) calon bagi tiap-tiap pengangkatan.

166 PROSIDING SEMINAR INTERNASIONAL Dalam Rangka Kegiatan Studi Visit 2019 
“Tantangan Manajemen Pendidikan Islam, Hukum Islam dan Bahasa Melayu di Era Revolusi 
4.0
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Kekuasaan kehakiman telah mengalami perkembangan yang sangat 
panjang sesuai situasi dan kondisi politik yang terus berkembangan 
menurut era ketatanegaraan yang mengikutinya. Setelah Indonesia 
merdeka, kebijakan yang ditempuh berkaitan dengan pengembangan 
kekuasaan	 kehakiman	 adalah	 didasari	 pada	 prinsip	 “unifikasi”,	 sebagai	
lawan dari prinsip “pluralistis” yang diterapkan pada masa pemerintah 
kolonial	Belanda”.	“Unifikasi”	 itu	kemudian	muncul	dalam	kekuasaaan	
kehakiman yang bebas dan merdeka yang pada dasarnya terjelma dalam 
empat lingkungan peradilan yang terdiri dari: Peradilan Umum, Peradilan 
Militer, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara dimana 
masing-masing lingkungan peradilan ini berpuncak pada Mahkamah 
agung.

B. Kajian terhadap Nilai-Nilai Dasar Perubahan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Konsepsi negara hukum meletakkan konstitusi sebagai hukum 
dasar atau dengan kata lain, hukum tertinggi. Oleh karena itu, konstitusi 
menjadi landasan atau rujukan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. 
Maka, supremasinya harus selalu terjaga agar tidak terjadi penyimpangan 
rumusan pasal-pasal yang di dalamnya mengandung substansi politik 
hukum.167

Oleh sebab konstitusi merupakan hukum tertinggi, tujuan konstitusi 
sebagai hukum tertinggi itu turut pula untuk mencapai dan mewujudkan 
tujuan yang tertinggi. Tujuan tertinggi tersebut antara lain:

• Keadilan

• Ketertiban

Mencapai nilai-nilai ideal, layaknya kemerdekaan/kebebasan 
serta kesejahteraan/kemakmuran bersama seperti yang dirumuskan oleh 
the Founding Fathers (para pendiri negara) sebagai tujuan bernegara. 
Sejumlah sarjana hukum kemudian menyimpulkan bahwasanya 
merumuskan tujuan konstitusi itu sama halnya dengan merumuskan 

167 Biro Pengkajian Sekretariat Jenderal MPR RI dan Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi 
FH Universitas Jember, “Reformulasi Haluan Negara Garis-Garis Besar Haluan Negara 
(GBHN)”, (Kajian Akademik, 2017), hlm. 16.
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tujuan negara, yakni negara konstitusional atau negara berkonstitusi.168 
UUD 1945 telah mengalami berbagai perkembangan dan beberapa kali 
perubahan. Hal ini dikarenakan perkembangan politik demokrasi yang 
kian berkembang dan turut berubah-ubah. Namun hal ini tak lain ialah 
untuk menuju hukum yang dicita-citakan (ius constituendum). UUD 1945 
berlaku pada tahun 1945-1949, selanjutnya berlaku Konstitusi Republik 
Indonesia Serikat (RIS) pada tahun 1949-1950, lalu dilanjutkan Undang-
Undang Dasar Sementara (UUDS) pada tahun 1950-1959, kemudian 
UUD 1945 diberlakukan kembali melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959, 
hingga perubahan oleh MPR pada tahun 1999-2002. Tercatat bahwa UUD 
NRI Tahun 1945 telah mengalami amandemen sebanyak 4 (empat) tahap 
dalam satu rangkaian. Perubahan-perubahan tersebut antara lain pada 
19 Oktober 1999, 18 Agustus 2000, 10 November 2001, dan 10 Agustus 
2002.169

Dalam buku yang bertajuk Het Staatsrecht van Het Koninkrijk dre 
Nederlander, A.A.H. Struycken berpendapat bahwasanya undang-undang 
dasar sebagai konstitusi tertulis ialah dokumen formal yang memuat 
sebagai berikut:

• Hasil perjuangan politik bangsa di waktu yang lampau.

• Tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa.

Pandangan tokoh bangsa yang hendak diwujudkan baik untuk 
waktu sekarang maupun yang akan datang. Suatu keinginan di mana 
perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin.

Dari 4 (empat) poin materi yang terdapat dalam konstitusi tersebut, 
terlihat bahwa konstitusi begitu penting sebab menjadi barometer 
kehidupan berbangsa dan bernegara, juga memberikan pedoman untuk 
penerus bangsa selanjutnya dalam menjalankan negara.170 Keempat hal ini 
tertuang jelas dalam Pembukaan UUD 1945.

168	Jimly	Asshiddiqie,	Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara,	Jakarta:	Raja	Grafindo	Persada,	2016,	
hlm. 119.

169 Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Naskah Komprehensif Perubahan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Latar Belakang, Proses, dan 
Hasil Pembahasan, 1999- 2002, Buku I Latar Belakang, Proses, dan Hasil Perubahan UUD 
1945, Edisi Revisi, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010, 
hlm. 13.

170 Zaini Ahmad, Ilmu Politik, Serang: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN “SMH” Banten, 
2013, hlm. 104.
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Pembukaan UUD 1945 ialah norma dasar bernegara 
(staatsfundamentalnorm) yang menggambarkan cita-cita negara bangsa 
yang di dalamnya terdapat pula Pernyataan Kemerdekaan. Pembukaan 
UUD 1945 yang dirumuskan dan ditetapkan oleh para founding fathers 
menjadi sumber dan dasar terhadap penyusunan berupa pasal-pasal dan 
ayat dalam UUD 1945. Pada proses perubahan UUD 1945, Pembukaan 
disepakati tidak diubah dan dijadikan pemandu dalam proses Perubahan 
UUD 1945. Nilai-nilai Pancasila yang tertuang dalam Pembukaan 
UUD 1945 adalah kesepakatan luhur bagi terjaminnya dan tegaknya 
negara bangsa, dan juga sebagai “bintang pemandu” yang mengarahkan 
tercapainya cita-cita masyarakat, bangsa, dan Negara Indonesia.171

Alinea pertama pembukaan memuat sikap para pendiri negara 
yang juga merupakan sikap pandangan bangsa Indonesia tentang makna 
kemerdekaan bagi suatu bangsa. Terdapat pengakuan terhadap prinsip 
universal yang berupa hak kemerdekaan sebagai hak asasi setiap bangsa 
yang harus dijunjung tinggi. Hal ini juga menunjukkan keteguhan dan 
kuatnya pendirian bangsa Indonesia dalam menentang penjajahan atau 
imperialisme di mana saja karena bertentangan dengan perikemanusiaan 
dan rasa keadilan.

Selanjutnya, alinea kedua pembukaan melukiskan pengakuan dan 
penghargaan secara obyektif bahwa kemerdekaan Negara Indonesia 
adalah hasil perjuangan dan pergerakan bersama seluruh bangsa Indonesia. 
Kemerdekaan tersebut mendapat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa. 
Kemerdekaan Negara Indonesia bukanlah akhir perjuangan melainkan 
merupakan pintu masuk bagi terwujudnya sebuah Negara Indonesia yang 
merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Kemudian, alinea keempat Pembukaan berisi pernyataan sikap 
rakyat Indonesia bahwa pemerintah negara dibentuk demi mewujudkan 
suatu tujuan nasional. Dari alinea keempat ini dapat pula dikatakan bahwa 
kemerdekaan kebangsaan yang telah dicapai rakyat Indonesia tersebut 
disusun dalam sebuah UUD NRI Tahun 1945 yang berkedaulatan rakyat 
dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang 
adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh 
hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan 
mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

171 Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, ibid, hlm. 3-4. 
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Dari alinea keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, terlihat 
jelas bahwa alinea keempat berkaitan dengan sistem ketatanegaraan 
Indonesia yang terdiri dari 4 (empat) prinsip-prinsip pokok kenegaraan, 
antara lain172:

1. Tujuan negara yang harus menjadi acuan bagi penyelenggaraan 
pemerintahan ialah untuk melindungi segenap bangsa 
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia yang berkaitan 
dengan negara hukum dalam arti formal. Selanjutnya, tujuan 
negara Indonesia untuk memajukan kesejahteran umum 
mencerdaskan kehidupan bangsa berkaitan dengan negara 
hukum materia. Sedangkan Indonesia yang ikut melaksanakan 
ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian 
abadi dan keadilan sosial menunjukkan politik luar negeri 
bebas aktif.

2. Negara Indonesia bersifat konstitusional, hal ini mewajibkan 
diadakannya Undang-Undang Dasar bagi negara Indonesia 
sehingga negara Indonesia berdasarkan atas Undang-Undang 
Dasar.

3. Negara Indonesia berbentuk Republik dengan dasar kedaulatan 
rakyat, dari, oleh, dan untuk rakyat. Hal ini berarti kekuasaan 
berada di tangan rakyat.

4. Dasar	filsafat	negara	Indonesia	yakni	sila-sila	dalam	Pancasila,	
antara lain, Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusian yang 
adil dan beradap, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang 
dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan /
perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 
Pancasila	 sebagai	 dasar	 filsafat	 negara	 serta	 sebagai	 filsafat	
hidup bangsa Indonesia pada hakikatnya merupakan nilai-
nilai yang bersifat sistematis, fundamental, dan menyeluruh. 
Konsekuensinya, kelima sila memiliki esensi dan makna 
yang utuh. Pancasila memenuhi syarat sebagai pokok kaidah 
fundamental negara sehingga merupakan sumber hukum 
positif di Indonesia.

172 Kaelan M.S, Pendidikan Pancasila, Yogyakarta: Paradigma, 2010, hlm. 160-162.
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Pokok-pokok pikiran Pembukaan UUD 1945 tertuang dalam 
Penjelasan Umum UUD 1945 yang menyatakan bahwasanya Pembukaan 
UUD 1945 mengandung 4 (empat) pokok pikiran, antara lain:

1. Negara persatuan yang melindungi dan meliputi segenap 
bangsa seluruhnya;

2. Negara kesejahteraan yang hendak mewujudkan keadilan 
sosial bagi seluruh rakyat;

3. Negara yang berkedaulatan rakyat; dan

4. Negara berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar 
kemanusiaan yang adil dan beradab.

Dalam menjabarkan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam 
Pembukaan UUD 1945, tidak harus mengacu pada Penjelasan UUD NRI 
Tahun 1945. Pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 
1945 dapat dielaborasi dengan berpaku pada makna yang terkandang dalam 
setiap alinea.173 Sejalan dengan hal tersebut, Arief Sidharta menyatakan 
bahwa pokok-pokok pikiran dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945 
pada prinsipnya mencakup suasana kebatinan yang terkandung dalam 
undang-undang dasar. Pokok-pokok pikiran tersebut mencerminkan 
falsafah hidup (weltanschauung) dan pandangan dunia (world view) 
bangsa Indonesia serta cita-cita hukum (rechtsidee) yang menguasai dan 
menjiwai hukum dasar, baik yang tertulis (undang-undang dasar) maupun 
yang tidak tertulis, yang tereduksi dalam tiap-tiap alineanya.174

Negara Indonesia adalah negara hukum.175 Oleh sebab itu, 
penyelenggaraan negara dalam seluruh kebijakan, kekuasaan, kewenangan, 
dan pembagian kekuasaannya harus berdasarkan hukum yang berlaku. 
Asas legalitas dan asas konstitusional ialah ciri-ciri yang wajib dimiliki 
oleh suatu negara hukum, sedangkan konstitusi atau Undang-Undang 
Dasar merupakan bentuk legalitas adanya peraturan secara tertulis. 
Dengan demikian secara konstitusional yang juga merupakan ciri pokok 
negara hukum telah terpenuhi, sehingga konstitusi atau Undang-Undang 
Dasar merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam suatu negara 

173  Achmad Fauzi DH, Pancasila Ditinjau Dari Segi Sejarah, Segi Yuridis Konstitusional, dan 
Segi Filosofis, Malang: Lembaga Penerbit Universitas Brawijaya, 1983, hlm. 83-85. 

174   Arief Sidharta B., Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum, Bandung: Mandar Maju, 1999, hlm.
175  Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.
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hukum seperti Indonesia.176

Pancasila merupakan ideologi yang bersifat terbuka, tidak bersifat 
kaku atau tertutup. Hal ini berarti bahwa ideologi Pancasila bersifat 
aktual, dinamis, antisipatif, dan senantiasa mampu menyesuaikan 
dengan permasalahan aktual.177 Keterbukaan dan dinamika Pancasila 
ini menunjukkan bahwa Pancasila dapat memberikan arahan bagi 
pembangunan nasional. Dapat dikatakan bahwa ideologi Pancasila secara 
langsung maupun tidak langsung mendorong terjadinya transformasi 
sosial yang penting dalam mencapai kemajuan negara Indonesia.178

C. Kajian terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 Sebelum Amandemen Kelima

   1. Kajian Pelaksanaan terhadap PPHN

Pasca-Orde Baru, GBHN yang selama ini dijadikan panduan 
utama dalam merumuskan rencana pembangunan negara dihapus. Hal ini 
merupakan konsekuensi dari amandemen konstitusi khususnya Pasal 3 
yang mencantumkan secara eksplisit adanya GBHN.179 Sebagai gantinya, 
negara membuat sistem perencanaan pembangunan nasional yang 
menjadi panduan dalam merumuskan Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 
dan Rencana Pembangunan Tahunan atau sering dikenal dengan istilah 
Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Salah satu argumentasi utama mengapa 
perlu menghidupakan GBHN adalah pandangan bahwa perencanaan 
pembangunan di Indonesia pascareformasi mengalami kekacauan, tidak 
ada arah dan saling berbenturan antara pusat dan daerah.

Selain itu perlu disoroti pula soal kesinambungan program-program 
pembangunan yang bisa jadi mengalami keterputusan ketika terjadi 
pergantian pemerintahan. Sejak tahun 2004, Presiden terpilih menuangkan 
visi dan misinya dalam RPJP, RPJM, dan RKP sebagaimana yang telah 
diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional (SPPN). Saat ini, dokumen yang menggantikan 

176  M. Agus Santoso, op. cit.
177  Kaelan M.S., op. cit., hlm. 116.
178  Sudharmono, “Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka”, Makalah disampaikan pada acara 

penyegaran dosen-dosen Penatar P-4 Mahasiswa Baru Universitas Gadjah Mada, 20 Juli 1995, 
Jurnal Filsafat Agustus, hlm. 9. 

179  Dalam Pasal 3 UUD 1945 sebelum amandemen dinyatakan “Majelis Permusyawaratan Rakyat 
menetapkan Undang-Undang Dasar dan garis-garis besar dari ada haluan negara”.
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GBHN adalah dokumen Rencana Pembanganan Jangka Panjang Nasional 
(RPJPN) 2005-2025 yang ditetapkan dengan UU No. 17 Tahun 2007. 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, 
selanjutnya disebut RPJPN, kemudian RPJM ditetapkan melalui Peraturan 
Presiden, dan RKP ditetapkan dalam Peraturan Presiden.180

RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional periode 
20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 
2025, ditetapkan dengan maksud memberikan arah sekaligus menjadi 
acuan bagi seluruh komponen bangsa (pemerintah, masyarakat dan dunia 
usaha) dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional sesuai dengan 
visi, misi, dan arah pembangunan yang disepakati bersama sehingga 
seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, 
koordinatif dan saling melengkapi satu dengan lainnya di dalam satu pola 
sikap dan pola tindak. Dokumen ini kemudian diturunkan ke dalam RPJM 
dan dokumen rencana pembangunan tahunan yang disebut RKP.

Dokumen ini yang menjadi dasar penetapan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara (APBN). GBHN dan RPJPN sebagai dua model 
perencanaan pembangunan nasional yang bersifat jangka panjang, 
merupakan panduan pembangunan nasional di segala bidang kehidupan 
masyarakat bangsa Indonesia. Perbedaannya dua kebijakan pembangunan 
nasional tersebut dibuat atau disusun dalam bentuk atau format yuridis 
yang berbeda. GBHN pada sepanjang pemerintahan Orde Baru disusun 
atau ditetapkan dalam bentuk Ketetapan MPR (TAP MPR), sementara 
RPJPN di era pemerintahan reformasi, dirumuskan dalam ketentuan 
hukum berbentuk Undang-Undang.181 Tujuan yang ingin dicapai dengan 
ditetapkannya Undang-Undang tentang RPJPN Tahun 2005-2025 adalah 
untuk:

1. Mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan dalam 
pencapaian tujuan nasional

2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik 
antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah 
maupun antara pusat dan daerah

180 Forum Rektor Indonesia, Naskah Akademik Mengembalikan Kedaulatan Rakyat Melalui 
Penyusunan Garis-Garis Besar Haluan Negara Kepada Penyelenggaraan Negara, Surakarta: 
Universitas Sebelas Maret, 2014, hlm. 4.

181  Muhtamar, Syafruddin, Abdul Razak, M. Yunus Wahid, Relevansi Perencanaan Pembangunan
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3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, 
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan

4. Menjamin	tercapainya	penggunaan	sumber	daya	secara	efisien,	
efektif, berkeadilan dan berkelanjutan

5. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.182

Anggapan bahwa kekacauan dan ketiadaan panduan dalam 
pembangunan di Indonesia sebenarnya sudah dijawab dengan adanya 
RPJPN sebagai pengganti GBHN. Namun demikian harus diakui 
bahwa pelaksanaan RPJPN tidaklah seefektif pelaksanaan GBHN. 
Hal ini disebabkan karena perubahan sistem politik di Indonesia yang 
semakin demokratis dan terdesentralisasi. Kepala daerah (Gubernur, 
Bupati dan Walikota) saat ini dipilih langsung oleh rakyat dan mereka 
memiliki otonomi dalam mengelola daerahnya. Dalam pengelolaan 
itu seringkali tidak sejalan dengan pemerintah pusat. Pemerintah pusat 
tidak memiliki kontrol yang kuat terhadap pemerintah daerah untuk 
menjalankan kebijakannya. Bahkan kebijakan pemerintah daerah 
seringkali berbenturan dengan kebijakan pemerintah pusat sebagai bentuk 
penentangan strategis.183

Tahapan penyusunan RPJM dimulai dari penyiapan rancangan 
awal RPJMN oleh Menteri Perencanaan dalam hal ini dilaksanakan oleh 
Bappenas sebagai lembaga yang bertanggung jawab mengkoordinasikan 
perencanaan pembangunan secara nasional; Penyiapan rancangan 
Rencana Strategis Kementrian/Lembaga (rancangan Renstra-KL), yang 
dilakukan oleh seluruh kementerian dan lembaga. Penyusunan rancangan 
Renstra ini bertujuan untuk merumuskan visi, misi, tujuan, strategi, 
kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan 
tugas dan fungsi kementerian/lembaga, agar selaras dengan program 
prioritas kepala negara terpilih. Selanjutnya penyusunan rancangan 
RPJMN oleh Kementerian Perencanaan sebagai upaya mengintegrasikan 
rancangan awal RPJMN dengan rancangan Renstra-KL; penyelenggaraan 
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) jangka menengah 

182 Nasional Dengan Amanat Konstitusi (Studi Tentang Perbandingan Arah Kebijakan 
Pembangunan Hukum Dalam GBHN dan RPJPN). Makasar: Program Pascasarjana UNHAS, 
2012, hlm. 10.

183 Penjelasan UU No.17 Tahun 2007 tentang RPJP Nasional 2005-2025. Imam Subkhan, “GBHN 
dan Perubahan Perencanaan Pembangunan di Indonesia”, Jurnal Aspirasi, Vol. 5, No. 2, 2014, 
hlm. 10.
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nasional dan penyusunan Rancangan Akhir RPJM Nasional. Renstra-KL 
memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan 
pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga 
yang disusun dengan berpedoman pada RPJMN dan bersifat indikatif. 
Kemudian dari Renstra tersebut dibuat bentuk konkrit pelaksanaannya 
dalam bentuk Rencana Kerja Kementerian Lembaga (Renja-KL).184

Renja-KL disusun berpedoman pada Renstra-KL yang telah ada 
lebih dulu dan mengacu pada prioritas pembangunan nasional. Penyusunan 
Renja-KL dilakukan secara bersamaan dengan penyusunan Rencana 
Kerja Pemerintah (RKP) karena keduanya saling terkait. RKP adalah 
perencanaan yang meliputi periode satu tahun yang dalam hal ini sebagai 
Rencana Pembangunan Jangka Tahunan dan merupakan penjabaran dari 
RPJM Nasional. RKP berisi prioritas pembangunan, rancangan kerangka 
ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian yang menyeluruh 
termasuk	 kebijakan	 fiskal,	 serta	 program	Kementerian/Lembaga,	 lintas	
Kementerian/Lembaga, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan 
kerangka pendanaan yang masih bersifat indikatif.185

Dari RKP inilah kemudian dijadikan pedoman menyusun Rencana 
Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) dan dibuat kebijakan 
melalui Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
(APBN) sebagai bentuk nyata dari pelaksanaan pembangunan. Begitu 
pula dengan di pemerintahan daerah, menggunakan sistematika yang sama 
yang telah diatur di Undang-Undang SPPN yang secara singkat hampir 
sama dengan proses kebijakan pembangunan nasional. Mekanisme atau 
alur penyusunan rencana pembangunan nasional pada dasarnya memiliki 
tujuan yang sama, yakni berkomitmen melibatkan partisipasi masyarakat 
yang luas dan kekuatan-kekuatan politik di parlemen untuk mewujudkan 
pembangunan nasional yang dapat menciptakan kesejahteraan umum, dan 
mencapai cita-cita kemerdekaan bangsa. Akan tetapi, setelah dilakukan 
analisis perbandingan, terlihat bahwa penyusunan rencana pembangunan 
di era reformasi telah diupayakan untuk lebih melengkapi perencanaan 
pada masa sebelumnya. Hal ini terlihat dari rincian sistematika penyusunan 
yang lebih teratur dan terarah sebagaimana yang diamanatkan dalam 

184 Yessi Anggraini, Armen Yasir dan Zulkarnain Ridlwan, “Perbandingan Perencanaan 
Pembangunan Nasional Sebelum dan Sesudah Amandemen UUD 1945”, Jurnal Fiat Justisia 
Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 9, No.1, Januari-Maret 2015, hlm. 77-78.

185 Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 
Nasional.
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Undang-Undang SPPN.186

Pengaturan mengenai haluan pembangunan jangka panjang 
ditetapkan melalui suatu bentuk hukum sendiri karena merupakan 
perencanaan yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, program 
pembangunan untuk kurun waktu tertentu dan tetap berlaku dengan 
ketentuan, untuk itu dipelukanlah pemberlakuan PPHN dalam TAP MPR. 
Arahan pembangunan jangka panjang adalah suatu bentuk peraturan 
pelaksana dari apa yang telah atur dalam Kebijakan dalam pola dasar 
pembangunan dalam dokumen GBHN di TAP MPR. RPJPN merupakan 
acuan dalam penyusunan RPJP Daerah yang memuat visi, misi, dan arah 
pembangunan jangka panjang daerah. Maksud dari RPJP Daerah mengacu 
kepada RPJPN bukan untuk membatasi kewenangan daerah, tetapi agar 
terdapat acuan yang jelas, sinergi, dan keterkaitan dari setiap perencanaan 
pembangunan di tingkat daerah berdasarkan kewenangan otonomi yang 
dimilikinya berdasarkan platform RPJPN. RPJP Daerah dijabarkan 
lebih lanjut oleh Kepala Daerah berdasarkan visi dan misi dirinya yang 
diformulasikan dalam bentuk RPJM Daerah.

Secara hakikat, kedudukan Undang-Undang SPPN adalah sebagai 
peraturan pelaksana yang menjabarkan amanat UUD 1945, sehingga 
undang-undang ini menjadi peraturan tertinggi setelah UUD 1945 untuk 
dijadikan pedoman pembangunan. RPJPN diyakini tidak akan optimal 
untuk menjadi rujukan utama perencanaan pembangunan nasional. 
RPJMN tidak dapat menjamin bahwa penyusunan dan substansinya dapat 
sesuai dengan RPJPN. Selain itu, kebijakan ini dianggap cenderung lebih 
mencerminkan visi personal presiden sehingga dikatakan tidak mewakili 
aspirasi rakyat dalam menentukan arah pembangunan. Untuk itu, 
patutlah kiranya agar PPHN diberlakukan untuk dapat dijadikan panduan 
perencanaan pembangunan nasional yang berkelanjutan

2.  Kajian Pelaksanaan terhadap MPR

Implementasi ketatanegaraan dibawah Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) masih 
sering menimbulkan benturan kewenangan (overlapping) dan juga terjadi 
ketidakjelasan kewenangan serta kedudukan suatu lembaga negara.187 

186 Yessi Anggraini, dkk, op.cit., hlm 79.
187		Ni‟matul	Huda,	UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang,	Jakarta	:	Raja	Grafindo	Persada,	

2008, hlm. 214.
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Hal ini salah satunya terjadi pada MPR. Kedudukan MPR didalam 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 masih 
belum menunjukkan kejelasan terhadap kedudukan, susunan, maupun 
kewenangan sebagai sebuah lembaga.

Sebelum perubahan UUD NRI Tahun 1945, penempatan MPR 
sebagai lembaga tertinggi negara dikukuhkan dengan Ketetapan MPR 
Nomor VI/MPR/1973 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja 
Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau Antar Lembaga-lembaga Tinggi 
Negara.188 Penjelasan Pasal 3 UUD 1945 sebelum perubahan merumuskan 
antara lain, “Oleh karena Majelis Permusyawaratan Rakyat memegang 
kedaulatan negara, maka kekuasaannya tidak terbatas….”.189 Dengan 
demikian UUD 1945 sebelum perubahan memposisikan MPR sebagai 
lembaga yang mempunyai kekuasaan tidak terbatas. Hal ini selaras 
dengan pendapat Padmo Wahjono bahwa di negara Republik Indonesia 
diambil pola dasar bahwa kedaulatan secara penuh diwakilkan/dilakukan 
oleh MPR. Kepada MPR lah segala sesuatu kegiatan kenegaraan harus 
dipertanggungjawabkan, baik kewenangan-kewenangan yang sesuai 
dengan	teori	Montesquieu	maupun	kewenangan-kewenangan	lainnya	di	
bidang	kenegaraan	yang	tumbuh	setelah	zamannya	Montesquieu.190

Kekuasaan MPR yang sangat besar terlihat dari tugas dan 
wewenangnya yang diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 
sebelum perubahan, yakni menetapkan Undang-Undang Dasar, menetapkan 
garis-garis besar daripada haluan negara, dan memilih Presiden dan Wakil 
Presiden.191 Selain itu, MPR juga berwenang memberhentikan Presiden 
dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya apabila Presiden dan/
atau Wakil Presiden dianggap melanggar haluan negara yang ditetapkan 

188  Dalam Pasal 1 ayat (1) Ketetapan MPR tersebut dinyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan 
Lembaga Tertinggi Negara dalam Ketetapan ini ialah Majelis Permusyawaratan Rakyat yang 
selanjutnya dalam Ketetapan ini disebut Majelis.” Pasal 1 ayat (2) Ketetapan MPR ini menyebut 
lembaga-lembaga tinggi negara dengan rincian: Presiden, Dewan Pertimbangan Agung, Dewan 
Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Mahkamah Agung. Uraian lengkap 
Ketetapan MPR ini dapat dilihat dalam Himpunan Ketetapan MPRS dan MPR Tahun 1960 s/d 
2000, penerbit Sekretariat Jenderal MPR RI, 2001.

189 Sekretariat Jenderal MPR RI, Himpunan Ketetapan MPRS dan MPR Tahun 1960 s/d 2000, 
penerbit Sekretariat Jenderal MPR RI, 2001, hlm. 4 

190 Padmo Wahjono, Negara Republik Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 1986, hlm. 112.
191 Ibid., hlm. 4, Pasal 3 UUD 1945 sebelum perubahan berbunyi, “Majelis Permusyawaratan 

Rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar dan garis-garis besar daripada haluan negara”. 
Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 sebelum perubahan berbunyi, “Presiden dan Wakil Presiden dipilih 
oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara yang terbanyak.”.
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UUD atau MPR (biasa disebut pemakzulan atau impeachment). Kemudian 
pada perubahan UUD 1945 pada awal era Reformasi, 1999-2002 telah 
mengubah secara mendasar sistem ketatanegaraan Indonesia, termasuk 
mengenai MPR. Dengan perubahan konstitusi tersebut, tidak lagi 
menempatkan MPR sebagai lembaga tertinggi negara yang sepenuhnya 
melaksanakan kedaulatan rakyat Pasal 1 ayat (2). Artinya MPR tidak lagi 
sebagai sumber/lembaga/institusi kekuasaan negara yang tertinggi yang 
mendistribusikan kekuasaannya pada lembaga-lembaga negara yang 
lainnya.192

Perubahan ketentuan konstitusi tersebut berarti terjadi perubahan 
fundamental dalam sistem ketatanegaraan kita, yakni dari sistem yang 
vertikal-hierarkis dengan prinsip supremasi MPR menjadi sistem yang 
horizontal-fungsional dengan prinsip saling mengimbangi dan saling 
mengawasi antarlembaga negara.193 Selain penurunan kedudukan dari 
lembaga tertinggi negara menjadi lembaga negara saja, perubahan 
konstitusi juga mengubah kewenangan MPR dalam bentuk pengurangan 
kewenangan sehingga menyebabkan MPR tidak sekuat seperti ketika 
UUD 1945 sebelum diubah. Perubahan UUD 1945 menyebabkan MPR 
tidak lagi berwenang mengeluarkan garis-garis besar daripada haluan 
negara dan tidak lagi berwenang memilih Presiden dan Wakil Presiden.

Telah terjadi inkonsistensi dan inkoherensi konsep kedaulatan 
rakyat dalam UUD setelah diamandemen. Dalam UUD NRI Tahun 1945 
hasil amandemen ditentukan dalam Pasal 1 Ayat (2) bahwa ”kedaulatan 
berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang 
Dasar”. Kemudian keterwakilan rakyat antara lain dirumuskan 
dalam Pasal 2 Ayat (1) UUD 1945 “Majelis Permusyawaratan Rakyat 
(MPR) terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan 
anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD)”. Itu menunjukkan bahwa 
pascaamandemen UUD 1945, keterwakilan rakyat terdiri atas perwakilan 
politik (political representation) yakni DPR RI dan perwakilan daerah 
(regional representation) yakni DPD RI. Namun dalam pasal-pasal lebih 
lanjut tidak mengatur mengenai posisi ketiga lembaga strategis ini lebih 

192 Sekretariat Jenderal MPR, Loc. Cit., hlm. 4. Pasal 1 ayat (2) hasil perubahan berbunyi, 

“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.”
193 Sekretariat Jenderal MPR, 2005, Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, Sekretariat Jenderal MPR, Jakarta, hlm. 50.
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detail, terutama inter-relasi ketiga lembaga tersebut. Menurut Kaelan194, 
ketidakjelasan keterwakilan rakyat dalam sistem ketatanegaraan menurut 
UUD 1945 pasca-amandemen didasari oleh semangat untuk meniadakan 
kedaulatan rakyat yang ada dalam MPR melakukan take over begitu saja 
konsep check and balances, serta dendam terhadap kekuasaan Orde Baru 
yang meletakkan kedaulatan rakyat dalam satu lembaga tertinggi MPR.

Akibatnya muncullah tafsir, bahwa ketiga lembaga negara ini 
posisinya sejajar, bahkan juga sejajar dengan presiden, Mahkamah Agung 
(MA), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Konstitusi (MK), 
dan	Komisi	Yudisial	 (KY).	 Jimly	Asshiddiqie	menyebut	bahwa	 setelah	
perubahan UUD 1945, tidak dikenal lagi konsepsi lembaga tertinggi 
dan tinggi negara. Lembaga-lembaga negarayang merupakan organ 
konstitusional tidak lagi seluruhnya hierarkis di bawah MPR tetapi sejajar 
dan saling berhubungan sesuai dengan kewenangan masing-masing 
berdasarkan UUD 1945. Jimly mencatat ada 34 lembaga negara yang 
disebut dalam UUD 1945, termasuk menteri, kepolisian, Bank Indonesia, 
dan pemerintah daerah. Dari 34 lembaga negara itu ada yang digolongkan 
sebagai lembaga tinggi untuk lapis pertama, sedangkan lapis kedua 
disebut lembaga negara saja, dan lapis ketiga disebut lembaga daerah.195

Setelah terjadi perubahan UUD 1945, kewenangan MPR dikurangi 
secara	signifikan.	Kewenangan	yang	dicabut	dari	MPR	antara	lain	memilih	
Presiden dan Wakil Presiden serta tidak lagi menetapkan garis-garis besar 
daripada haluan negara (termasuk di dalamnya GBHN). MPR tidak lagi 
berwenang memilih Presiden dan Wakil Presiden sebagai konsekuensi 
logis dari dipilihnya sistem pemiliham Presiden dan Wakil Presiden secara 
langsung oleh rakyat dalam perubahan UUD 1945 (tercantum dalam 
Pasal 6A). Dianutnya sistem pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara 
langsung merupakan langkah perubahan mendasar dalam sistem pemilu 
Presiden dan Wakil Presiden yang sebelumnya selalu dilakukan oleh 
MPR. Banyak kritik disampaikan ketika MPR yang hanya beranggotakan 
beberapa ratus orang tetapi memilih Presiden dan Wakil Presiden yang 
akan memimpin seluruh rakyat Indonesia selama lima tahun. MPR juga 
tidak berwenang menetapkan garis-garis besar daripada haluan negara 
(termasuk GBHN). Kondisi ini juga merupakan konsekuensi logis dari 

194 Kaelan, Inkonsitensi dan Inkoherensi Dalam UUD NRI Tahun 1945 Hasil Amandemen (Kajian 
Filosogfis-Yuridis),	Jakarta:	Badan	Pengkajian	MPR	RI,	2017,	hlm.	122-123.

195	 	Asshiddiqie,	 J.,	Menuju Negara Hukum Yang Demokratis, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 
2009., hlm. 457.
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sistem pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat. 
Visi, misi, dan program kerja Presiden dan Wakil Presiden terpilih lah yang 
menjadi acuan dan pedoman dalam penyusunan program pembangunan 
dan penyelenggaraan negara.

Kewenangan MPR setelah perubahan UUD NRI Tahun 1945 
menjadi dipersempit, artinya MPR hanya memiliki satu kewenangan, yakni 
melantik Presiden dan Wakil Presiden terpilih berdasarkan hasil pemilihan 
umum. Selain kewenangan tersebut, kewenangan MPR hanya merupakan 
kewenangan insidental.196 Kewenangan insidental MPR tersebut di 
antaranya juga telah diatur dalam Pasal 2 ayat 3 UUD NRI Tahun 1945 
diantaranya adalah mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, 
memberhentikan Presiden dan/atau Wakil presiden, dan memilih Presiden 
atau Wakil Presiden untuk mengisi lowongan jabatan Presiden atau Wakil 
Presiden.197 Dalam amandemen UUD NRI Tahun 1945 yang ketiga, Pasal 
3 “Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar 
dan Garis-Garis Besar daripada Haluan Negara” diubah menjadi Pasal 3 
Ayat (1) yang menghapus kewenangan MPR untuk menetapkan GBHN, 
“Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan 
Undang-Undang Dasar”. Sejak saat itu konsep dan istilah GBHN tidak 
ada lagi dalam perencanaan pembangunan di Indonesia. Dalam catatan 
sejarah, penghapusan GBHN ini berkaitan dengan perubahan model 
pemilihan presdien dan wakil presiden yang tadinya oleh MPR diubah 
melalui pemilihan langsung oleh rakyat. Dengan dipilih langsung oleh 
rakyat maka menjadi wewenang Presiden yang dipilih secara langsung 
oleh rakyat untuk menentukan rencana pembangunan. Sehingga tidak 
diperlukan adanya bimbingan dari MPR RI, tidak diperlukan adanya tolok 
ukur dari MPR, sehingga Presiden itu nanti tidak bisa lagi dijatuhkan 
karena perbedaan kebijakan, perbedaan pendapat dalam kebijakan antara 
MPR dengan Presiden. Konsekuensinya adalah, yang dapat menjatuhkan 
Presiden antara lain hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran hukum 
atau pelanggaran Konstitusi.

Menghidupkan kembali Haluan Negara tidaklah berarti 
mengembalikan pula MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Pilihan 
penguatan sistem presidensial telah menyepakati bahwa tidak ada lagi 
lembaga tertinggi, dengan kata lain, presiden sama kedudukannya dengan 

196 Samsul Wahidin, MPR RI dari Masa ke Masa, Bina Aksara, Jakarta, 2006, hlm. 71 - 72.
197 Ibid, hlm 148.
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lembaga parlemen. Dengan menghidupkan kembali haluan negara, 
tidak berarti presiden dapat di-impeachment oleh MPR di tengah jalan, 
kecuali dengan alasan hukum sebagaimana rumusan teks konstitusi yang 
menjadi ukuran MK dalam memutus perkara impeachment presiden dan 
wakil presiden. Jadi, menghidupkan haluan negara, dengan penyesuaian 
dengan jiwa zaman Indonesia kontemporer dimana haluan negara yang 
dihidupkan kembali tanpa mengubah sistem pemilihan presiden secara 
langsung, tidak mereduksi kedudukan presiden menjadi mandataris MPR 
yang dengan demikian MPR tetap sama kedudukannya dengan presiden 
sebagai lembaga tinggi negara, tidak dapat memberhentikan presiden di 
tengah jalan dengan alasan politis dengan pengukuran haluan negara, 
merupakan konsepsi haluan negara yang memiliki nilai urgensitas 
tinggi.198

Pada saat momentum amandemen konstitusi yang berlangsung 
dari tahun 1999 - 2002, terjadi perubahan yang mendasar pada konstitusi 
Indonesia, kewenangan MPR untuk menetapkan Garis-Garis Besar 
Haluan Negara dihapuskan. Pertimbangan penghapusan GBHN terkait 
erat dengan pilihan model pemilihan presiden yang sebelumnya dipilih 
oleh MPR berubah menjadi pemilihan presiden secara langsung, 
konsekuensi dari pilihan pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat 
tersebut adalah presiden tidak lagi bertanggungjawab terhadap MPR, 
melainkan bertanggung jawab langsung kepada rakyat. Kemudian 
terdapat pandangan bahwa haluan negara secara esensial telah tercermin 
dalam SPPN dan RPJPN yang penuangannya pada level produk hukum 
undang-undang, namun hal ini menjadi kurang tepat, di samping level 
produk hukum undang-undang tentu bukanlah produk hukum yang 
memiliki derajat dan daya ikat paling kuat, namun juga membatasi esensi 
dari sebuah haluan negara, sebab menyederhanakan esensi haluan negara 
seolah eksekutif sentris.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang timbul dari 
Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945, konstitusi menyangkut MPR memerlukan suatu gagasan perubahan. 
Perubahan tersebut merupakan suatu bentuk penegasan dan penguatan 

198 I Wayan Prasa, Sinkronisasi Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Model 
GBHN Dengan Sistem Presidensial, Makalah disampaikan pada Workshop Pancasila, Konstitusi 
dan Ketatanegaraan dengan Tema “Penegasan Sistem Presidensial” yang diselenggarakan atas 
kerjasama Badan Pengkajian MPR RI dengan Fakultas Hukum Universitas Udayana, 15-16 
September 2017, hlm. 5.
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terhadap MPR yang merupakan manifestasi dari sila ke 4 Pancasila 
yaitu ”Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan 
dalam permusyawaratan/perwakilan”. Secara jelas dalam Pancasila 
sila ke 4 dinyatakan bahwa MPR merupakan penjelmaan dari kata 
permusyawaratan, sedangkan kata perwakilan dianggap sebagai cerminan 
pelembagaan DPR dan DPD.199

3.  Kajian Pelaksanaan terhadap DPD
 Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merupakan salah satu lembaga 

Negara baru yang terbentuknya dapat dilihat secara formal konstitusional 
dan secara faktual. Secara formal konstitusional, DPD mulai terbentuk 
sejak disahkannya Perubahan Ketiga UUD 1945 dalam Rapat Paripurna 
MPR Ke-7 Sidang Tahunan MPR Tahun 2001 tanggal 9 November 2001. 
Namun secara faktual, DPD baru terjadi pada tanggal 1 Oktober 2004, 
yang ditandai oleh pelantikan dan pengambilan sumpah/janji para anggota 
DPD sebagai hasil Pemilu 5 April 2004. 200

Dalam pembentukannya, DPD dimaksudkan sebagai wadah yang 
nantinya dapat menjadi sarana yang dapat mengkomunikasikan antara 
pusat dengan masingmasing daerah. Sehingga mampu menyelaraskan 
kepentingan pusat dengan kepentingan daerah-daerah. Karena melalui 
DPD setiap daerah dapat secara bersama-sama memperjuangkan 
kepentingannya di tingkat pusat. Dengan demikian akan semakin 
memperkokoh kesatuan di antara daerah-daerah dalam kerangka NKRI.201 
Sejalan dengan pandangan A.M Fatwa, keberadaan DPD dalam struktur 
ketatanegaraan Indonesia itu antara lain dimaksudkan untuk memperkuat 
ikatan daerah-daerah dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia 
dan memperteguh persatuan kebangsaan seluruh daerah; meningkatkan 
agregasi dan akomodasi aspirasi dan kepentingan daerah-daerah dalam 
perumusan kebijakan nasional berkaitan dengan negara dan daerah, 
mendorong percepatan demokrasi, pembangunan, dan kemajuan daerah 
secara serasi dan seimbang.202

199	 	 Jimly	 Asshiddiqie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, 
Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006, hlm. 152.

200 Robert Endi Jaweng, Mengenal DPD-RI Sebuah Gambaran Awal, Jakarta: Institute Fpr Local 
Development (ILD), 2005, hlm. 155.

201 Stevanus Evan Setio, Fungsi Legislasi DPD Dalam Sistem Ketatanegaran Indonesia, Jurnal 
Hukum Program Pascasarjana Universitas Udayana, Denpasar, Universitas Udayana, 2013, 
hlm, 8.

202 Fatwa A.M., Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945, Jakarta: Kompas Media 
Nusantara, 2009, hlm. 123.
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Pembentukan DPD semula dimaksudkan dalam rangka mereformasi 
struktur parlemen Indonesia menjadi dua kamar (bikameral) yang terdiri 
atas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan DPD. Dengan struktur bikameral 
itu diharapkan proses legislasi dapat diselenggarakan berdasarkan sistem 
double-check203 yang memungkinkan representasi kepentingan seluruh 
rakyat secara relatif dapat disalurkan dengan basis sosial yang lebih luas. 
Hal ini dikarenakan sistem parlemen terdiri atas DPR yang merupakan 
cermin representasi politik (political representation), sementara DPD 
mencerminkan prinsip representasi teritorial atau regional (regional 
representation).204

Secara teoritis, pertimbangan lain bagi Indonesia menuju sistem 
dua kamar, antara lain:

1. Seperti	diutarakan	Montesquieu,	sistem	dua	kamar	merupakan	
mekanisme check and balances anatr kamar-kamar dalam satu 
badan perwakilan

2. Penyederhanaan sistem badan perwakilan. Hanya ada satu 
badan perwakilan tingkat pusat yang terdiri dari dua unsur, 
yaitu unsur yang langsung mewakili seluruh rakyat dan unsur 
yang mewakili daerah. Tidak diperlukan utusan golongan. 
Kepentingan golongan diwakili dan disalurkan melalui unsure 
yang langsung mewakili seluruh rakyat.

3. Wakil daerah menjadi bagian yang melaksanakan fungsi 
parlemen (membentuk undang-undang, mengawasi 
pemerintah, menetapkan APBN, dan lain-lain). Dengan 
demikian, segala kepentingan daerah terintegrasi dan dapat 
dilaksanakan sehari-hari dalam kegiatan parlemen. Hal ini 
merupakan salah satu faktor untuk menguatkan persatuan dan 
menghindari disintegrasi.205

203 Dalam sistem bikameral dikenal istilah tori redundancy yang menjelaskan bahwa bikameral 
merupakan sistem kelembagaan politik yang berlapis dan saling menguatkan, dimana apabila 
salah satu komponen kelembagaan kurang berfungsi, maka komponen lain dapat bekerja secara 
positif sehingga mekanisme tetap berjalan normal

204 Jimly	 Asshiddiqie,	 Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, 
Jakarta:	Sinar	Grafika,	2008,	hlm.	119

205 Bagir Manan, dalam Naskah Akademis Usulan Amandemen Komprehensif yang memuat dasar-
dasar pemikiran usulan perubahan kelima Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 
yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, hlm. 12.
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Bagi Indonesia bikameralisme sejatinya tidak hanya terkait dengan 
ada atau tidaknya lembaga DPD, akan tetapi maksimal atau tidaknya 
fungsi dan peran DPD yang ditandai dengan adanya pembagian kekuasaan 
yang berimbang secara proporsional. Fakta menunjukkan, meski DPD 
telah mencerminkan perimbangan representasi politik yakni lembaga 
DPD sebagai representasi penduduk dan DPD sebagai perwakilan daerah, 
namun selama ini berkembang anggapan bahwa DPD sebagai lembaga 
legislatif kelas dua. Anggapa ini tidak terlepas dari wewenang DPD yang 
terbatas dan masih bersifat nominal.206 Perubahan Ketiga UUD 1945 
hasil Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 2001 
justru mengadopsi gagasan parlemen bicameral yang bersifat soft. Dalam 
perubahannya tersebut DPD disebutkan tidak mempunyai kewenangan 
membuat undang-undang dan hanya mempunyai kewenangan terbatas 
pada hal-hal yang berterkaitan langsung dengan kepentingan daerah. Oleh 
karena itu, kedudukannya hanya bersifat penunjang atau auxiliary terhadap 
fungsi DPR di bidang legislasi, atau disebut sebagai co-legislator.207

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia saat ini, DPD dapat 
dikatakan tidak memiliki kedudukan yang jelas. DPD tidak memiliki 
kekuasaan apapun selain hanya memberikan pertimbangan, usul, ataupun 
saran kepada DPR sebagai lembaga yang memutuskan. Kewenangan 
DPD yang berkaitan dengan otonomi daerahpun hanya sebatas pada 
pertimbangan, hal ini tentu mempertegas kelemahan fungsi DPD karena 
tidak dapat memperjuangkan kepentingan daerah dan sebagai lembaga 
bargaining terhadap kemungkinan pertimbangan DPD yang tidak 
ditindaklanjuti oleh DPR. Hal ini dikarenakan dalam hal rancangan 
undang-undang yang tidak sesuai dengan kepentingan daerah, DPD juga 
tidak dapat membatalkan dengan menggunakan hak veto, sebagaimana 
yang biasa dipraktikan dalam sistem perwakilan bikameral. Hal ini 
semakin membuktikan lemahnya kewenangan DPD dalam praktik 
ketatanegaraan Indonesia dewasa ini Secara konstitusional, wewenang 
DPD diatur dalam Pasal 22D

206 Arief Mudatsir Mandan, “Menilai Sistem Bikameral Indonesia”, dalam harian Seputar 
Indonesia November 2008 halaman 6 kolom 5 sebagaimana telah dikliping sebagai dokumen 
Humas Universitas Indonesia,

207 Dinoroy Marganda Aritonang, Kedudukan dan Fungsi DPD dalam Kerangka Kelembagaan 
Legislatif Indonesia, Bandung: Universitas Gadjah Mada, 2009, hlm. 3.
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ayat (1), (2), (3) UUD NRI Tahun 1945, yaitu 208 :

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

(2) 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 pertimbangan kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat untuk ditindaklanjuti.***) 

Persentuhan fungsi legislasi DPD yang termuat dalan Pasal 22D 
Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dilimitasi dengan adanya kata “dapat”. 
Pembatasan dengan kata “dapat” jika dibandingkan dengan kewenangan 
Presiden dan DPR yang “berhak” mengajukan rancangan undang-undang 
seperti yang disebutkan dalam Pasal 21179 dan Pasal 5 Ayat (1)180 UUD 
NRI Tahun 1945 sangatlah bertentangan. Yang menjadi timpang adalah 
justru Presiden sebagai eksekutif memiliki “hak” untuk mengajukan 
rancangan undang-undang, sedangkan DPD yang seharusnya berhak 
mengajukan rancangan undang-undang, namun justru diberikan 
kewenangan yang terbatas.

208   Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
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Pengaturan DPD dalam UUD NRI Tahun 1945 dinilai banyak 
kalangan tidak menempatkan DPD sejajar dengan DPR, karena pemberian 
tugas pengajuan rancangan undang-undang melalui DPR menempatkan 
DPD seolah-olah subordinat dari DPR sebagaimana termuat dalam Pasal 
22D UUD NRI Tahun 1945. Karakter tidak simetris ini juga tampak 
melalui pengaturan tentang jumlah anggota DPD yang tidak boleh 
melebihi sepertiga jumlah anggota DPR sebagaimana termuat dalam 
Pasal 22C UUD NRI Tahun 1945.

Ketentuan Pasal 22D UUD NRI Tahun 1945 diatas tentunya 
menegasakan terbatasnya kewenangan DPD dalam proses legislasi, hal 
tersebut telah berimplikasi pada tidakmaksimalnya fungsi DPD dalam 
menjalankan kinerjanya sebagai lembaga perwakilan. Kewenangan DPD 
Pasca amandemen keempat UUD NRI Tahun 1945 hanyalah menjadi 
supporting organ dari DPR dalam menjalankan proses legislasi dan 
posisinya tidak seimbang atau sama (equal) dengan DPR dalam proses 
legislasi.209

Fungsi DPD jika ditelaah lebih jauh, tidak lebih dari sekedar lembaga 
pertimbangan. Peran DPD yang menyangkut urusan desentralisasi, 
keterlibatan dalam pembahasan RUU (khususnya pajak, pendidikan dan 
agama), APBN sebagian fungsi pengawasan lainnya yang juga selanjutnya 
melaporkan hasilnya kepada DPR RI, hanya dijadikan bahan pertimbangan 
saja untuk ditindaklanjuti. Artinya, segala keputusan terkait dengan hal-
hal tersebut tetap berada di tangan DPR, bukan ditangan DPR dan DPD. 
Kewenangan DPD dikatakan sebagai kewenangan terbatas. Dalam hal 
ini DPD memang diperkenankan untuk memberikan masukan-masukan 
terkait rancangan undang-undang yang berkaitan dengan kedaerahan, akan 
tetapi dalam hal pengambilan keputusan pada akhirnya ada pada tangan 
DPR. Hal tersebut menunjukkan bahwa kewenangan yang diberikan 
kepada DPD hanya sebatas memberi masukan kepada DPR baik dalam 
bidang legislasi, maupun pengawasan. Hal ini memberikan batasan yang 
membuat DPD tidak dapat berperan seperti yang diharapkan dalam ruh 
pembentukannya. Pelaksanaanya selama hampir sebelas tahun periode 

209 Iwan Satriawan, Penguatan DPD Proprsionalitas Perwakilan Politik Perwakilan Daerah, 
Makalah disampaikan pada pertemuan Hukum Tata Negara Dengan Tema Memperkuat 
Kewenangan DPD Melalui Perubahan Kelima UUD NRI Tahun 1945, Pusat Studi Konstitusi 
(PuSKon) Universitas 45 Makasar bekerjasama dengan DPD RI, Makasar 29 Juni 2007, 2007, 
hlm. 5. 182 Indra J. Piliang (et.al), Untuk Apa DPD RI, Jakarta, Kelompok DPD di MPR RI, 
2007, hlm. 41.
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DPD berjalan sejak Oktober 2004, telah menunjukkan ketidakmasimalan 
DPD dalam menyelesaikan dan menyelenggarakan secara tuntas aspirasi 
masyarakat. Munculnya rumusan Pasal 7C yang menyatakan bahwa: 
“Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan DPR”, 
mengandung norma bahwa DPR tidak dapat dibubarkan, sementara DPD 
dapat dibubarkan. Hal ini tentunya semakin mengkerdilkan posisi DPD 
yang juga memiliki hakikat yang sama sebagai lembaga perwakilan 
rakyat. Oleh sebab itu, isu perubahan UUD NRI Tahun 1945 perihal 
kewenangan dan kedudukan DPD merupakan suatu keniscayaan untuk 
memperkuat sistem ketatanegaraan Indonesia.

 4.  Kajian Pelaksanaan terhadap DPR

Pada hakikatnya fungsi utama dari legislatif adalah membuat 
undang-undang (legislasi), yang juga sejalan dengan fungsi pengawasan 
(controlling). Dewan Perwakilan Rakyat dalam menjalankan fungsi 
pengawasan tentunya terlebih dahulu melahirkan peraturan perundangan-
undangan yang dijadikan sebagai acuan dalam melakukan pengawasan 
terhadap pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Begitu juga fungsi 
angggaran (budgeting) yang merupakan sebagian dari fungsi legislasi 
karena untuk menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
(APBN) juga ditetapkan dengan undang-undang APBN setiap tahun 
anggaran. Maka yang menjadi fungsi pokok dari DPR adalah pembentukan 
undang-undang sebagai landasan hukum bagi pemerintah dalam 
membuat kebijakan publik. Sebagaimana dijelaskan bahwa dalam konsep 
demokrasi menempatkan partisipasi sebagai intinya, berarti menghendaki 
diikutsertakannya masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik (public 
policy). Diantara ketiganya fungsi yang memiliki proporsi “anak emas” 
karena lebih seringdiperbincangkan. Melalui amandemen Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia, serta seiring perkembangan aman 
dengan perkembangan produk hukum, perbincangan mengenai fungsi 
legislasi Dewan Perwakilan Rakyat semakin marak diberbincangkan, 
bahkan menjadi salah satu isu strategis yang selalu dibicarakan. Apabila 
mengikuti perkembangan pasal demi pasal yang berkaitan dengan Dewan 
Perwakilan Rakyat maka seyogyanya dapat disimpulkan bahwa Dewan 
Perwakilan Rakyat memiliki kedudukan yang vital dalam ketatanegaraan 
Indonesia.
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Adanya Dewan Perwakilan Rakyat dianggap merepresentasikan 
konsepsi demokrasi DPR dianggap mampu merumuskan kemauan dan 
keinginan dari rakyat yang dapat di mulai dari perencanan, pembuatan, 
persetujuan suatu Rancangan Undang-Undang sampai disetujui menjadi 
undang-undang sebab setiap undang-undang yang disahkan akan 
memberikan konsekuensi dan keterikatan rakyat Indonesia terhadap 
suatu Undang-Undang. J.C.T. Simorangkir menulis bahwasannya terkait 
hubungan dengan fungsi legistlasi di Indonesia, fungsi legislasi di Indonesia 
tidak hanya dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, atau hanya 
dilakukan oleh pemerintah saja, namun keduanya. Fungsi legislasi dalam 
UUD NRI Tahun 1945 memang mengalami pergeseran bila dibandingkan 
dengan sebelum perubahan. Sebelum perubahan, Pasal 5 ayat (1) UUD 
NRI Tahun 1945 menyatakan Presiden memegang kekuasaan membentuk 
UU dengan persetujuan DPR. Ketentuan tersebut dikukuhkan Pasal 20 
ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 bahwa tiap RUU menghendaki persetujuan 
DPR.Setelah perubahan, Pasal 5 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 diubah 
menjadi Presiden berhak mengajukan RUU kepada DPR.

Apabila kita menilik daripada pasal 20 ayat 2 UUD NRI 1945, 
yang berbunyi :

“Setiap rancangan undang undang dibahas oleh 
Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat 
persetujuan bersama”.

Apabila dilihat dari saksama, dengan berbagai model konstitusi, 
selalu diadakan perumusan antara legislatif dan eksekutif ke dalam 
dua kelompok pelembagaan yang menjalankan peranan yang berbeda. 
Meskipun demikian apabila ditelaah secara mendalam, sesungguhnya 
tidak adanya teks dalam konstitusi maupun praktek dimanapun yang 
memisahkan cabang-cabang kekuasaan legislatif dan eksekutif itu secara 
kaku. Baik dalam rumusan formal apalagi dalam kenyataan praktek, 
fungsi-fungsi legislatif dan eksekutif selalu bersifat tumpang tindih.210

Kemudian apabila dilihat pada pasal 20 ayat (4) Undang-Undang 
Negara Republik Indonesia tahun 1945 :

1) Presiden  mengesahkan  rancangan  undang-undang yang 
telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.* )

210	Jimly	Asshidiqie,	1996,	Pergumulan Peran Pemerintah dan Parlemen Dalam Sejarah Telaah 
Perbandingan Konstitusi Berbagai Negara, Jakarta:UI Press, Hlm.95.
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2) Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui 
bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu 
tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut 
disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi 
undang-undang dan wajib diundangkan.**)

Dalam kedua pasal tersebut tidak ditanyatakan jika presiden 
memiliki hak tolak dalam rancangan undang–undang, padahal Presiden 
merupakan lembaga eksekutif yang menjalankan roda aturan dari setiap 
produk lembaga legislatif. Setiap RUU harus mendapatkan persetujuan 
bersama antara DPR dan Presiden. Apabila tidak mendapatkan persetujuan 
bersama, maka RUU tersebut tidak boleh diajukan dalam persidangan 
berikutnya. Apabila disetujui bersama, maka RUU tersebut akan disahkan 
oleh Presiden.

Apabila melihat daripada pasal tersebut, maka timbul suatu sistem 
yang disebut legislative heavy. Karena kewenangan tombak dalam hal ini 
menyatakan mengenai peraturan perundang-undangan lebih berat kepada 
Dewan Perwakilan Rakyat. Maka perlu diadakannya suatu rekonstruksi 
kembali mengenai substansi dari UUD NRI Tahun 1945 khususnya, 
mengenai mekanisme perancangan Undang-Undang khususnya antara 
Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. Sebagai alat kontrol, setiap 
anggota DPR berhak untuk mengajukan pertanyaan kepada pemerintah 
mengenai suatu masalah. Pertanyaan biasanya dapat diajukan baik secara 
lisan maupun tertulis dalam rapat umum atau rapat kerja pemerintah yang 
diwakili oleh menteri.

Pada masa lalu, DPR hanya berperan pasif, tetapi berdasarkan 
UUD NRI Tahun 1945, DPR lebih kuat dan memiliki peran inisiatif dalam 
pembuatan undang-undang. Penguatan DPR, menurut UUD NRI Tahun 
1945, antara lain, pengajuan RUU dari DPR dan kemudian harus disahkan 
bersama dengan Presiden merupakan check and balance antara eksekutif 
dengan legislatif. Amandemen UUD 1945 juga memberi kekuasaan kepada 
DPR, yang menyentuh aspek kekuasaan yudikatif. Pemilihan hakim agung 
melalui fit and propert test di DPR merupakan mekanisme check and 
balance antara kekuasaan yudkitif dengan legislatif.211

211 A.Muhammad Asrun, “Pergeseran Kekuasaan Lembaga Negara Pasca Amandemen UUD 1945 

Sebagai Upaya Memperkuat Cita Negara Hukum”, Makalah dipresentasikan dalam Seminar 
Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945, yang diselenggarakan oleh MGMP 
PKn-PPKn-Tata Negara di Jakarta. 10 Maret 2005.
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Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa fungsi anggaran DPR 
terkait erat dengan fungsi legislasi dan fungsi pengawasan. Fungsi 
legislasi menetapkan kebijakan yang seharusnya dijadikan pegangan 
dalam penyusunan program dan anggaran. Sedangkan fungsi pengawasan 
bertindak mengawasi kualitas pelaksanaan APBN dan APBD di lapangan. 
Dalam praktik, tentu diperlukan pembedaan yang jelas mengenai 
pengawasan terhadap pelaksanaan APBN dan APBD itu di lapangan, 
sampai sejauhmana kegiatan pengawasan dimaksud merupakan bagian 
dari fungsi pengawasan atau merupakan bagian dari fungsi anggaran.212

Terkait dengan fungsi anggaran, DPR memiliki tugas dan 
wewenang:

1. Memberikan persetujuan atas RUU tentang APBN (yang 
diajukan Presiden)

2. Memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU tentang APBN 
dan RUU terkait pajak, pendidikan dan agama

3. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan 
tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK

4. Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset 
negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi 
kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara

Fungsi Anggaran dapat dikatakan sebagai hal-hal yang berkenaan 
dengan pelaksanaan kebijakan dalam bentuk program-program kerja 
pemerintahan dan pembangunan untuk mencapai tujuan bernegara 
sebagaimana ditentukan dalam UUD 1945. Karena itu, pelaksanaan fungsi 
anggaran DPR haruslah dimulai dengan penjabaran pelbagai kebijakan-
kebijakan yang tertuang dalam bentuk hukum yang berlaku berupa 
program-program kerja pemerintahan dan pembangunan.

Dengan demikian, setiap program dan proyek yang dirumuskan 
haruslah mengikuti urutan logikanya benar, yaitu:

a. Program atau kegiatan apa saja yang harus dikembangkan 
dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 
Program apa saja yang mesti dikerjakan dalam rangka program-program 
pembangunan yang dibutuhkan dalam masyarakat;

212 Ibid.
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Berapa anggaran yang diperlukan dan bagaimana distribusi dan 
alokasinya untuk pelaksanaan program dan proyek-proyek pembangunan 
tersebut;

Berapa dan bagaimana pendapatan negara dapat memenuhi 
kebutuhan akan anggaran belanja negara tersebut;

Oleh karenanya pelaksanaan fungsi anggaran DPR itu tidak 
hanya berkaitan APBN atau APBN serta alokasinya untuk pelaksanaan 
program-program pemerintahan serta proyek-proyek pembangunan. 
Bahkan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja tahunan itu harus 
pula mengacu kepada perencanaan pembangunan jangka panjang dan 
menengah yang juga dituangkan dalam bentuk undang-undang tersebut.

Pada masa Orde baru, perencanaan jangka panjang itu dirumuskan 
dalam bentuk Garis-Garis Besar Haluan Negara yang dikuatkan dengan 
baju hukum Ketetapan MPR-RI. Sekarang, pada Era Reformasi MPR tidak 
lagi memiliki kewenangan untuk menetapkan Ketetapan MPR tersebut, 
oleh karenanya dalam hal ini permasalahan jangka panjang dituangkan 
pada UU yaitu mengenai RPJM dan RPJP yang setiap tahunnya dijabarkan 
dengan Undang-Undang mengenai APBN. Padahal perlu disadari 
bahwasannya menilik dari monitorisasi pembangunan yang dilakukan, 
masih diperlukannya eksistensi Garis Besar Haluan Negara. Adanya 
kebutuhan yang konkret mengenai kehadiran GBHN dalam pembangunan 
negara ini seharusnya dalam dihidupkan lagi, karena seyogyanya GBHN 
dalam hal perencanaan pembangunan secara eksistensi masih bernilai 
namun yang berbeda hanyalah payung hukumnya.

5.  Kajian Pelaksanaan terhadap MK

MK merupakan lembaga negara baru dalam sistem ketatanegaraan 
Indonesia hasil perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. Sebagai organ konstitusi, lembaga ini didesain 
untuk menjadi pengawal dan sekaligus penafsir terhadap Undang-Undang 
Dasar melalui putusan-putusannya. Keberadaan Mahkamah Konstitusi 
tersebut diatur dalam Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 hasil 
amandemen yang kemudian dipertegas kembali dalam UU No. 24 Tahun 
2003 tentang Mahkamah Konstitusi. 213

213	Jimly	Asshiddiqie,	Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia,	Sinar	Grafika,	Jakarta,	2019,	
hlm. 123-130.
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Sejak tahun 2003, Mahkamah Konstitusi telah membuka diri 
untuk menerima permohonan dari masyarakat yang merasa hak-hak dan 
kewenangan konstitusionalnya dilanggar akibat berlakunya suatu undang-
undang. Pada awalnya fungsi ini belum dimanfaatkan dengan baik oleh 
masyarakat, tetapi seiring dengan perkembangan waktu dan tumbuhnya 
kesadaran masyarakat, pada sepanjang tahun 2004 sampai tahun 2010 ini 
sudah cukup banyak perkara yang diajukan dan diperiksa oleh Mahkamah 
Konstitusi. Bahkah sebagian dari perkara yang masuk tersebut sudah 
ada ketetapan hukumnya dengan dijatuhkannya putusan oleh Mahkamah 
Konstitusi.214

Sebelum adanya Mahkamah Konstitusi, kekuasaan kehakiman di 
Indonesia berada dalam satu atap yakni Mahkamah Agung. Berkaca pada 
negara-negara maju, bahwa dibutuhkan sebuah peradilan yang membawahi 
atau berwenang dalam perkara penyelesaian yang berkaitan dengan 
konstitusi, oleh karena itu maka lahirlah Mahkamah Konstitusi yang 
dalam kewenangannya hanya mengurusi perihal perundang-undangan. 
Namun, hal ini diperluas lagi dengan penambahan wewenang Mahkamah 
Konstitusi dalam bidang lain, yaitu penyelesaian sengketa antar lembaga 
negara, lalu dalam sengketa pemilihan umum bahkan hingga pada wajib 
memberikan putusan terhadap usulan Dewan Perwakilan Rakyat dalam 
hal pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam hal pelanggaran 
hukum dan tidak terpenuhinya syarat-syarat Presiden dan/atau Wakil 
Presiden.

Pasca Amandemen UUD 1945, perselisihan hasil pemilu menjadi 
kewenangan Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan Pasal 24C UUD NRI 
Tahun 1945 Mahkamah Konstitusi berwenang menerima, memeriksa, 
dan memutus perselisihan hasil pemilu. Berdasarkan kewenangan 
tersebut, Mahkamah Konstitusi menyelengarakan sidang perselisihan 
hasil pemilu 2004, pemilu 2009, pemilu 2014, pemilu 2019. Pemilihan 
umum berhubungan era dengan “kedaulatan berada di tangan rakyat” 
yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945. Sebab, menurut 
pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 108-
109/PHPU.B-VII/2009 yang kemudian dimasukkan dalam Penjelasan 
Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 
adalah sebagai berikut:
214  Bambang Sutiyoso, “Pembentukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan 

Kehakiman di Indonesia”, Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 6, 2010, hlm. 26.
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“bahwa perihal ‘kedaulatan di tangan rakyat’ telah 
diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang 
menyatakan, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan 
dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Kedaulatan 
berada di tangan rakyat bermakna bahwa rakyat memiliki 
kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk 
secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk 
pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh 
lapisan masyarakat, serta memilih wakil-wakil rakyat untuk 
mengawasi jalannya pemerintahan. Perwujudan kedaulatan 
rakyat tersebut dilaksanakan melalui pemilihan umum secara 
langsung sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih wakil-
wakilnya yang akan menjalankan fungsi pemerintahan dan 
melakukan pengawasan, menyalurkan aspirasi politik rakyat 
serta membuat Undang-Undang sebagai landasan bagi 
semua pihak di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan 
demikian, Pemilu adalah sarana untuk memilih wakil-wakil 
rakyat dan pejabat negara tertentu untuk menjalankan fungsi 
masing-masing, termasuk merumuskan anggaran pendapatan 
dan belanja untuk membiayai pelaksanaan fungsi-fungsi 
tersebut”.215

Hal mengenai pengujian peraturan perundang-undangan di bawah 
undang-undang terhadap undang-undang atau judicial review dipandang 
bukan lagi menjadi ranah dari kewenangan Mahkamah Agung melainkan 
menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Sehingga pengujian peraturan 
perundang-undangan berada dalam satu atap yakni di bawah wewenang 
Mahkamah Konstitusi. Alasan yang melatar belakangi adanya pengalihan 
wewenang ini dikarenakan semua peraturan perundang-undangan adalah 
mengacu terhadap konstitusi negara ini. Hal ini juga diamini oleh Zainal 
Arifin	Hoesein,	yaitu	penyatuan	pengujian	peraturan	perundang-undangan	
dan organisasi pelaksananya dalam hal ini Mahkamah Konstitusi jauh 
lebih	menjamin	tingkat	efektifitas,	efisiensi	dan	substantif	serta	menjamin	
kelancaran pelaksanaan prinsip-prinsip pengujian peraturan perundang-

215 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 108-109/PHPU.B-VII/2009 (Putusan PHPU Presiden 
dan Wakil Presiden 2009) hlm. 320. Baca juga Republik Indonesia, Undang-Undang tentang 
Pemilihan Umum, UU No 7 Tahun 2017 (LNRI Tahun 2017 Nomor 182, TLNRI Nomor 6109) 
(Undang-Undang Pemilu), Penjelasan Umum.
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undangan sebagai kontrol normatif.216 Pembentukan Mahkamah Konstitusi 
menandai era baru dalam sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Beberapa wilayah yang tadinya tidak tersentuh (untouchable) oleh 
hukum, seperti masalah judicial review terhadap Undang-Undang, sekarang 
dapat dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, termasuk juga kewenangan-
kewenangan lainnya yang diatur dalam UUD 1945 pasca amandemen 
keempat. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan 
kehakiman, di samping Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. Hal ini berarti Mahkamah Konstitusi terikat pada 
prinsip umum penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, 
bebas dari pengaruh kekuasaan lembaga lainnya dalam menegakkan 
hukum dan keadilan.

Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berwenang 
untuk:

1. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang 
kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945;

3. memutus pembubaran partai politik;

4. memutus perselisihan hasil pemilihan umum; dan

5. memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/
atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran 
hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, 
penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, 
dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/
atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945.217

Kewenangan terkait memutus perselisihan hasil pemilu oleh MK 
216		Zainal	Arifin	Hoesein,	Judicial Review di Mahkamah Agung RI,	 Jakarta:	PT	Raja	Grafindo	

Jakarta, 2009, hlm. 132.
217  Bambang Sutiyoso, op.cit., hlm. 31.
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semula hanya merupakan pemilihan umum presiden, DPR, DPRD, dan 
DPD. Namun dalam perkembangannya kewenangan tersebut bertambah 
dengan memutus perselisihan hasil pemilukada.

Pengertian “pilkada” diubah menjadi “pemilukada” berdasarkan 
Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu. 
Dalam kenyataannya, dengan melihat volume jumlah perkara yang ada, 
Mahkamah Konstitusi cenderung akhirnya menjadi Mahkamah Sengketa 
Pemilu (Election Court) karena jumlah perkara sengketa pemilu yang 
ditangani lebih banyak volumenya dibandingkan pengujian undang-
undang (Judicial Review) yang merupakan kewenangan utama sebuah 
Mahkamah Konstitusi. Kemudian dengan banyaknya perkara sengketa 
pemilukada yang harus diselesaikan sembilan hakim MK dalam waktu 14 
hari tersebut, maka dikhawatirkan bisa mempengaruhi kualitas putusan 
MK terhadap sengketa tersebut dan mengurangi kualitas putusan MK 
dalam menangani perkara sengketa hasil pemilukada dan mengganggu 
peran MK dalam memutus permohonan judicial review yang sejatinya 
merupakan domain utama kewenangannya.218 Namun demikian, tidak 
dapat dipungkiri bahwa dalam kenyataannya MK berperan penting dalam 
penyelesaian	sengketa	hasil	pemilukada.	MK	mampu	memfasilitasi	konflik	
politik yang merupakan hasil pemilukada dengan membawanya dari 
konflik	yang	terjadi,	yang	bisa	memicu	konflik	horizontal	antar	pendukung	
ke gedung MK. Di tingkat tertentu MK telah memiliki prestasi dalam 
mendorong pelaksanaan pemilukada yang demokratis. Akan tetapi, dalam 
titik tertentu, MK juga memiliki masalah yang mengganggu perannya 
sehingga tidak berjalan secara efektif.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Iwan Satriawan, 
Helmi Kasim, Siswantana Putri Rachmatika, Alia Harumdani Widjaja, 
perkara pemilukada paling banyak yang diregistrasi oleh MK terjadi pada 
bulan Januari 2010 s.d. Desember 2010 yaitu sebanyak 230 perkara. Pada 
tahun 2009 perkara pemilukada yang diregistrasi ke MK sangat sedikit 
dikarenakan pada tahun 2009 sudah diagendakan untuk pemilu legislatif 
dan pemilu presiden dan wakil presiden. Jumlah total perkara pemilukada 
218  Menurut beberapa ahli tata negara Mahkamah Konstitusi Indonesia lebih baik memiliki 

kewenangan mengadili masalah Constitutional Complaint daripada menyelesaikan sengketa 
pemilukada karena judicial review dan constitutional complaint secara teoritik dan sejarah 
lebih merupakan kewenangan utama dibentuknya Mahkamah Konstitusi di beberapa negara, 
seperti Austria, Jerman, dan Korea Selatan.



Naskah Akademik Rancangan Perubahan UUD NRI Tahun 1945102

yang diregistrasi MK sejak Agustus 2008 s.d. Agustus 2012 sebanyak 452 
perkara.219

Setidaknya, sampai dengan saat ini, pemilukada masih dianggap 
sebagai the problems of local democracy, belum menjadi solusi bagi 
demokrasi lokal. Tidak heran jika kalangan pesimistik berpendapat bahwa 
“pemilukada is a problem, not solution.” Hal ini dipengaruhi oleh berbagai 
faktor, antara lain:

• Sistem yang digunakan dalam pemilukada yang disebut two 
round system, belum menjamin kompetisi yang fair dan nihil 
intervensi. Di sisi lain, sistem ini menimbulkan fenomena 
“high cost democracy” atau demokrasi berbiaya tinggi;

• Partai-partai politik yang menjadi aktor dalam pemilukada 
lebih menonjolkan pragmatisme kepentingan dan belum 
memiliki preferensi politik yang jelas, sehingga partai politik 
tersandera oleh kepentingan pemilik modal dan bahkan partai 
hanya dijadikan “kuda tunggangan” oleh para kandidat. Prof. 
Mahfud ketua MK RI juga berpendapat bahwa pemilukada 
juga mendorong berjangkitnya moral pragmatisme, baik 
calon kepala daerah, penyelenggara pemilukada, maupun 
masyarakat;220

• KPUD sebagai penyelenggara pemilukada memiliki banyak 
sekali keterbatasan. Keterbatasan ini berhubungan dengan 
tiga hal yang sangat esensial yaitu:

1. pemahaman terhadap regulasi;

2. kelembagaan penyelenggara Pemilukada;

3. tata kelola pemilukada;

Panwaslu pemilukada menjadi salah satu pilar yang ikut 
berkontribusi membuat pemilukada menjadi tidak demokratis. Kasus 
kecurangan yang sering terjadi dalam pemilukada tidak hanya menampar 
wajah demokrasi lokal, tetapi juga mempertanyakan eksistensi panwaslu 
219 Iwan Satriawan, dkk, Study on the Effectiveness of the Settlement of Local Election Dispute 

by the Constitutional Court, Jakarta : Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan 
Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2012, hlm. 9.

220 Mahfud MD, Evaluasi Pemilukada dalam Perspektif Demokrasi dan Hukum, dalam Anonim 

(2012), Demokrasi Lokal : Evaluasi Pemilukada di Indonesia, Jakarta, Konstitusi Press, hlm. 
10.
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sebagai penjamin pemilukada bergerak sesuai dengan prinsip-prinsip 
demokrasi; 

Pemilukada  juga  tengah  menghadirkan  fenomena  penurunan  
partisipasi pemilih dan kenaikan angka golongan putih (golput);221

Beberapa kelemahan di tingkat penyelenggara pemilukada 
tersebut  juga mendorong terjadinya penumpukkan masalah yang akhirnya 
semuanya ditumpukkan ke MK. 

 Oleh  karena itu, MK akhirnya tidak hanya memeriksa sengketa 
hasil penghitungan suara, tapi lebih jauh masuk pada ranah proses 
pelaksanaan pemilukada itu sendiri. Akibatnya, MK juga memeriksa 
sengketa administrasi dan pelanggaran pidana yang terjadi sehingga sidang 
MK menjadi panjang dan menguras tenaga Kewenangan Mahkamah 
Konstitusi sesuai dengan ketentuan Pasal 24C Ayat (1) dan (2) adalah 
untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir untuk menguji UU 
terhadap UUD, memutus sengketa  kewenangan  lembaga  negara  yang  
kewenangannya diberikan UUD, memutus pembubaran partai partai 
politik, dan memutus perse-lisihan tentang hasil pemilihan umum. Di 
samping itu,  MK  juga  wajib memberikan  putusan  atas  pendapat  DPR 
mengenai  dugaan  pelanggaran  oleh  presiden  dan/atau  wakil presiden 
menurut UUD. Dengan kewenangan tersebut, jelas bahwa MK memiliki 
hubungan tata kerja dengan semua lembaga negara, yaitu apabila terdapat 
sengketa antarlembaga negara atau apabila terjadi proses judicial review 
yang diajukan oleh lembaga kepada MK.

D. Kajian Pelaksanaan Perubahan Undang-Undang Dasar Negara    
  Republik Indonesia Tahun 1945  

1. Implikasi terhadap Perubahan PPHN

Membahas mengenai Perubahan Perencanaan Pembangunan 
Nasional maka tidak akan terlepas dari GBHN (Garis-garis Besar Haluan 
Negara) . GBHN merupakan haluan Negara tentang penyelenggaraan 
negara dalam garis-garis besar sebagai pernyataan kehendak rakyat secara 
menyeluruh dan terpadu yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan 
Rakyat untuk 5 tahun guna mewujudkan kesejahteraan rakyat yang 
berkeadilan. GBHN ditetapkan dengan maksud memberikan arah 
penyelenggaraan negara dengan tujuan mewujudkan kehidupan yang 

221 Ibid., hlm. v-vii.
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demokratis, berkeadilan sosial, melindungi hak asasi manusia, menegakkan 
supremasi hukum dalam tatanan masyarakat dan bangsa yang beradab, 
berakhlak mulia, mandiri, bebas, maju dan sejahtera untuk kurun waktu 
lima tahun kedepan.222

Penghidupan kembali pokok-pokok haluan Negara ini sudah 
menjadi salah satu pula rekomendasi dalam 7 rekomendasi MPR dalam 
Keputusan MPR RI No.4/MPR/2014 Tentang Rekomendasi MPR RI Masa 
Jabatan 2009-2014, diantaranya:

1. Melaksanakan penataan sistem ketatanegaraan Indonesia 
melalui perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 dengan tetap berdasarkan pada nilai-
nilai Pancasila

2. Melakukan reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan 
Nasional dengan model GBHN sebagai haluan penyelenggaraan 
Negara.

3. Melakukan revitalisasi nilai-nilai Pancasila, UUD NRI Tahun 
1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika secara melembaga 
melalui semua tingkatan pendidikan nasional dalam rangka 
pembangunan karakter bangsa.

4. Membentuk lembaga kajian yang secara fungsional bertugas 
mengkaji sistem ketatanegaraan, UUD NRI Tahun 1945, 
NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika serta implementasinya.

5. Mewujudkan akuntabilitas publik lembaga Negara dalam 
melaksanakan tugas konstitusional yang diamanatkan UUD 
NRI Tahun 1945 melalui laporan kinerja pelaksanaan tugas 
dalam Sidang Tahunan MPR RI.

6. Melakukan penataan sistem peraturan perundang-undangan 
dengan berdasarkan Pancasila sebagai sumber segala sumber 
hukum Negara.

7. Memperkuat status hukum Tap MPR dan MPRS.

222  Forum Rektor Indonesia, Naskah Akademik Mengembalikan Kedaulatan Rakyat Melalui 
Penyusunan Garis-Garis Besar Haluan Negara Kepada Penyelenggaraan Negara, Surakarta: 
Universitas Sebelas Maret, 2014, hlm.78.
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Sebelumnya pengaturan mengenai arah pembangunan jangka 
panjang atau yang pada eranya disebut GBHN di TAP MPR yang mana 
suatu ketentuan tidak memiliki kedudukan yang tetap sedangkan pada 
masa Sebelum amandemen UUD NRI Tahun 1945 MPR memiliki mandat 
untuk memilih dan menetapkan Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana 
yang tertuang dalam Pasal 6 ayat (2) UUD Tahun 1945 bahwa “Presiden 
dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan 
suara yang terbanyak”. Pasca dilakukannya amandemen MPR tidak 
menjadi lembaga tertinggi lagi di Indonesia yang memiliki mandat dalam 
hal tersebut sehingga diberlakukannya pemilihan Presiden dan Wakil 
Presiden secara langsung oleh rakyat yang berimplikasi terhadap sistem 
pemerintahan di Indonesia. Hal ini berkaitan pula dengan adanya GBHN 
yang dahulu dibuat dan ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Pada masa pasca reformasi ketika haluan Negara telah tidak ada, 
maka di masa ini pengaturan mengenai arah pembangunan nasional 
dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), sebagai instrumen hukum 
yang mengatur hal-hal lebih lanjut mengenai penyelenggaraan negara, 
pemerintahan dan pembangunan dari ketentuan UUD 1945 yang masih 
bersifat sangat umum. Materi yang diatur dalam undang-undang ini 
bersifat ketatanegaraan.223 Diantara, GBHN Tahun 1999 dan Undang-
Undang SPPN, terdapat TAP MPR Nomor VII/MPR/2001 Tentang Visi 
Indonesia Masa Depan sebagai instrument hukum peralihan, sejalan dengan 
Perubahan Ketiga UUD 1945 di tahun 2001. Dalam dasar menimbang 
dinyatakan, bahwa untuk menjaga kesinambungan arah penyelenggaraan 
negara diperlukan perumusan Visi Antara (visi Indonesia hingga tahun 
2020), yaitu visi di antara cita-cita luhur bangsa sebagaimana termaktub 
dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945, yang merupakan visi Indonesia masa depan, dengan visi 
lima tahunan yang dirumuskan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara. 
Dengan begitu, dalam pola GBHN sebelumnya, ada 3 visi dalam hal 
pembangunan, yakni:

223 Perencanaan pembangunan jangka panjang (RPJP) ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 
17 Tahun 2007 tentang RPJP Nasional 2005-2025; jangka menengah (RPJM) ditetapkan 
melalui Peraturan Presiden, sedangkan jangka pendek dalam praktik dikenal sebagai Rencana 
Kerja Pemerintah ditetapkan dalam Peraturan Presiden. Ibid, hlm.4
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1. Visi Ideal, yaitu cita-cita luhur sebagaimana termaktub dalam 
Pembukaan UUD NRI Tahun 1945

2. Visi Antara yaitu Visi Indonesia 2020 yang berlaku sampai 
dengan tahun 2020

3. Visi Lima Tahunan sebagaimana termaktub dalam Garis-Garis 
Besar Haluan Negara.

Sedangkan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, terdapat 3 
pola rencana kebijakan, yakni:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional/Daerah 
(RPJPN/D) jangka waktu 20 tahun (UU No.17/2007 RPJPN 
sampai 2025)

2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional/Daerah 
(RPJMN/D) jangka waktu 5 tahun

3. Rencana Kerja Pemerintah Pusat/Daerah (RKP/D) jangkawaktu 
tahunan

Dalam Undang-Undang SPPN yang dirancang untuk menggantikan 
GBHN, sudah diterapkan prinsip hierarki dan teori pendelegasian 
kewenangan perundangan. Di mana undang-undang tersebut hanya 
menjabarkan secara garis besar, kaidah-kaidah yang bersifat abstrak 
mengenai penyusunan perencanaan pembangunan nasional untuk jangka 
panjang, menengah dan tahunan.224 Sementara itu dalam pelaksanaannya 
undang-undang ini masih memerlukan aturan yang bersifat lebih teknis 
sebagai bentuk rancangan riil dari perencanaan pembangunan. Undang-
undang ini sifatnya hanya sebagai bahan pedoman dalam penyusunan 
perencanaan yang keberlakuannya tidak berdasarkan jangka waktu 
tertentu.

Penjelasan Umum Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SSPN), menjabarkan bahwa 
“Perubahan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 yang mengatur bahwa Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat 
dan tidak adanya GBHN sebagai pedoman Presiden untuk menyusun 
rencana pembangunan maka dibutuhkan pengaturan lebih lanjut bagi 
proses perencanaan pembangunan Nasional.” Pemikiran dalam Penjelasan 

224 Ibid, hlm.83
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Umum Undang-Undang SSPN ini menunjukkan bahwa konstruksi berpikir 
secara universal menganggap bahwa dengan adanya pemilihan langsung 
dari rakyat, maka tidak tepat jika penyusunan haluan negara dilakukan 
oleh lembaga negara lain.

Pengaturan kewenangan MPR dalam menetapkan GBHN, selama ini 
menimbulkan anggapan, bahwa akan mengembalikan posisi MPR sebagai 
lembaga yang berada diatas Presiden dan bertentangan dengan sistem 
Presidensial. Berdasarkan pemikiran dari para ahli yang, menunjukkan ciri 
sistem presidensial yang dianut di Indonesia sama seperti negara lainnya, 
kedudukan Presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara yang 
memiliki wewenang mengangkat Menteri, kedudukannya dipilih langsung 
oleh rakyat, bertanggung jawab kepada konstitusi dan rakyat secara 
langsung serta tidak bisa membubarkan DPR, begitu pula anggota DPR 
pun tidak bisa menjadi eksekutif dalam waktu bersamaan.

Keberadaan Pemilihan Presiden secara langsung tidak memiliki 
hubungan secara langsung dengan adanya PPHN yang ditetapkan oleh 
MPR. Mengingat PPHN tersebut, tidak menjadi dasar mengikat untuk 
memberhentikan Presiden. Keberadaan PPHN tidak berimplikasi kepada 
perubahan sistem pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Presiden 
tetap menerima mandat dari rakyat, namun dalam merumuskan Haluan 
Pemerintahan Presiden harus berdasarkan Haluan Negara yang bersifat 
pokok yang dirumuskan oleh MPR. Begitu pula dengan lembaga-
lembaga negara lain, dalam merumuskan arah kebijakan mereka mengacu 
kepada PPHN yang dirumuskan oleh MPR termasuk MPR sendiri dalam 
merumuskan Rencana Strategisnya. 225

Dengan PPHN yang mengikat semua lembaga negara (tidak hanya 
terbatas mengikat Presiden) maka konsep PPHN tidak perlu disertai 
dengan sanksi hukum seperti pemberhentian Presiden atau Pimpinan 
lembaga negara lainnya dalam hal tidak sepenuhnya mengacu kepada 
Haluan Negara yang telah ditetapkan. Namun meskipun tidak ada sanksi 
hukum (seperti pemberhentian jabatan) bukanlah berarti tidak terdapat 
forum pertanggungjawaban bagi para pimpinan lembaga negara kepada 
rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi atas pelaksanaan PPHN.226

225  Biro Pengkajian Sekretariat Jenderal MPR RI dan PUSKAPSI FH UNEJ, “Kajian Akademik 
Reformulasi Haluan Negara Model Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN)”, 2017, hlm. 
115.

226  Ibid.
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Diperlukan suatu perancangan pembangunan yang baru di 
Indonesia yang dapat dijadikan panduan untuk merumuskan RPJP, RPJM, 
dan RKP. Dalam hal ini, PPHN dapat menjadi solusinya. Penyelenggaraan 
PPHN ke depannya dapat diikuti dengan evaluasi. Evaluasi dilakukan 
terhadap kinerja dari lembaga negara yang kewenangannya diberikan 
oleh Undang-Undang Dasar, di antaranya MPR, DPR, DPD, Presiden, 
Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksaan Keuangan, 
dan Komisi Yudisial. Dengan begitu, masing-masing lembaga negara 
melaporkan kinerjanya dalam sidang tahunan MPR tentang pelaksanaan 
PPHN.227

Saat ini pokok pokok pembangunan Negara direpresentasikan 
dengan menggunakan Undang-Undang RPJP yang memuat kondisi umum, 
arahan, tahapan sampai pada prioritas secara konkrit untuk jangka panjang. 
Undang-Undang RPJP memuat kondisi umum, arahan, tahapan sampai 
pada prioritas secara konkrit. Kebijakan arah pembangunan jangka panjang 
di daerah yang disebut dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah (RPJP Daerah) ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Kebijakan ini 
merupakan suatu bentuk upaya perwujudan pembangunan yang berimbang 
antara pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dengan 
asas pembantuan. Mekanisme penyusunan dan penetapan RPJP Daerah 
ini pun telah diatur pada sistem perencanaan pembangunan nasional agar 
sesuai dengan arah kebijakan negara. Perancangan substansinya juga 
diharuskan untuk mengacu kepada arahan dari RPJP Nasional.228

Tetapi di lain hal terdapat suatu dilematika dimana RPJP Nasional 
diyakini tidak akan optimal untuk menjadi rujukan utama perencanaan 
pembangunan nasional. RPJM Nasional tidak dapat menjamin bahwa 
penyusunan dan substansinya dapat sesuai dngan RPJP Nasional. Selain 
itu, kebijakan ini dianggap cenderung lebih mencerminkan visi personal 
presiden sehingga dikatakan tidak mewakili aspirasi rakyat dalam 
menentukan arah pembangunan. 229

Sistem pemerintahan terkait dengan pemilihan Kepala Pemerintahan 
tidak hanya terjadi di pusat saja tetapi terjadi juga di daerah. Sistem 
227 Biro Pengkajian Sekretariat Jenderal MPR RI dan PUSKAPSI FH UNEJ, op.cit., hlm. 130.
228 Perencanaan pembangunan jangka panjang (RPJP) ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 

Tahun 2007 tentang RPJP Nasional 2005-2025; jangka menengah (RPJM) ditetapkan melalui 
Peraturan Presiden, sedangkan jangka pendek dalam praktik dikenal sebagai Rencana Kerja 
Pemerintah ditetapkan dalam Peraturan Presiden. Ibid, hlm.4

229 Ibid 86
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pemerintahan daerah dan wakil kepala daerah dalam tingkatan Propinsi, 
Kabupaten, dan Kota, yang pada awalnya dipilih oleh DPRD dalam 
masing-masing tingkatan, lalu menjadi system pemilihan langsung dalam 
satu pasangan calon 2019 Visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala 
daerah kemudian dituangkan sebagai bagian dari dokumen perencanaan 
pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) yang mengacu kepada 
dokumen perencanaan pembangunan di tingkat nasional (RPJM Nasional) 
dan dokumen perencanaan pembangunan di tingkat provinsi (RPJM Daerah 
Provinsi). Kebijakan desentralisasi yang memberikan otonomi kepada 
Provinsi, Kabupaten, dan Kota telah ditafsirkan sebagai kesempatan 
yang sebebas-bebasnya bagi daerah untuk merumuskan dan menetapkan 
kebijakannya sendiri. sekalipun dokumen perencanaan pembangunan 
daerah harus mengacu kepada dokumen di tingkat nasional dan provinsi, 
akan tetapi perbedaan partai politik, yang berimplikasi terhadap perbedaan 
focus dan skala pemerintahan para kepala daerah, berpotensi untuk 
timbulnya inkonsistensi pembangunan dan munculnya disparitas mutu 
pembangunan itu sendiri.

Pola pembangunan nasional kini yang diejawantahkan dalam 
bentuk Undang-Undang mengakibatkan banyak tanggapan dari para 
pihak. Tanggapan bahwa dengan ditetapkan melalui undang-undang, 
maka dalam apabila terjadi penyimpangan atau ketidaksesuaian 
pelaksanaan pembangunan dengan ketentuan yang telah ditetapkan tidak 
ada sanksi yuridis yang jelas. Perlu dicermati bahwa dokumen SPPN 
beserta turunannya secara substansi materi yang diatur adalah merupakan 
peraturan yang mengandung ketentuan dengan sifat directory. Jika 
undang-undang menentukan waktu tertentu dalam rangka pelaksanaan 
suatu tugas terntentu maka undang-undang itu dikatakan bersifat directory 
yang pemenuhannya tidak perlu bersifat formal dan mutlak, tetapi cukup 
bersifat substansif atau materiil.230

Melalui pemaparan di atas dapat dianalisis bahwa dengan 
adanya SPPN dan RPJP Nasional walaupun sudah diatur sedemikian 
rupa masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu dicari alternatif 
penyelesaiannya dalam hal pembangunan nasional ini. Pembangunan 
nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia, dan masyarakat 

230		 Jimly	Asshiddiqie	 dalam	 Perihal	 Perihal	 Undang-Undang	 di	 Indonesia,	 (Jakarta:	 Konpres,	
2006), hlm. 2
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Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan, berlandaskan kemampuan 
nasional, dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan 
teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Dalam 
pelaksanaannya mengacu pada kepribadian bangsa dan nilai luhur yang 
universal untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat, mandiri, 
berkeadilan, sejahtera, maju, dan kukuh kekuatan moral dan etikanya. 
Apabila kita mencermati kembali perencanaan pembangunan nasional pada 
masa sebelum amandemen UUD NRI Tahun 1945 melalui GBHN terdapat 
suatu pola pembangunan yang berkelanjutan. Tahapan pembangunan yang 
disusun dalam masa itu telah meletakkan dasar-dasar bagi suatu proses 
pembangunan berkelanjutan dan berhasil meningkatkan kesejahteraan 
rakyat, seperti tercermin dalam berbagai indikator ekonomi dan sosial. 
Pemerintah Orde Baru melakukan konsolidasi negara melalui berbagai 
proyek pembangunan yang mereka jalankan seperti pembangunan waduk 
dan irigasi, pembangunan infrastruktur jalan, penataan pranata sosial, 
hingga pengaturan media. Semua itu dilakukan dalam rangka menciptakan 
stabilitas politik sebagai prasarat bagi pembangunan ekonomi. Doktrin 
pembangunan yang sangat terkenal pada zaman itu adalah trilogi 
pembangunan.

Dari beberapa kajian yang telah disampaikan di atas Indonesia 
membutuhkan suatu pola pembangunan nasional yang berisikan pedoman 
menegnai arah pembangunan nasional kedepannya. Pedoman ini haruslah 
diselaraskan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indoensia 
selaku konstitusi Negara. Pola perencanaan pembangunan harus 
merupakan satu kesatuan yang holistik antara pusat dan daerah. Walaupun 
kita mengetahui dampak daripada amandemen adalah adanya suatu 
otonomi daerah dan sistem desentralisasi yang mengakibatkan pemerintah 
daerah memiliki kebebasan untuk menentukan arah pembangunannya 
tetapi tentu dalam hal pembangunan harus memperhatikan bagaimana 
pola yang ada di pusat. Dokumen perencanaan pembangunan yang telah 
dirancang pada saat ini sebaiknya tidak hanya dijadikan dokumen tertulis 
semata, namun harus benar-benar digunakan sebagai arahan dan acuan 
untuk melaksanakan program secara efektif dan tepat sasaran. Dengan 
demikian pembangunan dapat dilaksanakan secara sistematis berdasarkan 
prioritas tujuan yang hendak dicapai, sehingga pembangunan menjadi 
terarah, terkait satu sama lain di bidang perencanaan, adanya kejelasan 
target pencapaian, terkoordinir dan berkesinambungan antara pusat dan 
daerah.
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Melalui amandemen UUD NRI Tahun 1945 dengan menghadirkan 
kembali pola perencanaan pembangunan dapat turut serta menghadirkan 
kembali kewenangan MPR yang sempat hilang. Pada Pasal 3 UUD Tahun 
1945 sebelum amandemen termaktub bahwa “Majelis Permusyawaratan 
Rakyat menetapkan Pokok-Pokok Haluan Negara ” Implikasi dari adanya 
ketentuan tersebut adalah MPR memiliki wewenang untuk mengeluarkan 
TAP MPR yang mana berisikan mengenai pokok pokok haluan 
negara  Dalam naskah akademik dan Rancangan Amandemen ini kami 
mengusulkan untuk adanya penguatan wewenang MPR kembali dalam hal 
MPR dapat mengleuarkan TAP MPR yang berisikan pedoman perencanaan 
pembangunan yang dijadikan jangkauan pengaturan mencakup pokok-
pokok materi muatan yang bersifat sebagai perencanaan pembangunan 
jangka panjang secara sistematis, terpadu, dan berkelanjutan.

 2. Implikasi terhadap Perubahan MPR

Proses amandemen terhadap UUD NRI Tahun 1945 memberikan 
implikasi yang sangat besar bagi tata kelembagaan lembaga negara 
Indonesia. Sebelum amandemen UUD 1945, prinsip pemisahan kekuasaan 
yang dianut adalah pemisahan vertikal dan setelah amandemen berubah 
menjadi pemisahan horizontal. Penerapan prinsip ini berimplikasi pada 
posisi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), yang sebelum amandemen 
dianggap sebagai lembaga tertinggi negara sekaligus pemegang kedaulatan 
rakyat kemudia setelah amandemen berubah menjadi lembaga tinggi 
negara yang setingkat dengan lembaga lain.

Dalam UD NRI Tahun 1945 hasil amandemen menjelaskan 
mengenai kewenangan MPR yang secara limitatif terdiri atas Menetapkan 
dan mengubah Undang-Undang Dasar, Melantik Presiden dan/atau Wakil 
Presiden, Memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa 
jabatannya menurut Undang-Undang Dasar, Memilih Wakil Presiden 
dalam hal teradi kekosongan jabatan Wakil Presiden, Memilih Presien 
dan Wakil Presiden dalam hal keduanya mangkat, berhenti, diberhentikan, 
atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara 
bersamaan.231

Merujuk dari kewenangannya, maka MPR dapat dikatakan 
sebagai lembaga tertinggi hal ini dikarena secara tersirat dapat di artikan 
kewenangan MPR yang sangat besar dalam menentukan sistem hukum 
231 Lihat pasal 3 ayat (1), (2), dan (3) junto Pasal 8 UUD NRI Tahun 1945
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apa yang akan berlaku di Indonesia sesuai yang terdapat dalam UUD. 
Kewenangan MPR untuk menetapkan dan mengubah UUD adalah 
kewenangan yang sangat tinggi dalam struktur kelembagaan negara. 
UUD terdiri dari Pembukaan dan Batang Tubuh, memberi wewenang 
kepada MPR untuk menetapkan dan mengubah UUD adalah sama saja 
memberikan kewenangan untuk menetapkan aturan-aturan yang bersifat 
mendasar di Negara Republik Indonesia.232

Akan tetapi, melihat implentasi peran MPR setelah amandemen 
Undang-Undang Dasar, maka diperlukan pengkajian ulang tentang peran, 
posisi dan tugas MPR. Alternatif yang dapat diambil untuk menyikapi 
keberadaan MPR antara lain dengan memperkuat posisi MPR melalui 
diberikannya kembali kewenangan untuk membentuk Ketetapn MPR 
dan perencanaan pembangunan dalam konsep Garis-Garis Besar Haluan 
Negara. Penguatan MPR ini sejalan dengan kondisi kenegaraan yang 
menghendaki terlibatnya kembali MPR dalam perencanaan pembangunan 
di Indonesia.

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang 
Peratura Pembentukkan Perundang-Undangan (P3U) TAP MPR menjadi 
bagian dari hierarki peraturan perundang-undangan, berbeda halnya 
dengan UU P3U tahun 2004 yang meniadakan TAP MPR. Kenyataan ini 
tentunya menjadi tidak ada relevansinya ketika MPR justru tidak memiliki 
kewenangan untuk membentuk TAP MPR itu sendiri sejak terakhir kali 
mengeluarkannya pada tahun 2003 silam. Secara teoritis, menempatkan 
TAP MPR dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang berada 
pada tingkat kedua setelah UUD Negara RI Tahun 1945, dapat dibenarkan 
apabila kita mengacu pada teori Stufentbauheori yang dikemukakan 
oleh Hans Kelsen, dengan alasan, ketentuan tersebut dimaksudkan untuk 
mengurutkan tingkatan norma hukum perundang-undangan, dimana 
norma yang di bawah tidak boleh bertentangan dengan norma yang di atas.

Peraturan perundang-undangan untuk menjamin tata urutan itu 
dalam suatu sistem yang tertib. Artinya, kebradaan Tap MPR dalam 
hierarki peraturan perundang-undangan merupakan langkah untuk 
memberikan ketertiban hukum (legal order) mengingat sejauh ini masih 
terdapat Tap MPR yang relevan diberlakukan dan dijadikan payung 
232 Eko Riyadi, Reposisi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Implikasinya terhadap 

Kedudukan TAP MPR/S Pasca Amandemen UUD 1945, Supremasi Hukum, Vol. 1, No. 1, Juni 
2012, hlm. 212
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hukum. Atas dasar itu, agar kemudian keberadaan TAP MPR menjadi 
jelas secara konstitusional, maka diperlukan upaya perubahan kelima 
UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur ketentuan mengenai kewenangan 
MPR dalam hal membuat Ketetapan MPR meskipun nantinya di desain 
terbatas hanya untuk GBHN. Perubahan ini akan memperkuat posisi MPR 
sebgaai	lembaga	yang	secara	filosfis	menjadi	penjelamaan	seluruh	rakyat	
Indonesia.

Berkaitan dengan implikasi diberikannya kewenangan membentuk 
TAP MPR, maka nantinya perlu untuk diperhatikan terkait dengan 
kedudukan TAP MPR untuk dapat menjadi batu uji bagi peraturan 
perundang-undangan dibawahnya. Hal ini agar aturan yang lebih rendah 
tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi, yang dalam hal ini 
TAP MPR.

Perubahan pada konstitusi juga terdapat pada dihilangkannya 
kewenangan MPR untuk menetapkan Garis-garis besar haluan negara 
(GBHN). Padahal GBHN merupakan pola perencanaan pembangunan yang 
terstruktur dan terpadu yang merupakan pengejawantahan tujuan negara. 
Perubahan mengenai Naskah Akademik Perubahan Kelima Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 wewenang MPR 
tersebut dengan rumusan sebagai berikut, yakni:

“MPR menetapkan UUD dan garis-garis besar dari pada haluan negara” 
Diubah menjadi pasal 3 ayat (1) yang hanya menyebutkan

MPR berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar 
Dengan adanya perubahan ini, MPR tidak menetapkan garis garis besar 
haluan Negara yang berbentuk GBHN. Walaupun telah terjadi perubahan 
wewenang MPR, peran MPR tetap penting sebagai katup pengaman 
pada saat genting dalam penyelenggaraan negara, seperti dalam pristiwa 
impeachment Presiden dan/atau Wakil Presiden, Pergantian Presiden dan/
atau Wakil Presiden dan pada saat penting untuk melakukan perubahan 
UUD. Dalam hal ini, MPR nantinya menetapkan GBHN tersebut dalam 
bentuk Ketetapa MPR sebagaimana yang pernah dipraktikan pada 
masa sebelum reformasi. TAP MPR dipilih karena, TAP dibentuk oleh 
lembaga negara yang mewakili kehendak rakyat, sehingga kedudukannya 
dilegitimasi atas keinginan rakyat itu sendiri. Apalagi dengan diaturnya 
kembali TAP MPR sebagai bagian dari hierarki peraturan perundang-
undangan, maka konsep TAP MPR merupakan produk hukum yang legal.
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Kedepannya pada amandemen UUD 1945 yang kelima akan 
memunculkan kembali peran MPR dalam penyusunan pokok-pokok haluan 
Negara atau yang sebelumnya di kenal dengan GBHN. Untuk kedepannya 
PPHN akan menjadi pedoman dalam perencanaan pembangunan nasional 
yang nantinya juga akan menjadi bagian dari pedoman pembangunan di 
tingkat daerah dengan memperhatikan aspek otonomi daerahnya. PPHN 
harus menjadi panduan penyelenggaraan pembangunan yang lebih terpadu, 
komprehensif, dan sejalan dengan tujuan besar negara, yakni melindungi 
segenap bangsa indonesia, kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan 
bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasrkan 
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial

Wewenang penciptaan Pokok pokok haluan Negara pada akan 
menjadi kewenangan oleh MPR. Penormaan ini akan diatur dalam Pasal 2 
UUD NRI tepatnya pada ayat (2). Pada ayat dua ini merupakan penambahan 
ayat baru yang sebagai mana berbunyi “Majelis

Permusyawaratan Rakyat menetapkan Pokok-Pokok Haluan 
Negara dalam Ketetapan MPR”

3. Implikasi terhadap Perubahan DPR

Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 Khususnya yang terdapat 
pada pasal 20 ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 yang memunculkan 
suatu pengertian bahwa “DPR memegang kekuasaan membentuk Undang-
Undang,” akibat muculnya pengertian ini diperlukan Undang - Undang 
yang mengatur mengenai pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
sebagai landasan yuridis dalam pembentuk Peraturan Perundang-
Undangan baik ditingkat pusat maupun di daerah. sekaligus mengatur 
secara lengkap dan terpadu baik mengenai asas, jenis, dan materi muatan 
Peraturan Perundang-Undangan, persiapan, pembahasan dan pengesahan 
pengundangan, penyebarluasan maupun partsipasi masyarakat.

Sebelum adanya amandemen pertama UUD NRI Tahun 1945 pada 
tahun 1999, Undang-Undang Dasar Negara Repulik Indonesia mengatur 
mengenai hubungan antara tugas dan kewenangan antara presiden dengan 
DPR khusunya dalam pembentukan undang – undang yang diatur pada 
pasal 5 ayat (1) UUD NRI tahun 1945 dan Pasal 20 ayat (1) UUD NRI 
Tahun 1945. Pasal 5 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 (asli) menyatakan:
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“Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang 
dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat”

Pasal	 tersebut	 jika	diartikan	 secara	harfiah,	maka	presiden	dapat	
dikatakan sebagai elemen yang memiliki kuasa dalam proses pembentukan 
undang-undang. Namun dalam penjelasan pasal tersebut dijelasakan 
bahwa “Kecuali executive power, Presiden bersama -sama dengan Dewan 
Perwakilan Rakyat” hal ini dapat dapat diartikan bahwa Presiden dan 
DPR dapat menjalankan legislation power secara bersama sama. Presiden 
dan DPR memiliki kedudukan dan juga kekuasan yang sama dalam 
menjalankan fungsi di ranah legislatif.

Secara umum fungsi legislasi merupakan fungsi suatu lembage 
Negara	 dalam	 ranah	 pembentukan	 Undang	 Undang.	 Jilmy	 Asshidiqie	
juga berpendapat bahwa Fungsi ini merupakan fungsi utama lembaga 
perwakilan rakyat berupa fungsi pengaturan (regelende function). Fungsi 
pengaturan merupakan kewenanangan untuk menentukan peraturan yang 
mengikat warga negara dengan norma-norma hukum yang mengikat 
dan membatasi.233 Pengaturan disini secara nyata dapat diartikan atau di 
wujudkan	dengan	pengaturan	undang-undang.	Menurut	Jimly	Asshiddiqie,	
fungsi legislasi memiliki empat bentuk kegiatan yaitu pertama, prakarsa 
pembuatan undang-undang; kedua, pembahasan rancangan undang-
undang; ketiga, persetujuan atas pengesahan rancangan undang-undang; 
dan	 keempat,	 pemberian	 persetujuan	 pengikatan	 atau	 ratifikasi	 atas	
perjanjian atau persetujuan internasional dan dokumen-dokumen hukum 
yang mengikat lainnya.234

Hubungan konkret yang terbangun antara presiden dan DPRD 
dalam menjalankan fungsi legislasi ini dapat dilihat pada saat pembahasan 
Rancangan undang undang baik RUU yang berasal dari pemerintahan, 
DPR maupun DPD. Pembahasan RUU ini dapat dilakukan melalui dua 
tingkat yaitu:

• Pembicaraan tingkat I, yang dilakukan dalam rapat gabungan 
komisi, rapat badan legislasi, rapat panitia anggaran atau rapat 
panitia khusus.

233		Jimly	Asshiddiqie,	Perihal	Undang-Undang,	(Jakarta:	PT.	Raja	Grafindo	Persada,	2010),	hlm.	
161.

234		Jimly	Asshiddiqie,	Pengantar	Ilmu	Hukum	Tata	Negara,	Jakarta:	PT.	RajaGrafindo	Persada,	
2009, hlm. 300.
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• Pembicaraan tingkat II, yang dilakukan dalam rapat paripurna.

Dalam pembicaraan tingkat I dilaksanakan pembahasan rancangan 
undang-undang meliputi Pembahasan RUU oleh DPR dan Presiden. Pada 
pembicaraan tingkat II inilah meliputi pengambilan keputusan dalam rapat 
paripurna, dimana Pendapat akhir Presiden yang disampaikan oleh menteri 
yang mewakilinya.

Dari penjelasan diatas dapat dikatakan DPR dan Presiden memiliki 
interaksi yang cukup kuat dalam pembentukan Undang-Undang. Meskipun 
dalam konstitusi Pasal 20 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 (perubahan) 
sebagai pemegang kekuasaan utama untuk membentuk undang-undang, 
Presiden pun masih tetap memiliki hak untuk mengajukan Rancangan 
Undang-undang (RUU) kepada DPR. Oleh karena itu untuk membahas 
RUU, Presiden dan DPR terlibat secara bersamasama dalam pembentukan 
undang-undang dari awal sampai akhir tahap pengesahan oleh Presiden.235 
Setelah amandemen UUD NRI 1945 Pasca amandemen UUD NRI 
Tahun 1945 prinsip check and balances antar cabang-cabang pemegang 
kekuasaan semakin menguat, relasi institutional lembaga kepresidenan 
dengan dewan perwakilan rakyat tidak lagi berporos pada executive heavy 
namun keduanya saling mengimbangi dan mengoreksi.236

Ihwal ketidaksetujuan antara penolakan Presiden terhadap suatu 
rencana pembahasan RUU atau materi rancangan undang-undang tertentu 
sehingga program dan pembahasannya tak dapat dilanjutkan, kondisi 
tersebut lazim dimaknai sebagai hak veto. Hal tersebut jelas diatur dalam 
Pasal 20 ayat (1), Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (2) UUD NRI Tahun 
1945.

Ketentuan Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 secara tegas menyebutkan 
bahwa setiap RUU dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden 
untuk mendapatkan persetujuan bersama. Ketentuan tersebut dengan 
jelas menunjukkan bahwa Presiden masih memiliki peranan penting 
dalam proses pembentukan Undang-Undang. Jadi, meskipun kekuasaan 
legislatif telah bergeser dari Presiden ke DPR, namun Presiden tetap 

235 Dr. H. Patrialis Akbar, S.H., M.H., Hubungan Lembaga Kepresidenan dengan Dewan 
Perwakilan Rakyat Dan Veto Presiden, Jakarta, Total Media dan P31H Fakultas Hukum 
Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2013, Hlm. 62.

236 Radjidjo, S.H., M.H, Hubungan Kewenangan Presiden Dengan DPR Dalam Pembentukan 
Undang-UNndang	Pasca	Perubahan	UUD	1945,	Jurnal	Wacana	Hukum	Vol.	IX,	1	April	2010,	
Hlm.
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memegang peranan penting dalam proses pembentukan UU. Tanpa adanya 
persetujuan Presiden, maka suatu RUU tidak akan pernah berubah status 
menjadi Undang-Undang. Implikasi dari frasa ”...persetujuan bersama“ 
pada Pasal 20 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 perlu diadakannya suatu 
kewenangan pertimbangaan bilamana presiden tidak menyetujui hasil 
rancangan undang-undang yang diajukan oleh parlemen, pertimbangan 
presiden menjadi penting adanya mengingat peran presiden sebagai 
lembaga eksekutif yang menjalankan aturan dan juga sebagai roda 
penggerak dari setiap produk legislasi. Pertanggungjawaban presiden 
bukanlah kepada lembaga legislatif melainkan kepada rakyat sehingga 
bilamana aturan tersebut sudah menghasilakan produk yang salah dan 
presiden tidak diberikan wewenang untuk menolak , dapat dibayangkan 
betapa banyak peraturan perundang – undangan yang gagal seperti saat 
ini. Secara singkat dapat dikatakan menurut pasal 20 ayat (2) UUD NRI 
Tahun 1945 bahwa presiden memiliki hak yang di berikan konstitusi untuk 
menyutujui maupun menolak RUU.

Dalam hal inilah konstitusi pasca amandemen mengintrodusir 
norma baru, presiden diberikan hak untuk menggunakan “semacam hak 
veto” untuk menyatakan penolakan terhadap RUU yang telah dibahas 
bersama dipersidangan DPR. Namun “veto” presiden tersebut tetap 
berlandaskan	 pada	 pertimbangan	 filosofis,	 yuridis,	 dan	 sosiologis	 yang	
dimiliki secara pribadi oleh presiden. Hal ini karena pelaksanaan undang-
undang adalah tanggungjawab presiden.237

Selain itu Presiden juga dapat mengajukan rekomendasi terhadap 
Mahkamah Konstitusi atas RUU yang sedang di “veto” Presiden apakah 
suatu RUU tersebut sudah “konstitusional” sesuai dengan UUD NRI 
Tahun 1945 atau dengan kata lain RUU tersebut di Judicial Preview, 
sebagai bahan pertimbangan dimana RUU tersebut untuk ditinjau kembali 
oleh anggota DPR sebelum disahkan menjadi suatu produk hukum yaitu 
Undang-undang. Mengingat saat ini banyak Undang-undang yang telah 
dibuat oleh lembaga legislatif kita namun dirasa masih inkonstitusional 
dilihat dari banyaknya yang mengajukan judicial preview ke Mahkamah 
Konstitusi. Tentunya hal ini akan sangat merugikan bagi banyak pihak 
terutama rakyat sebagai pemegang kekuasaan negara, serta Presiden itu 
sendiri sebagai kepala negara yang menjalankan pemerintahannya.

237   Ibid.
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Dengan adanya hak veto presiden dan judicial preview yang 
dilakukan Mahkamah Konstitusi yang nantinya juga digunakan sebagai 
bahan pertimbangan pembahasan RUU antara Presiden bersama DPR 
dapat menciptakan harmonisasi antar lembaga dan menghasilkan produk 
hukum yang tidak sekali pakai, sehingga tiap-tiap lembaga negara dapat 
menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya sehingga nantinya 
dapat memperkuat sistem Presidensial yang ada di Indonesia. Mekanisme 
baru mengenai rancangan undangundang dalam Rumusan Rancangan 
Undang Undang Dasar 1945 memberikan solusi terbaik agar setiap 
produk undang-undang yang disahkan benar-benar dapat mengakomodir 
tataan hukum serta menghindari adanya kegagalan produk undang-
undang seperti saat ini. Supermasi Hukum menggabarkan pada hakikatnya 
pemimpin tertinggi negara adalah konstitusi, sehingga segala kebijakan 
akan dikembalikan lagi kepada konstitusi dan landasan ideologi.238

4. Implikasi terhadap Perubahan DPD

Berangkat dari penguatan fungsi legislasi DPD. Secara teori, 
lembaga legislatif mempunyai tiga jenis fungsi yaitu fungsi pengaturan 
(legislasi), fungsi pengawasan (kontrol), dan fungsi perwakilan 
(representasi). Dalam fungsi perwakilan, terdapat tiga sistem perwakilan 
yang dipraktikkan di berbagai negara demokrasi, yaitu : 239

1. Sistem perwakilan politik (political representation);

2. Sistem perwakilan teritorial (territorial representation atau 
regional representation);

3. Sistem perwakilan fungsional (functional representation)

Perubahan Kelima UUD NRI Tahun 1945 berkaitan dengan 
peranan, fungsi dan kedudukan DPD sebagai lembaga perwakilan tentu 
akan melahirkan pandangan baru akan sistem ketatanegaraan Indonesia. 
DPD yang sebelumnya di dalam Perubahan Keempat UUD NRI Tahun 
1945 hanya memiliki kewenangan yang sifatnya terbatas, dalam perubahan 
kelima ini diberikan kewenangan legislasi seperti halnya DPR.

Pengoptimalan fungsi legislasi DPD dalam lembaga perwakilan, 
pada dasarnya merupakan suatu wujud pengembalian ruh perwakilan 
238  Jimly	Asshiddiqie,	Konstitusi	dan	Konstitusionalisme	Indonesia,	Sinar	Grafika,	Jakarta,	2011,	

hlm. 
239   Jimly	Asshiddiqie,	Pengantar	Ilmu	Hukum	Tata	Negara	Jilid	II,	Jakarta,	MKRI,	2006,	hlm.	40.
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daerah seperti tujuan awal pembentukannya. Dimana DPD mempunyai 
tugas dan fungsi pengaturan, pengawasan dan pertimbangan realisasi 
hubungan pusat dan daerah beserta kepentingan yang ada di dalamnya 
ke dalam produk perundang-undangan. Ruang lingkup tugas dan fungsi 
tersebut berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi 
daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta 
penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya 
ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Negara, 
pajak, pendidikan, dan agama.

Perubahan UUD NRI Tahun 1945 berkenaan dengan kewenangan 
DPD dalam memperjuangkan kepentingan daerahnya, ialah sebagai 
berikut:

1. Dewan Perwakilan Daerah mengajukan rancangan 
undangundang 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; Dewan 
Perwakilan Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat 
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 membahas 
rancangan anggaran pendapatan dan belanja Negara.

2. Dewan Perwakilan Daerah wajib memberikan pertimbangan 
kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-
undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.

3. Dewan Perwakilan Daerah berwenang 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;



Naskah Akademik Rancangan Perubahan UUD NRI Tahun 1945120

Dengan rumusan pasal tersebut, maka DPD sebagai kamar kedua 
dalam sistem parlemen berwenang untuk mengajukan, membahas dan 
melakukan pengawasan yang akan ditindaklanjuti bersama berkaitan 
dengan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah. 
Pasal-pasal tersebut akan berimplikasi pada penguatan kewenangan 
dan peran DPD dalam proses legislasi.240 Maka dari itu Tahun 1945 
akan menegaskan tiga macam fungsi DPD, yaitu fungsi legislasi, fungsi 
pengawasan dan anggaran.

Perubahan kelima UUD 1945 ini akan sedikit merombak mengenai 
penguatan sistem bikameral di Indonesia melalui penguatan fungsi DPD 
yaitu fungsi legislasi,fungsi Pengawasan dan anggaran. Ketiga fungsi 
tersebut dimiliki DPD dengan tidak terbatas sehingga pola ketatanegaraan 
Indonesia dapat menganut sistem bikameral seperti pada lazimnya. Hal ini 
terlihat dari beberapa unsur penting yang diatur dari pasal tersebut. Dimana 
dalam pasal 22D ayat (1), (2) dan (3) mempertegas DPD untuk memiliki 
kekuasaan membentuk undang-undang. Artinya, DPD tidak lagi hanya 
sebatas dapat mengajukan rancangan undang-undang, ikut membahas dan 
mempertimbangkan rancangan undang-undang. Akan tetapi, Perubahan 
kelima UUD NRI Tahun 1945 akan mempertegas DPD memiliki hak 
inisiatif dan mandiri dalam pembentukan undang-undang yang berkaitan 
dengan daerah.

Dalam rangka penguataan fungsi DPD dan juga mempertegas 
system bikameral di Indonesia, dalam perubahan kelima Undang-Undang 
Dasar ini akan memuat beberapa pelaksanaan seperti

1. Menguatkan dan mempertegas fungsi legislasi, pengawasan, dan 
fungsi anggaran agar lebih efektif dalam penyelenggaraannya 
secara masif

2. Mengenai perancangan dan penyusunan perancangan dan 
pengusulan RUU kedaerahan dapat berasal dari DPR, DPD, 

240 Penguatan fungsi DPD dalam proses pembentukkan undang-undang juga dijelaskan oleh 
Mahkmah	 Konstitusi	 melalui	 Putusan	 MK	 Nomor	 92/PUU-X/2012	 dan	 putusan	 MK	
Nomor	 79/PUU/XII/2014	 yang	 telah	memberikan	 penafsiran	 bahwa	 kedudukan	DPD	 harus	
setara dengan Presiden dan DPR, maka pengesampingan DPD dalam proses pengajuan dan 
pembahasan merupakan pelanggaran terhadap UUD NRI 1945. Setiap pembahasan yang 
tidak mengikutsertakan DPD dalam pembuatan undang-undang yang menyangkut dirinya, 
merupakan pembentukan undang-undang yang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 
(cacat prosedural). Kemudian untuk semakin memperjelas kedudukannya, maka perubahan 
kelima UUD 1945 menjadi sangat diperlukan untuk menyempurnakan norma tentang DPD
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atau Presiden. Dan dalam pembahasannya melibatkan ketiga 
lembaga ini.

3. Pembahasan dan persetujuan RUU dilaksanakan bersamaan 
dengan 3 lembaga ini apabila RUU terkait dengan kedaerahan 
dan RAPBN. Setiap RUU ditetapkan oleh DPR dan disahkan 
oleh Presiden

4. Rancangan APBN selalu berasal dari Presiden dan diajukan 
ke DPR dan DPD sekaligus dan disampaikan dalam sidang 
bersama Presiden, DPR, dan DPD;

Ketiga lembaga ini sama-sama tidak memiliki hak veto untuk 
membatalkan persetujuan bersama. Selain   mengenai   kekosongan   
wewenang   dalampelaksaannya. Dalam konstitusi juga terdapat salah 
satu bunyi pasal yang masih dapat diartikan sebagai pasal yang tidak 
memproteksi DPD sebagai dewan perwakilan yang mana yang seharusnya 
memiliki fungsi, wewenang dan tugas yang yang dengan DPR, begitupun 
dengan perlindungan yang seharusnya mereka miliki. Dalam konstitusi 
pasal tersebut tertulis dala Pasal 7C Undang –Undang Dasar NRI 1945 
yang berbunyi “Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan 
DPR”. Dalam pasal tersebut apabila ditafsirkan secara bahasa hukum 
memungkin kan bahwa presiden tidak dapat membekukan dan/atau 
membubarkan DPR, namun Presiden masih memiliki kemungkinan 
untuk membubarkan DPD. Kemungkinan tersebut dapat terjadi jika 
sewaktu-waktu	 ada	 konflik	 sengketa	 lembaga	 negara	 antara	 presiden	
dengan DPD. Dilatarbelakangi dengan permasalah tersebut maka perlu 
adanya suatu perlindungan pada lembaga ini, maka rumusan konstitusi 
yang tepat semestinya adalah “Presiden tidak dapat membekukan dan/
atau membubarkan DPR dan DPD”. Penambahan dan DPD tersebut 
dimaksudkan untuk memberikan penegasan kepada Presiden bahwa 
seperti hal nya DPR tidak dapat di bubarkan, maka DPD pun juga tidak 
dapat di bubarkan.

Dengan adanya perubahan 22D UUD NRI Tahun 1945, diharapkan 
dapat memperkuat sistem dua kamar yang diterapkan di Indonesia dan 
lembaga perwakilan rakyat di Indonesia dapat berjalan secara efektif 
sesuai denga fungsi dan kewenangannya. DPD pun dapat menjalankan 
fungsi-kewenangannya secara efektif tanpa adanya pembatasan yang 
dinilai melemahkan DPD karena tidak memiliki fungsi legislatif yang 
nyata dan konstitusional.
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 5. Implikasi terhadap Perubahan MK

Salah satu lembaga Negara yang menjalankan fungsi kehakiman 
di Indonesia adalah mahkamah konstitusi. Mahkamah Konstitusi, 
sebagaimana disebutkan oleh Soehino, dibentuk untuk menjamin agar 
konstitusi sebagai hukum tertinggi dapat ditegakkan sebagaimana 
mestinya. Oleh sebab itu, Mahkamah Konstitusi juga disebut sebagai organ 
pengawal konstitusi (the guardian of the constitution). Dalam menjalankan 
fungsi peradilan, Mahkamah Konstitusi dapat menafsirkan UUD 1945. 
Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi selain penjaga juga disebut sebagai 
penafsir konstitusi (the sole interpreter of the constitution). Mahkamah 
Konstitusi juga dianggap sebagai guardian of constitution yang nantinya 
akan memperkuan perlindungan hak-hak konstitusi pada setiap entitas di 
Negara Indonesia.

Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang yang tercantum dalam 
Pasal Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berwenang 
untuk:

1. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang 
kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945;

3. memutus pembubaran partai politik;

4. memutus perselisihan hasil pemilihan umum; dan memberikan 
putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil 
Presiden diduga telah melakukanpelanggaran hukum berupa 
pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak 
pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi 
memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945.

Dari kewenangan yang telah dibahas diatas tersebut, khususnya 
pengujian undang-undang yang pengajuannya di-mungkinkan juga 
oleh warga negara perorangan (pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi) maka hal itu sesungguhnya 
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merupakan upaya penegakkan prinsip-prinsip negara hukum yang 
menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan 
kenegaraan, sehingga setiap undang-undang yang ditetapkan dan ditegakan 
mencerminkan perasaan keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Dalam 
bahasa demokrasinya maka hukum dan undang-undang yang berlaku, 
tidak boleh ditetapkan dan diterapkan secara sepihak oleh dan/atau hanya 
untuk kepentingan penguasa secara bertentangan dengan prinsip-prinisp 
demokrasi yang tertuang dalam konstitusi. Dengan demikian, negara 
hukum (rechtsaat) yang dikembangkan bukanlah “absolute rechstaat”, 
melainkan “democratische rechtsaat”, negara hukum harus menjamin 
adanya demokrasi, sebagaimana di dalam setiap Negara Demokrasi harus 
menjamin penyelenggaraannya berdasar atas hukum.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi masih dianggap terbatas pada 
pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 terasa belum cukup, sebab 
masih banyak keputusan penguasa (public authorities) termasuk peraturan 
pelaksan, Undang-undang, kebijakan maupun putusan pengadilan yang 
semestinya merupakan obyek pengujian di Mahkamah Konstitusi juga. Hal 
tersebut dapat berupa keluhan konstitusional (constitutional complaint) 
di mana setiap orang dapat mengajukan komplain terhadap dugaan atas 
kerugian hak konstitu-sional mereka akibat adanya putusan, kebijakan 
maupun peraturan per-undang-undangan yang bertentangan dengan 
Konstitusi. Memang dalam pasal 24 A ayat (1) UUD 1945 mengatur 
pengujian (judicial review) di Mahkamah Agung (MA) terhadap peraturan 
perundang-undangan di bawah undang-undang, seperti misalnya Peraturan 
Pemerintah (PP), Presiden (Perpres), dan lain-lain. Demikian pula dengan 
kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), namun hal tersebut 
hanya untuk perkara pengaduan tindakan para pejabat yang melakukan pe-
langgaran undang-undang. Sehingga hal ini akan terhenti kepada penilaian 
normatif atas undang-undang bukan terhadap ketentuan UUD 1945. 
Dalam hal ini Judicial review yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi 
difokuskan kepada Judicial review khusus mengatur mengenai pengujian 
peraturan Perundang – undangan terhadap kontitusi hal ini dikarenakan 
dalam perubahan Kelima UUD NRI 1945 ini akan memfokuskan 
mahkamah konstitusi sebagai lembaga konstitusi yang wewenangnya pun 
ditupoksikan khusus membahas mengenai konstitusi.
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Penguatan terahadap peran Mahkamah Konstitusi ini pada UUD 
NRI 1945 ini diwujudkan dengan adanya pengurangan fungsi Mahkamah 
konstitusi yang berkaitan dengan Perselisihan Pemilu. Perselisihan sengketa 
pemilu yang diselesaikan oleh MK merupakan suatu bentuk Judicialization 
of politics. Judicialization of politics merupakan suatu fenomena yang 
lazim terjadi dalam suatu negara demokrasi konstitusional, dimana 
terjadinya perpindahan kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan-
permasalahan yang terkait dengan pembuatan kebijakan publik dan 
bersifat politis, dari lembaga-lembaga politik kepada lembaga peradilan. 
Di Indonesia fenomena tersebut muncul dalam kewenangan-kewenangan 
Mahkamah Konstitusi, terutama dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi 
memutus perkara perselisihan hasil pemilu, yang sampai sejauh ini 
merupakan perkara yang paling banyak dimohonkan kepada Mahkamah 
Konstitusi. Tercatat dimana dalam pemilu 2019 terdapat 316 kasus yang 
masuk, 2014 saja terdapat 702 kasus mengenai perselisihan hasil pemilu 
legislatif yang dimohonkan kepada MK, jumlah tersebut menunjukan 
bahwa terjadi peningkatan dibanding pemilu tahun 2004 dimana terdapat 
274 perkara, dan pemilu tahun 2009 dengan 627 perkara.241 Berdasarkan 
jumlah tersebut apabila kita bandingkan dengan kewenangan utama MK 
yaitu menguji konstitusionalitas undang-undang maka dapat dikatakan 
bahwa kewenangan MK memutus perselisihan hasil pemilu jauh lebih 
sering dimohonkan kepada MK. Hal ini nantinya akan dikhawatirkan 
terajadi peergeseran fungsi MK. Nantinya pembahasan mengenai PHPU 
dan penyelesaian PHPU akan dilaksanakan pada pengadilan khusus PHPU. 
Pengadilan Khusus PHPU ini merupakan pengadilan yang nantinya akan 
tersusun dari hakim karir, hakim akademik dan hakim lainnya yang paham 
dan mengerti akan keiilmuan tentang pemilu.

Selain berimplikasi pada perubahan tehadap kewenangan 
mengenai Judicial Review. Dalam implikasi berupahan MK ini juga 
menyisipkan fungsi MK sebagai tempat untuk pengaduan constitutional 
complaint. Constitutional complaint hanya dilakukan untuk memulihkan 
hak konstitusional bagi pihak yang dirugikan, tanpa perlu membatalkan 
suatu ketentuan perundang-undangan dalam hal judicial review. Dengan 
demikian, suatu peraturan perundang-undangan dapat tetap diberlakukan 
sesuai asas erga omnes (berlaku untuk seluruhnya) kecuali bagi mereka 
yang dianggap menderita kerugian atas berlakunya peraturan perundang-

241 
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undangan tersebut. Menurut Jan Klucka maka secara umum ada 4 karakter 
dari constitutional complaint yaitu:

1. They provide a judicial remedy against violations of 
constitutional rights;

2. They lead to separate proceedings which are conc erned only 
with the constitutionality of the act in question and not with 
other legal issues connected with the same case;

3. They can be lodged by the person adversely affected by an act 
in question;

4. The court which decides the constitutional complaint has the 
authority to annul the act that it deems unconstitional. Such 
annulment is indispensable to constitutional justice and it must 
be read as a corollary of the power of constitutional court to 
interpret constitution as a basic legal text of eachstate and to 
ascertain its violation.

Sebagai contoh jika ada suatu putusan tingkat akhir berkekuatan 
tetap (incracht) yang sifatnya merugikan kepentingan seseorang. Dalam 
dasar pertimbangan hukum putusan pengadilan tersebut dianggap 
telah mencederai hak konstitutional orang yang bersangkutan, dan 
tidak ada upaya hukum lain yang dapat dilakukan. Maka dalam posisi 
kasus demikian, orang tersebut dapat mengajukan permohonan kepada 
Mahkamah Konstitusi untuk meminta pengujian terhadap keputusan 
pengadilan melalui pengaduan constitutional complaint, dengan melakukan 
eksaminasi konstitusional terhadap pertanyaan apakah putusan pengadilan 
terhadap dirinya bertenta-ngan dengan ketentuan Konstitusi, misalnya 
putusan pengadilan yang bersangkutan bertentangan dengan penerapan 
asas kepastian hukum yang dijamin oleh Konstitusi.

Kewenangan untuk mengadili perkara constitutional complaint 
di beberapa negara yang memiliki Mahkamah Konstitusi, seperti Austria, 
Korea Selatan, Rusia, Kroasia, Afrika Selatan, dll (seluruhnya ada 78 
negara yang memiliki Mahkamah Konstitusi) telah diatur dalam Konstitusi 
mereka. Hal ini umumnya disebabkan karena negara-negara tersebut 
memiliki pengalaman politik masa lalu terhadap praktek penyimpangan 
konstitusional dalam penyelenggaraan negara yang merugikan hak-
hak masyarakat yang sesungguhnya dilindungi oleh Naskah Akademik 
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Perubahan Kelima Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 119 Konstitusi sebagai bentuk kontrak sosial antara 
Penyelenggara Negara dengan Rakyatnya.

Sehingga dalam arah pandang yang telah dipaparkan, bahwasanya 
adanya kewenangan baru didalam tubuh Mahkamah Konstitusi berupa 
constitusional complaint akan membuat kekuatan bagi masyarakat dalam 
rangka turut serta mengawasi kinerja eksekutif. Disisi lain pula, kemajuan 
simbol upaya konstitusi formil ini akan membuat kemajuan dalam 
perkembangan hukum di Indonesia. Namun dengan hidupnya tugas baru 
yang dimiliki Mahkamah Konstitusi ini membuatnya beban kinerjanya 
semakin kuat, sehingga mengharuskan Mahkamah Konstitusi membagi 
kinerjanya pada tingkatan tertentu

Perubahan UUD NRI Tahun 1945 berkenaan dengan 
kewenangan MK dalam, ialah sebagai berikut “Mahkamah Konstitusi 
berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya 
bersifat	 final	 untuk	 menguji	 peraturan	 perundang-undangan	 terhadap	
Undang-Undang Dasar, 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”. Pada perubahan 
ayat ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai batasan tupoksi judicial 
review yang di miliki MK yang hanya terfokus pada bidang konstitusional.

Selanjutnya untuk penormaan mengenai kewenangan MK yang dihilangkan 
yaitu mengenai perselisihan hasil pemilu diatur pada penambahan ayat 
yaitu ayat 24 D yang berisi

Pasal 24D*****)

Kewenangan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan mengenai pemutusan 
perselisihan sengketa hasil pemilihan umum sebagaimana tercantum 
dalam Pasal 24C ayat (1) terbatas untuk pemilihan umum Presiden. 
*****)

Mengenai perselisihan sengketa hasil pemilihan umum kecuali Presiden 
diselesaikan melalui pengadilan khusus. *****)
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Hal-hal mengenai peradilan khusus perselisihan sengketa hasil pemilihan 
umum diatur dengan undang-undang. *****)

Dengan demikian, munculnya Mahkamah Konstitusi yang secara 
kelembagaan merupakan lembaga negara yang kedudukannya sederajat 
dengan lembaga negara lainnya dan pengaturannya terdapat dalam 
UUD Negara RI Tahun 1945 dan UU No. 24 Tahun 2003, merupakan 
bagian dari upaya kontrol yudisial terhadap penyelenggaraan negara 
melalui mekanisme hukum. Mekanisme kontrol oleh lembaga kekuasaan 
kehakiman merupakan bagian penting dalam upaya membangun dan 
mengembangkan prinsip negara demokrasi berdasar atas hukum atau 
negara hukum yang demokratis. Demikian pula Undang-Undang Nomor 
4	Tahun	 2004	 tentang	Kekuasaan	Kehakiman	merupakan	 unifikasi	 dari	
Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 dan Undang-Undang No. 35 tahun 
1999 tentang perubahan UU No. 14 Tahun 1970. Terbitnya UU No. 4 
Tahun 2004 merupakan konsekuensi yuridis atas perubahan UUD Negara 
RI Th. 1945 di bidang kekuasaan kehakiman yaitu, Pasal 24 ayat (2), Pasal 
24A ayat (1) dan Pasal 24C ayat (1). Dan nantinya akan tercipta lembaha 
kontitusi yang lebih masif dan efektif dalam menyelesaikan hal hal yang 
berkaitan dengan konstitusi.
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BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS KETENTUAN UNDANG-UNDANG 
DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945 

A. Evaluasi terhadap Ketentuan Perubahan PPHN

Pada saat momentum amandemen konstitusi yang berlangsung 
dari tahun 1999-2002, terjadi perubahan yang mendasar pada konstitusi 
Indonesia, kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk 
menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara dihapuskan. Pertimbangan 
penghapusan GBHN terkait erat dengan pilihan model pemilihan presiden 
yang sebelumnya dipilih oleh MPR berubah menjadi pemilihan presiden 
secara

Dengan hilangnya GBHN maka diperlukan suatu model 
perancanangan pembangunan yang baru di Indonesia. Sebagai gantinya, 
negara membuat sistem perencanaan pembangunan nasional yang menjadi 
panduan dalam merumuskan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
(RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana 
Pembangunan Tahunan atau sering dikenal dengan istilah Rencana Kerja 
Pemerintah (RKP).242

Dihapuskannya GBHN juga berimplikasi pada konsistensi dan 
kontinuitas yang nampak tidak berjalan karena perencanaan pembangunan 
diwadahi dalam undang-undang. Undang- Undang SPPN beserta peraturan 
dibawahnya yang menjadi landasan perencanaan pembangungan saat 
ini, dianggap tidak dapat menjamin kesinambungan dan keselarasan 
pembangunan antara pusat dan daerah.

Dengan berbagai alasan yang dikemukakan, muncul paradigma 
bahwa sangat diperlukan konsensus politik, dalam membuat arah 
pembangunan, yang lebih tinggi daripada undang-undang. Adanya GBHN 
atau memakai nama yang lain dalam menentukan arah pembangunan adalah 
sesuatu yang penting sebab nasib bangsa yang besar ini dianggap akan 
terdistorsi apabila ditentukan oleh visi dan misi dari presiden, gubernur, 

242 Imam Subkhan, GBHN dan Perubahan Perencanaan Pembangunan Nasional, Jurnal Aspirasi 
Vol 5 No.2, Desember 2004, hlm. 132
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walikota, dan bupati. Selain itu, beberapa tokoh berpendapat jika ke depan 
kiblat bangsa harus dibenahi. Legal banding untuk pedoman perencanaan 
pembangunan nasional harus dibuat lebih tinggi agar memiliki daya ikat 
yang legal, psikologis, dan ideologis. Dengan daya ikat yang tinggi maka 
setiap komponen bangsa akan mempunyai komitmen yang tinggi dan 
sense of respon yang baik.243

Dalam perkembangannya, Isu mengenai re eksistensi GBHN 
semakin kuat saat ini bukan hanya dari sisi momentum dimana UU No. 
25 Tahun 2004 tentang SPPN akan berakhir, melainkan juga disebabkan 
oleh penilaian terhadap buruknya sistem pembangunan negara yang 
semakin tak padu dan cenderung berjangka pendek, yang berakar pada 
realitas ketatanegaraan kita dimana ketika terjadi pergantian rezim 
kepemimpinan presiden, maka terjadi pula pergantian visi, misi dan 
program pembangunan.244

Diskusi mengenai haluan negara membentuk jalan argumentasi 
yang dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Kelompok yang menilai bahwa diperlukan haluan negara 
dengan model GBHN sebagaimana yang pernah menjadi 
tradisi ketatanegaraan Indonesia sebelum terjadi reformasi 
konstitusi.

2. Kelompok yang menganggap bahwa perlu adanya haluan 
negara, akan tetapi tidak dalam model GBHN, melainkan 
merupakan pokok-pokok haluan negara.

Meskipun terdapat dua kelompok besar mengenai haluan negara, 
apakah dalam model GBHN ataukah pokok-pokok haluan negara, akan 
tetapi secara prinsipil terdapat kesadaran bersama tentang pentingnya 
Indonesia untuk memiliki haluan negara yang menjadi rujukan kebijakan 
dasar negara.

Menjawab paradigma tersebut, Badan Pengkajian MPR RI 
melakukan pengkajian terhadap substansi dan bentuk hukum Pokok-

243   Ibid. hlm. 83
244   Saldi Isra dalam I Wayan Parsa. Sinkronisasi Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional Model GBHN Dengan Sistem Presidentisial. Makalah disampaikan pada Workshop 

Pancasila, Konstitusi dan Ketatanegaraan dengan Tema “Penegasan Sistem Presidensial”, 
kerjasama antara Badan Pengkajian MPR RI dengan Fakultas Hukum Universitas Udayana, 
tanggal 15-16 September 2017-Bali, hal. 2.
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Pokok HaluanNegara (PPHN) yang dianggap tepat sebagai solusi 
permasalah diatas. Pokok-Pokok Haluan Negara sendiri adalah 
nomenklatur yang terdapat dalam Keputusan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rekomendasi 
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Masa Jabatan 2014-
2019. Pilihan nomenklatur tersebut tidak dimaksudkan sekadar untuk 
membedakan dengan nomenklatur Garisgaris Besar Haluan Negara yang 
pernah ada sebelumnya.

Di dalam Pokok- Pokok Haluan Negara, hanya akan memuat 
kebijakan strategis yang dilandasi oleh nilai-nilai luhur falsafah bangsa 
Pancasila, serta merupakan pengejawantahan dari UUD NRI Tahun 
1945. Pokok- Pokok Haluan Negara akan menjadi rujukan atau arahan 
(direction) bagi perencanaan, penyusunan, keputusan, pelaksanaan dan 
evaluasi kebijakan pembangunan pemerintah. Dengan demikian, hadirnya 
Pokok-Pokok Haluan Negara sama sekali tidak akan mengurangi ruang 
dan kewenangan Pemerintah untuk menyusun cetak biru (blueprint) 
pembangunan. Pokok-Pokok Haluan Negara justru dimaksudkan untuk 
memperkuat sistem presidensial yang berdasarkan kepada Pancasila dan 
UUD NRI Tahun 1945, dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, 
yang ber-Bhinneka Tunggal Ika.

Perlu diketahui, beberapa catatan yang dipertimbangan dalam 
konteks menakar urgensi pokok-pokok haluan negara antara lain:

a. Halua negara memiliki kedudukan yang strategis dan 
fundamental.
Haluan negara secara esensial memuat prinsip-prinsip pokok arah 

pembangunan dan penyelenggaraan negara Indonesia. Haluan negara 
bersifat memandu dan membimbing serta mengarahkan bekerjanya fungsi-
fungsi kekuasaan negara dan pemerintahan untuk mencapai tujuan-tujuan 
bernegara. Karena itu haluan negara dapat dikatakan sebagai merupakan 
pernyataan kehendak rakyat yang dituangkan dalam bentuk tertentu yang 
berlaku mengikat bagi penyelenggaraan negara dan berfungsi sebagai 
pedoman penyelenggaraan negara dan pemerintahan serta pembangunan 
untuk mencapai tujuan berbangsa dan bernegara.245

245	Jimly	 Asshiddiqie.	 Konstitusionalisme	 Haluan	 Negara	 Untuk	 Mewujudkan	 Tujuan	
Negara Berdasarkan Pancasila. https://www.icmi.or.id/opini-dan-tokoh/opini/
konstitusionalismehaluan-negara-untuk-mewujudkan-tujuan-negara-berdasarkan-pancasila, 
diakses pada 13 Juni 2021.
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Dalam	 hierarkis	 kebijakan,	 secara	 umum	 dapat	 diklasifikasikan	
tiga kelompok kebijakan, yaitu kebijakan yang sifatnya fundamental, 
kebijakan yang sifatnya instrumental, dan kebijakan yang sifatnya 
perasional. Kebijakan fundamental merupakan sebuah kebijakan yang 
memuat prinsip-prinsip dasar dan berfungsi sebagai rujukan dari kebijakan-
kebijakan di bawahnya, artinya kebijakan fundamental ini merupakan 
guidens	 bagi	 penyelenggaraan	 aktifitas	 dan	 kegiatan	 penyelenggaraan	
bernegara, dalam pengertian pertama ini, haluan negara merupakan bagian 
dari kebijakan fundamental tersebut, sehingga memiliki kedudukan yang 
strategis, sementara kebijakan instrumental merupakan sebuah kebijakan 
turunan dari kebijakan yang bersifat turunan dari kebijakan fundamental, 
dalam konteks ini, visi-misi, dan program kerja presiden merupakan satu 
dari kebijakan instrumental ini, sedangkan kebijakan operasional adalah 
kebijakan yang lebih teknis, dia menerjemahkan kebijakan instrumental 
tersebut dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya impelementatif.

b. Pengaturan haluan negara dalam bentuk hukum yang derajat 
dan daya ikatnya lebih kuat

Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa haluan negara yang 
sifatnya fundamental dan strategis, maka tentu penuangannya harus 
diatur dalam bentuk hukum yang derajatnya lebih tinggi dan daya 
ikatnya lebih kuat. Karenanya kedudukannya yang strategis tersebut, 
jika membandingkan dengan politik hukum pengaturan haluan negara 
di negara lain, penuangannya ada bentuk hukum yang berpuncak pada 
konstitusi, artinya penuangan pada bentuk hukum konstitusi itu didasarkan 
pada pertimbangan bahwa derajat yang lebih tinggi dan juga daya ikatnya 
tentu lebih kuat pula.

Pandangan yang menilai bahwa haluan negara secara esensial telah 
tercermin dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) 
dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) yang 
penuangannya pada level produk hukum undang-undang, menjadi kurang 
tepat, disamping level produk hukum undang-undang tentu bukanlah 
produk hukum yang memiliki derajat dan daya ikat paling kuat, namun 
juga membatasi esensi dari sebuah haluan negara, sebab menyederhanakan 
esensi haluan negara seolah eksekutif sentris.
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c. Paradigma RPJPN yang eksekutif sentris

RPJPN yang secara fungsional sering kali dikaitkan sebagai 
pengganti haluan negara, mengalami bias paradigm, RPJPN di desain 
sangatlah eksekutif sentris. Seolah-olah bahwa yang bertanggung jawab 
“dunia akhirat” atau bertanggung jawab sepenuhnya hanyalah pemerintah 
khususnya presiden, padahal paradigm sebuah pedoman, panduan dan arah 
penyelenggaraan negara adressat-nya adalah seluruh cabang kekuasaan, 
bukan hanya pemerintah lebih-lebih presiden semata.

Dengan mendasarkan pada pada pembahasan diatas maka dirasa 
Perlu dihidupkannya kembali Haluan Negara dengan tetap memperkuat 
sistem presidensial melalui amandemen terhadap UUD NRI Tahun 1945 
untuk memasukan Pokok-Pokok Haluan Negara yang mana penyusunan 
Pokok-Pokok Haluan Negara ini perlu melibatkan partisipasi publik.

B.  Evaluasi terhadap Ketentuan Perubahan MPR

Perubahan UUD NRI Tahun 1945 pada awal era Reformasi, telah 
mengubah secara mendasar sistem ketatanegaraan Indonesia, termasuk 
mengenai MPR. Dengan perubahan konstitusi tersebut, tidak lagi 
menempatkan MPR sebagai lembaga tertinggi negara yang sepenuhnya 
melaksanakan kedaulatan rakyat.246 Artinya MPR tidak lagi sebagai sumber/
lembaga/institusi kekuasaan negara yang tertinggi yang mendistribusikan 
kekuasaannya pada lembaga-lembaga negara yang lainnya.

Terkait	dengan	ini,	Jimly	Asshiddiqie	menyebutkan	bahwa	setelah	
perubahan UUD NRI Tahun 1945, tidak dikenal lagi adanya lembaga 
tertinggi negara. Sesuai doktrin pemisahan kekuasaan (separation of 
power) berdasarkan prinsip checks and balances antara cabang-cabang 
kekuasaan negara, MPR mempunyai kedudukan yang sederajat dengan 
lembaga-lembaga negara lainnya.247

Perubahan ketentuan konstitusi tersebut berarti terjadi perubahan 
fundamental dalam sistem ketatanegaraan kita, yakni dari sistem yang 
vertikal-hierarkis dengan prinsip supremasi MPR menjadi sistem yang 
246 Sekretariat Jenderal MPR, Dalam Pasal 1 ayat (2) hasil perubahan berbunyi, “Kedaulatan berada 

di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang- Undang Dasar.”, penerbit Sekretariat 
Jenderal MPR RI, 2001. Hlm. 4

247	Jimly	Asshiddiqie,	2006,	Perkembangan	dan	Konsolidasi	Lembaga	Negara	Pasca	Reformasi,	
Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, hlm. 147



Naskah Akademik Rancangan Perubahan UUD NRI Tahun 1945134

horizontal-fungsional dengan prinsip saling mengimbangi dan saling 
mengawasi antarlembaga negara.

Dengan adanya perubahan tersebut, kewenangan MPR diatur 
dalam UUD NRI Tahun 1945 pada Pasal 3 sebagai berikut:

1. Majelis Permuyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan 
menetapkan Undang- Undang Dasar.

2. Majelis Permuyawaratan Rakyat Melantik Presiden dan/atau 
Wakil Presiden.

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

Pasal 8 UUD NRI Tahun 1945 juga menambahkan wewenang 
untuk MPR yang berbunyi:

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.

Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti dan 
diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya 
dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas 
kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam 
Negeri dan Menteri Peratahanan secara bersama-sama. 
Selambat-lambatnya tigapuluh 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 yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya 
meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan 
umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya.
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Berdasarkan dua Pasal diatas, maka dapat ditarik kesimpulan 
bahwa wewenang MPR adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan dan mengubah Undang-Undang Dasar;

2. Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden;

3. Memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam 
masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar;

4. Memilih Wakil Presiden apabila teradi kekosongan jabatan 
Wakil Presiden;

5. Memilih Presien dan Wakil Presiden dalam hal keduanya 
mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan 
kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan. 
Mengesampingkan kedudukan MPR setelah amandemen 
UUD NRI Tahun 1945, dapat dipahami bahwa beberapa Pasal 
diatas menunjukkan bahwa kontsitusi memberi wewenang 
kepada MPR untuk menetapkan dan mengubah UUD adalah 
sama saja memberikan kewenangan untuk menetapkan aturan-
aturan yang bersifat mendasar di Negara Republik Indonesia.

MPR tidak lagi berwenang memilih Presiden dan Wakil Presiden 
sebagai konsekuensi logis dari dipilihnya sistem pemiliham Presiden 
dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat dalam perubahan UUD 
NRI Tahun 1945 (tercantum dalam Pasal 6A). Akan tetapi, dalam suatu 
peristiwa sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UUD NRI Tahun 1945 MPR 
masih memiliki kewenangan memilih Presien dan Wakil Presiden dalam 
hal keduanya mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan 
kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan.

Selain itu, MPR pasca perubahan UUD NRI Tahun 1945 juga 
tidak berwenang lagi menetapkan garis-garis besar daripada haluan negara 
(termasuk GBHN). Kondisi ini juga merupakan konsekuensi logis dari 
sistem pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat. 
Visi, misi, dan program kerja Presiden dan Wakil Presiden terpilih-lah yang 
menjadi acuan dan pedoman dalam penyusunan program pembangunan 
dan penyelenggaraan negara.

Jika dilihat dari segi historis, konsekuensi dari kedudukan dan 
kewenangan MPR untuk menetapkan Garis-Garis Besar daripada Haluan 
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Negara (GBHN), mengakibatkan eksistensi TAP MPR(S) sebagai salah 
satu pengaturan perundang-undangan yang memuat pengaturan. Hal ini 
kemudian semakain dipertegas dengan adanya Ketetapan MPRS Nomor 
XX/MPRS/1966	 yang	 menempatkan	 TAP	 MPR	 sebagai	 salah	 satu	
peraturan perundang-undangan yang memiliki derajat di bawah UUD. 
Namun menurut Mahfud MD, menempatkan TAP MPR sebagai peraturan 
perundang-undangan dalam derajat kedua (di bawah UUD 1945) sebenarnya 
hanyalah tafsiran MPRS saja, sebab UUD sendiri tidak menyebutkan 
bahwa TAP MPR itu harus berisi pengaturan (regeling) dan berbentuk 
peraturan perundang-undangan.248 Sejalan dengan pendapat Mahfud MD, 
Harun Al Rasyid menegaskan bahwa TAP MPR tidak bias dijadikan sebagai 
peraturan perundang-undangan atau memuat hal-hal yang bersifat regeling 
(pengaturan).249 Lebih lanjut menurut Harun Al Rasyid, ketetapan MPR 
boleh saja ada, tetapi ia bukan peraturan perundang-undangan (regeling) 
melainkan sebatas penetapan (beschikking). Pandangan tersebut kemudian 
diterima dan dimasukkan kedalam amandemen UUD NRI Tahun 1945.250

Karena MPR bukan lagi sebagai lembaga tertinggi negara dan 
berubah menjadi lembaga tinggi negara, maka kemudian MPR tidak lagi 
mempunyai wewenang untuk membuat TAP sebagai sumber hukum. 
Permasalahan yang muncul adalah pada letak TAP MPR yang pada 
kenyataannya masih berlaku di dalam susunan hirarki peraturan perundang-
undangan Indonesia sebagaimana tercantum dalam UU No. 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pada Pasal 7 ayat 
(1) Undang-Undang yang menyatakan bahwa jenis dan hierarki Peraturan 
Perundang-undangan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945;

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang;

4. Peraturan Pemerintah;

5. Peraturan Presiden;
248   Moh. Mahfud MD, 2010. Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi. 

Rajawali Pers : Jakarta. Hal. 32 
249   Moh. Mahfud MD., Op.cit., Hal. 32
250  Ibid.
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6. Peraturan Daerah Provinsi; dan

7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka diperlukan suatu 
pengkajian ulang mengenai peran, tugas, dan posisi MPR. Alternatif yang 
dapat diambil untuk mengkaji ulang keberadaan MPR antara lain: Pertama, 
posisi MPR harus diperkuat. Salah satu andil yang dapat dilakukan 
MPR untuk memperkuat posisinya adalah dengan mempertimbangkan 
wewenang MPR menetapkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).

Kedua, mempertimbangkan untuk mengembalikan wewenang 
MPR mengeluarkan Ketetapan MPR (TAP MPR) sebagai media dari 
penetapan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) yang nantinya hanya 
diperuntukan untuk PPHN semata. Dengan dinormakannya PPHN melalui 
Ketetapan MPR (TAP MPR), diharapkan pembangunan nasional Indonesia 
dapat berjalan dengan lancar.

Amandemen kelima UUD NRI Tahun 1945 akan memperkuat posisi 
MPR dalam keberlangsunngan menjalankan wewenang dan fungsinya, 
dengan cara mengkaji ulang susunan serta kedudukannya melalui 
penetapan PPHN untuk kemudian dilaksanakan oleh para penyelenggara 
negara.

C. Evaluasi terhadap Ketentuan Perubahan DPR

Pemisahan kewenangan legislasi antara Presiden dan Dewan 
Perwakilan Rakyat masih memerlukan penegasaaan di dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 20 Ayat 
(2) pada rumusan naskah asli memiliki kelemahan dan tidak konsistenya 
penerapan sistem presidensial di Indonesia, yakni dimana seharusnya 
sistem presidensil yang murni menegaskan pemisahan kekuasaan 
dalam pembuatan rancangan undang undang, pembahasaan bersama 
dalam merancang undang–undang antara ekesekutif dan legislatif 
menggabarkan bahwa negara Indonesia belum sepenuhnya mecapai 
amanat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang mencakup empat hal 
cita – cita bangsa Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia 
dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, 
mencerdasakan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban 
dunia berdasarkan keadilan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Jelas 
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bahwa tujuan negara adalah tanggung jawab pemerintahan sehingga 
sistem pemerintahan negara merupakan hal yang pokok guna mewujudkan 
hal tersebut.

Didalam pandangan yang didasarkan atas perkembangan 
berikutnya, Miriam Budiardjo yang menelaah dalam prespektif politis 
menekankan bahwa trias politika pada masa sekarang tidak dapat lagi 
diterjemahkan sebagai pemisahaan kekuasaan (separation powers) akan 
tetapi adalah pembagian kekuasaan (division powers).251 Sebuah penilaian 
yang secara empiris dapat disebut cukup jauh dari doktrin awal yang 
dicetuskan	oleh	Montesqueu	dalam	maknanya	sebagai	sebuah	separation	
of power atau pemisahan kekuasaan. Dengan terjemahan yang dimaknai 
sebagai division of power ini tentunya tidak senilai lagi dengan apa yang 
dimaksud oleh pencetusnya itu.252

Dengan berdasar kepada telaah yang dilakukan itu, lebih lanjut 
dinyatakan bahwa Indonesia ini di dalam sistem ketatanegaraanya 
tidak menganut trias politica dalam arti pemisahan kekuasaan. Lebih 
tepatnya, Indonesia menganut trias politika dalam arti pembagian 
kekuasaan.253Terbukti dengan adanya pembagian Bab-Bab dalam UUD 
NRI Tahun 1945 (sebelum amandemen) misalnya dalam Bab IV tentang 
Dewan Perwakilan Rakyat dimana kekuasaan Legislatif dijalankan oleh 
Presiden bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

Menurut	 Jimly	 Asshiddiqie,	 fungsi	 legislasi	 memiliki	 empat	
bentuk kegiatan yaitu pertama, prakarsa pembuatan undang-undang; 
kedua, pembahasan rancangan undang-undang; ketiga, persetujuan 
atas pengesahan rancangan undang-undang; dan keempat, pemberian 
persetujuan	 pengikatan	 atau	 ratifikasi	 atas	 perjanjian	 atau	 persetujuan	
internasional dan dokumen-dokumen hukum yang mengikat lainnya.254

Fungsi Legislasi adalah fungsi untuk membentuk undang-undang. 
Fungsi ini merupakan fungsi utama lembaga perwakilan rakyat berupa 
fugsi pengaturan (regelende function). Fungsi pengaturan merupakan 
kewenanangan untuk menentukan peraturan yang mengikat warga negara 
251  Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, Jakarta;Gramedia, 1990, Hlm.152.
252 Prof. Dr. H. Samsul Wahidin, S.H., M.H., Distribusi Kekuasaan Negara Indonesia, 

Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2014, Hlm.19
253   Miriam Budiardjo, op.cit, hlm.157
254	Jimly	Asshiddiqie,	Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara,	 Jakarta:	PT.	RajaGrafindo	Persada,	

2009, hlm. 300
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dengan norma-norma hukum yang mengikat dan membatasi.255 Fungsi 
pengaturan tersebut lebih konkritnya diwujudkan dalam pembentukan 
undang-undang (wetgevende functie/law making function).

Secara umum, berdasarkan Governing Systems and Executive-
Legislative Relations: Presidential, Parliamentary, and Hybrid Systems 
yang dikeluarkan oleh United Nations Development Program, karakter 
fungsi legislasi dalam sistem pemerintahan presidensial adalah sebagai 
berikut:256

1. Lembaga legisatif cenderung memiliki kekuasaan yang luas 
untuk mengubah undang-undang apapun. Keterbatasan 
sumber daya manusia dan faktor lainnya dapat menumpulkan 
kecenderungan ini;

2. Potensi ketegasan lembaga legislatif lebih besar pada sistem 
presidensial, tetapi realisasi aktualnya tergantung kepada 
keberadaan kondisi-kondisi lainnya;

3. Lembaga legislatif pada sistem presidensial lebih mungkin 
untuk memiliki spesialisasi dan komite tetap permanen dan 
subkomite dengan jumlah staf profesional untuk membantu 
penyusunan draf, pemeriksaan, dan pengubahan legislasi;

4. Melalui sistem komite, lembaga legislatif memiliki kekuasaan 
yang luas untuk memanggil ahli, saksi, anggota kabinet, 
penasihat presiden, dan sebagainya, untuk rapat dengar 
pendapat publik dan privat sebelum penyusunan undang-
undang;

5. Presiden dapat mem-veto legislasi, yang dapat dikesampingkan 
dengan 2/3 suara dari legislasi.

Secara praktik, relasi antara lembaga eksekutif dan legislatif tidak 
dapat dihindari, apalagi dalam suatu bangunan presidensial multipartai. 
Relasi interdependensi tersebut semakin ditegaskan dalam konstitusi, yakni 
dalam pembentukan undang-undang. Meskipun pemegang kekuasaan 
pembentukan undang-undang ada di DPR, keterlibatan presiden tidak bisa 
255  Sistem Pemerintahan Presidensil merupakan sistem pemerintahan yang terpusat pada jabatan 

Presiden sebagai kepala negara (head of government) sekaligus sebagai kepala negara (head of 
state).	Baca	Jimly	Asshiddiqie,	Pokok-Pokok	Hukum	Tata	Negara	Indonesia	Pasca	Reformasi,	
Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, 2007, Hlm.161

256  Saldi Isra, Pergeseran Fungsi Legislasi, (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 58
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dihindarkan	dan	bahkan	signifikan.	Presiden	berhak	mengajukan	rancangan	
undang-undang kepada DPR. Selain itu juga, setiap rancangan undang-
undang harus dibahas bersama oleh DPR dan presiden untuk mendapat 
persetujuan bersama. Presiden juga memiliki peran untuk mengesahkan 
rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi 
undang-undang. Bahkan, Presiden bisa mengajukan keberatan dengan tidak 
menandatangani suatu undang-undang. Selain itu, secara politis presiden 
juga memiliki kepentingan untuk menuangkan kebijakan-kebijakan demi 
mewujudkan visi dan misi penyelenggaraan pemerintahan dalam bentuk 
undang-undang. Dengan demikian, produk legislasi merupakan hasil 
kolaborasi bersama antara lembaga legislatif dengan lembaga eksekutif, 
sehingga keduanya bertanggung jawab atas kuantitas dan kualitas setiap 
produk undang-undang 

  Melihat Pasal 20 ayat (2):

“Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan 
Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan 
bersama”

Dari Pasal diatas, dapat dipahami bahwa hubungan interdependensi 
antara presiden dan DPR dalam pembentukan undang-undang secara 
tidak langsung menghendaki adanya bentuk akomodatif kepentingan 
politik. Akomodasi terhadap perwakilan kader partai politik dalam kabinet 
pemerintahan untuk menjadi jembatan penghubung antara pemerintah 
dengan partai politik yang menduduki parlemen. Sebagai penjalin relasi, 
menempatkan kader partai politik dalam jajaran menteri dapat diarahkan 
sebagai kunci penghimpun dukungan kebijakan-kebijakan pemerintah 
yang kelak akan digolkan menjadi suatu undang-undang.

D. Evaluasi terhadap Ketentuan Perubahan DPD

Pembentukan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) awalnya 
dimaksudkan dalam rangka mereformasi struktur sistem parlemen 
Indonesia menjadi dua kamar (bicameral) yang terdiri atas Dewan 
Perwakilan Rakyat (DPR) dan DPD. Dengan struktur bikameral itu 
diharapkan proses legislasi dapat diselenggarakan berdasarkan sistem 
double-check yang memungkinkan representasi kepentingan seluruh 
rakyat secara relatif dapat disalurkan dengan basis sosial yang lebih luas. 
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DPR merupakan cermin representasi politik (political representation), 
sedangkan DPD mencerminkan prinsip representasi teritorial atau regional 
(regional representation).257

Dalam ketentuan Pasal 20 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 
menyatakan bahwa: “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan 
membentuk undang-undang.” Dalam Pasal tersebut menerangkan bahwa 
DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Tidak ada 
ketentuan mengenai DPD disana, padahal DPD juga sejatinya memegang 
kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Meskipun produk hukum 
undang-undang dari DPD hanya berkaitan dengan daerah, namun konsep 
dari lembaga perwakilan di Indonesia yang menganut bikameral yaitu DPR 
dan DPD harus sama-sama memegang kekuasaan membentuk undang-
undang.

  Melihat Pasal 22D ayat (1) yang berbunyi:

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

Mengaca pada klausul Pasal tersebut memperlihatkan ketidakjelasan 
fungsi legislasi DPD. Kata “dapat” memberikan makna yang lemah 
terhadap wewenang DPD dalam mengajukan rancangan undang-undang 
yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, 
pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan 
sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan 
dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Alasan dikatakan 
lemah karena kata “dapat” melahirkan kebebasan sehingga menimbulkan 
ketidakjelasan. Berarti DPD di sini boleh mengajukan rancangan undang- 
ndang yang berkaitan dengan daerah ataupun tidak.

 DPD menjadi bebas dalam melakukan fungsi tersebut. Padahal 
menelisik kembali alasan mengapa dilahirkannya DPD dalam kamar 
lembaga perwakilan yaitu DPD membawa kepentingan-kepentingan 
daerah. Karena undang-undang itu sendiri tidak hanya melihat secara 
257	Jimly	Asshiddiqie,	Perkembangan	dan	Konsolidasi	Lembaga	Negara	Pasca	Reformasi,	Jakarta:	

Sinar	Grafika,	2008,	hlm.	119.
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nasional tetapi juga melihat daerah sebagai pelaku riil pembangunan 
nasional melalui pembangunan daerah. Sehingga kata “dapat” ini secara 
eksplisit memberikan kebebasan DPD dalam menjalankan fungsinya dan 
secara implisit melemahkan DPD.

Selanjutnya untuk Pasal 22D ayat (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 anggaran 
pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang 
berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.”

 Penguatan dalam wewenang ini harus diperjelas dan dipertegas. 
Kata “ikut” dalam klausul Pasal tersebut memberi makna bahwa wewenang 
DPD itu hanya ikut membahas saja, padahal mengingat wewenang yang 
sekaligus menjadi tugas peran dewan perwakilan kedua ini adalah membuat 
undang- undang yang berkaitan dengan kedaerahan. Pembangunan di 
daerah tentunya tidak bisa hanya bergantung pada pendapatan daerahnya, 
sehingga anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat juga dibutuhkan. 
Telah diketahui dengan otonomi khusus yang memberikan perbedaan 
“perlakuan” di tiap-tiap daerah, karena alasan tertentu yang didasarkan 
oleh keadaan kondisi daerah masing-masing yang berbeda satu sama 
lain. Oleh karena itu, DPD sebagai lembaga perwakilan demokratis yang 
langsung dipilih oleh rakyat dengan membawa kepentingan daerah secara 
representative harus ikut andil dalam pembahasan rancangan undang-
undang APBN karena menyangkut kepentingan daerah di bidang anggaran 
(budgeting) daerah.

Selanjutnya Pasal 22D ayat (3) yang berbunyi:

“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 engara, pajak, pendidikan, 
dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan
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Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.”

 Klasul dalam Pasal 22D ayat (3) lagi-lagi menempatkan wewenang 
DPD dalam melakukan fungsi pengawasan menjadi dibawah DPR. Karena 
kata “dapat” disini memiliki makna seperti halnya “boleh”. Berarti DPD 
bisa melakukan pengawasan dan bisa saja tidak. Padahal DPD sebagai 
lembaga perwakilan kedua tentunya memiliki wewenang yang sama 
dengan DPR yang ada di kamar sebelah. Sekali lagi wewenang DPD 
dalam hal pengawasan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan 
kepentingan daerah harus diperjelas dan dipertegas. Antar fungsi, tugas 
dan wewenang lembaga perwakilan dua kamar harus saling bekerja sama, 
saling mengawasi, dan saling melengkapi terkait hubungan pusat dan 
daerah. Jika DPD dalam klausul Pasal 22D ayat (3) ini terlihat kurang 
jelas dan kurang tegas dalam hal fungsi, tugas dan wewenangnya untuk 
melakukan pengawasan.

Pasal 23 ayat (2) yang berbunyi:

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

 Melanjutkan fungsi pertimbangan DPD dalam hal anggaran yaitu 
melalui  pembahasan  bersama  DPR  terkait  rancangan  undang-undang 
anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang 
yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. Dalam klausul 
Pasal 23 ayat (2) tersebut DPD kembali hanya sekedar memberikan 
pertimbangan saja. Peran dari fungsi, tugas dan wewenang DPD dalam 
fungsi pertimbangan anggaran menjadi tereduksi oleh DPR. Rancangan 
undang-undang APBN tidak hanya dibahas oleh Presiden dan DPR saja, 
tetapi DPD dengan kepentingan yang dibawa yaitu kepentingan demokratis 
daerah harus juga memiliki kedudukan yang sama untuk ikut membahas 
rancangan undang-undang APBN.

Selanjutnya Pasal 23 ayat (3) berbunyi:

“Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan 
anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, 
Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
tahun yang lalu.”
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Sesuai dengan klausul Pasal tersebut DPR menjadi pemutus 
setuju atau tidaknya rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara 
yang diusulkan oleh Presiden.Padahal dalam melakukan fungsi anggaran 
tersebut, DPD juga memiliki peran dalam fungsi anggaran seperti 
halnya DPR, hanya saja DPD hanya terlibat dalam hal yang menyangkut 
kepentingan daerah. Dalam menyetujui rancangan anggaran pendapatan 
dan belanja negara DPD juga harusnya memiliki peran dan wewenang 
yang sama dengan DPR. Karena diingat kembali mengenai tujuan dan 
fungsi adanya DPD yaitu perwakilan demokratis yang memperjuangkan 
kepentingan daerah. Oleh karena itu DPD harus diberi kekuasaan yang 
sama dengan DPR untuk menyetujui atau tidak rancangan anggaran 
pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden. Disamping 
itu Pasal 7C UUD NRI Tahun 1945 mengatakan:

“Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan 
DPR”

Munculnya norma di atas menjelaskan bahwa DPR mendapatkan 
perlindungan konstitusional dengan tidak dapat dibekukan dan/atau 
dibubarkan, sementara hal ini bertolak belakang dengan DPD, yang tidak 
secara eksplisit diberikan perlindungan yang sama. Artinya, suatu waktu 
ketika terjadi sengketa antar lembaga, DPD dengan Presiden, maka Presiden 
berpotensi untuk membekukan dan/atau membubarkan DPD. Hal ini 
tentunya perlu dihindari oleh karena DPD merupakan lembaga perwakilan 
rakyat yangs seharusnya dilindungi dan dipertegas kedudukannya dalam 
konstitusi bangsa kedepannya.

E.  Evaluasi terhadap Ketentuan Perubahan MK

Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan 
Indonesia adalah sebagai lembaga negara yang menjalankan fungsi yudisial 
dengan kompetensi obyek perkara ketatanegaraan. Berdasarkan Pasal 24 
ayat (1) UUD 1945, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang 
merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan 
keadilan. Kekuasaan kehakiman diselenggarakan oleh sebuah Mahkamah 
Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya, dan oleh sebuah 
Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 24 ayat 
(2) UUD 1945. Dengan demikian kedudukan Mahkamah Konstitusi adalah 
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sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman disamping Mahkamah 
Agung. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga peradilan yang dibentuk 
untuk menegakkan hukum dan keadilan dalam lingkup wewenang yang 
dimiliki.

Menurut	 Jimly	 Asshiddiqie,	 dalam	 konteks	 ketatanegaraan	
Mahkamah Konstitusi dikonstruksikan: Pertama, sebagai pengawal 
konstitusi yang berfungsi menegakkan keadilan konstitusional di tengah 
kehidupan masyarakat. Kedua, Mahkamah Konstitusi bertugas mendorong 
dan menjamin agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua 
komponen negara secara konsisten dan bertanggung jawab. Ketiga, di 
tengah kelemahan sistem konstitusi yang ada, Mahkamah konstitusi 
berperan sebagai penafsir agar spirit konstitusi selalu hidup dan mewarnai 
keberlangsungan bernegara dan bermasyarakat.258

Fungsi Mahkamah Konstitusi dijalankan melalui wewenang 
yang dimiliki yaitu memeriksa, megadili, dan memutus perkara tertentu 
berdasarkan pertimbangan konstitusional. Dengan sendirinya setiap 
putusan Mahkamah Konstitusi merupakan penafsiran terhadap konstitusi. 
Berdasarkan latar belakang ini setidaknya terdapat lima fungsi yang 
melekat pada keberadaan Mahkamah Konstitusi dan dilaksanakan 
melalui kewenangannya yaitu sebagai pengawal konstitusi (the guardian 
of the constitution), penafsir	 final	 konstitusi	 (the final interpreter of 
the constitution), pelindung hak asasi manusia (the protector of human 
right), pelindung hak konstitusional warga negara (the protector of the 
citizen’s constitutional right), dan pelindung demokrasi (the protector of 
democracy).

Pasal 24 C UUD 1945 disebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi 
berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya 
bersifat	 final	 untuk	 menguji	 undang-undang	 ter-hadap	 UUD	 1945,	
memutus sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran 
partai politik, memutus perselisihan hasil pemilu, dan memutus pendapat 
DPR terhadap perkara impeachment terhadap presiden dan / atau wakil 
presiden.

Dalam keberlaksanaan tugas dan wewenangnya, kewenangan MK 
tidak dapat mutlak dilaksanakan. Hal ini dikarenakan karena marwah 

258  Maruarar Siahaan, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Edisi 2, (Jakarta: 
Sinar	Grafika,	2011),	hlm.	8.	
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dari pendirian MK adalah sebagai sebagai guardian of constitution yang 
dalam pelaksanaan fungsinya masih dibebani oleh hal-hal diluar pokok 
marwah MK itu sendiri. Pertama, kewenangan memutus perselisihan 
hasil pemilukada seharusnya bukan ranah kewenangan MK. Kedua, 
perlu hadirnya constitutional complaint atau pengaduan konstitusional 
sebagai wewenang MK. Ketiga, berkaitan denga MK sebagai guardian 
of constitution maka MK seyogyanya berwenang menguji peraturan 
perundang-undangan tidak sebatas undang-undang saja terhadap Undang-
Undang Dasar.

Sejak diberikannya kewenangan dalam menyelesaikan PHPU 
Kepala Daerah sampai sekarang ini, MK Melalui putusan-putusannya 
melakukan berbagai terobosan hukum yang menjaga agar Pemilu tetap 
terlaksana secara demokratis sesuai amanat konstitusi. Meskipun demikian 
bukan berarti bahwa dalam penanganannya MK tidak mengalami banyak 
tantangan. Pengalaman MK dalam memutus PHPU Kepala Daerah, 
menunjukan banyak pelanggaran administratif dan pidana yang terjadi 
dalam pemilukada belum terselesaikan dengan baik ketika perselisihan 
tersebut masuk menjadi perkara MK. Padahal penyelesaian terhadap 
pelanggaran-pelanggaran tersebut merupakan kewenangan KPU dan 
Kepolisian dan bukan merupakan kewenangan MK. Di sisi lain pelanggaran 
pelanggaran administratif dan pidana tersebut seringkali bersinggungan 
dengan pokok permohonan yang harus diputus oleh MK. Sehingga 
MK harus memberi putusan atas kewenangannya. Masalah lain dalam 
penyelesaian PHPU Kepala Daerah di MK adalah tenggat waktu yang 
dibatasi selama 14 (empat belas) hari kerja yang dalam praktiknya hanya 
berlaku efektif selama 7 hari kerja, karena adanya prosedur pemanggilan. 
Bila masalah tenggat waktu ini (speedy trial) dikaitkan dengan wacana 
penyelenggaraan Pemilukada serentak, penyelesaian perkara pemilukada 
di MK pasti mengalami kesulitan.

Adapun kendala yang dihadapi Mahkamah Konstitusi dalam 
Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada hingga saat ini, antara lain:259

1. Sifat MK yang sentralistik memunculkan dua masalah yaitu 
adanya penumpukkan perkara sengketa hasil pemilukada 

259    Iwan Satriawan, dkk, Study on the Effectiveness of the Settlement of Local Election Dispute 
by the Constitutional Court, Jakarta : Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan 
Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2012, Hlm. 
21
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pada waktu tertentu dan membuat para pencari keadilan dari 
wilayah Indonesia yang jauh, seperti daerah luar Jawa, apalagi 
ujung barat dan timur Indonesia, memiliki akses yang terbatas 
terhadap MK (acsess to court) dan karenanya menimbulkan 
kesulitan bagi warga negara untuk mendapatkan keadilan 
(access to justice).

2. Dengan jumlah hakim konstitusi yang hanya sembilan 
orang, maka mengelola sengketa hasil pemilukada yang bisa 
mencapai 200 perkara lebih dalam satu tahun membuat MK 
sulit bekerja dengan efektif. Apalagi jika dikaitkan dengan 
domain utama MK sebenarnya yaitu sebagai the “guardian of 
the Constituttion”.

3. Ketiga, tenggang waktu penyelesaian sengketa cukup singkat 
yaitu 14 hari. Artinya dengan sifat yang sentralistik dan jumlah 
hakim terbatas, sementara jumlah potensi sengketa hasil 
pemilukada di Indonesia yang berjumlah 527 sengketa hasil 
pemilukada gubernur dan bupati/walikota, tenggang waktu 
tersebut menjadi tidak realistik bagi manajemen perkara di 
MK.

4. Perluasan ruang lingkup kewenangan MK melalui putusan MK 
sendiri, dalam hal tertentu menjadi kendala serius bagi MK 
dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilukada. Menurut 
Refly	 Harun,	 dengan	 kondisi	 demikian,	 maka	 penyelesaian	
sengketa hasil pemilukada di MK tidak akaan bisa berjalan 
dengan efektif.

5. Tidak terjadwalnya pemilukada secara baik dan terintegrasinya 
jadwal pemilukada dengan sistem yang lain.

Mengesampingkan mengenai perselisihan hasil pemilukada, 
wewenang yang seharusnya hadir di ranah MK adalah constituional 
complain atau pengaduan konstitusional. Constitutional complaint terjadi 
tatkala seorang warga negara mengadu ke Mahkamah Konstitusi bahwa 
tindakan atau kelalaian suatu pejabat negara atau pejabat publik telah 
melanggar hak konstitusionalnya sementara segala upaya hukum biasa 
yang tersedia sudah tidak ada lagi. Kewenangan tersebut, constitutional 
question dan constitutional complaint, tidak dimiliki oleh Mahkamah 
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Konstitusi di Indonesia setidak-tidaknya sampai dengan saat ini.

Dengan serangkaian klausul yang telah disampaikan berkenaan 
dengan adannya wewenang baru Mahkamah Konstitusi di Bidang 
constitusional complaint, penulis memetik suatu kesimpulan bahwasanya 
dengan kembalinya kewenangan pemutusan hasil sengketa pemilihan 
umum Kepala Daerah ke badan lain yang bersangkutan merupakan suatu 
langkah yang tepat guna menata kembali sistem peradilan tingkat tinggi di 
Indonesia agar semakin baik dan tertata.
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BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, HISTORIS, DAN SOSIOLOGIS

A. LANDASAN FILOSOFIS
	 1.		Landasan	Filosofis	Perubahan	PPHN

Jalan panjang mencapai kemerdekaan telah membuat para pendiri 
bangsa merumuskan sebuah ideologi yang digali dari nilai-nilai sosial 
kebangsaan.260 Para pendiri bangsa sadar akan pentingnya sebuah ideologi 
karena diyakini akan membawa negara-bangsa ke arah kemakmuran 
dan keadilan.261 Pidato Soekarno pada pada sidang perumusan Pancasila 
tanggal 1 Juli 1945 menyatakan secara tegas bahwa: “saya di dalam 3 (tiga) 
hari ini belum mendengarkan prinsip itu, yaitu ‘prinsip kesejahteraan’ 
prinsip: tidak akan ada kemiskinan di dalam Indonesia merdeka’. Apakah 
kita mau Indonesia merdeka yang kaum kapitalisnya merajalela, ataukah 
yang semua rakyatnya sejahtera, yang semua orang cukup makan, cukup 
pakaian, hidup dalam kesejahteraan, merasa dipangku oleh Ibu Pertiwi 
yang cukup memberi sandang pangan kepadanya?”262

Hal tersebut menunjukkan betapa kesejahteraan rakyat merupakan 
sesuatu yang penting diwujudkan sebagai pucak kejayaan atas kelamnya 
masa penjajahan yang diderita oleh rakyat Indonesia. Pancasila sebagai 
philoshopie groundslag memi liki kaitan yang cukup erat dengan konsepsi 
negara kesejahteraan (welfare state) yang tercermin dalam Pembukaan 
Undang - Undang Dasar Tahun 1945, konsepsi negara kesejahteraan 
Indonesia seperti terjemahan langsung dari Sila Kelima yakni Keadilan 
Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, hal itu terkristalisasi dalam Alinea 
keempat yang menyebutkan secara tegas bahwa tujuan pembentukan 
Pemerintahan Negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa 
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan 

260  Wawan Tunggul Alam, et.al, Bung Karno Menggali Pancasila, Jakarta : Gramedia, 2000, hlm.
261  Tujuan dari setiap Ideologi adalah untuk menghindari penderitaan manusia dengan 

menggabungkan ide-ide, emosi, dan orang- orang dalam moda produksi perubahan sosial 
yang mendasar. Ideologi harus memiliki ketiga variabel ini untuk mendapatkan kekuatan yang 
diperlukan sehingga berhasil sebagai kekuatan politik. Jadi, alasan penciptaan ideologi politik 
sebagai “ p elarian” keluar dari ketidakadilan yang dirasakan. Hanna Samir Kassab . The Power 
of Emotion in pol itics, Philosophy, and Ideology, dikutip dalam Widodo Dwi Putro, Pancasila 
di era Pasca Ideologi, Jurnal Veritas et Justitia, Vol. 5 Nomor 1, 2019, hlm. 6.

262  Ibid.
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kesejahteraan umum, mencerdasakan kehidupan bangsa, dan ikut 
melaksanakan ketetiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian 
abadi dan keadilan sosial. 263

Dalam konteks haluan negara, ia seperti guidens, sebagai 
kompas yang akan mengarahkan kemana penyelenggaraan negara dan 
pembangunan yang hendak dicapai dan diwujudkan sesuai dengan landasan 
ideologi Pancasila. Apabila Pancasila mengandung prinsip-prinsip 
filosofis,	 konstitusi	 mengandung	 prinsip-prinsip	 normatif,	 maka	 haluan	
negara mengandung prinsip-prinsip direktif. Haluan negara diperlukan 
sebagai kaidah penuntun yang berisi arahan dasar tentang bagaimana 
cara melembagakan nilai - nilai Pancasila dan tujuan negara (rechtidee) 
sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD Tahun 1945 tersebut.264 
Sebagai prinsip kebijakan fundamental tersebut, haluan negara menjadi 
pedoman perumusan kebijakan instrumental dan operasional pula.

Demi keadilan, konstitusi harus membangun keseimbangan 
di antara peran negara, masyarakat, dan pasar. Demikian pula halnya 
terkait dengan keadilan, struktur politik kenegaraan, struktur soal 
kemasyarakatan, dan struktur perekonomian tidak boleh timpang. Jarak 
antara struktur tertinggi dengan struktur terendah harus dekat. Memang 
secara alamiah, sebagai akibat perbedaan kemampuan dalam penguasaan 
sumberdaya, dalam dinamika kehidupan masyarakat tidak mungkin tidak 
terbentuk struktur pyramidal dalam lapis-lapis atau kelas-kelas yang 
terstratifikasi.	Akan	 tetapi,	yang	penting	adalah	bahwa	stratifikasi	 sosial	
alamiah itu tidak menghasilkan struktur piramida yang terlalu hierarkis 
secara tidak berkeadilan sosial. Untuk iu harus ada intervensi dari negara, 
dari kelas atau lapisan tertinggi, untuk memperdebatkan jarak atas-bawah 
itu menjadi semakin lama semakin dekat. Peran konstitusi sebagai sarana 
pembebasan harus menjamin keadilan struktural yang demikian itu.

Secara	 filosofis	 Indonesia	 menganut	 paham	 keadilan	 sosial	
maka perencanaan negara dan ekonomi menjadi sangat penting untuk 
dilakukan, supaya mekanisme ekonomi tidak diserahkan kepada pasar 
sepenuhnya. Dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh 
masyarakat Indonesia, maka perlu disusun secara komprehensif terkait 
dengan sistem manajemen nasional yang akan diselenggarakan dalam 
waktu tertentu, dalam hal ini PPHN. Sistem manajemen nasional adalah 
suatu sistem yang berfungsi memadukan penyelenggaraan siklus kegiatan 
263   Fence M. Wantu, op.cit., hlm. 53.
264  Harry Setya Nugraha, Op.cit , hlm. 209. 



151 UNIVERSITAS SEBELAS MARET (Tim B)

berupa perumusan kebijaksanaan, pelaksanaan kebijaksanaan, dan 
pengendalian pelaksanaannya. Sistem manajemen nasional berfungsi 
memadukan keseluruhan upaya manajerial yang berintikan tatanan 
pengambilan keputusan berkewenangan dalam rangka penyelenggaraan 
kehidupan berbangsa dan bernegara untuk mewujudkan ketertiban sosial, 
ketertiban politik dan ketertiban administrasi. Agar terwujudnya tujuan 
negara sebagaimana yang terkandung dalam pembukaan UUD NRI 
Tahun 1945, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh 
tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umu, mencerdaskan 
kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, dapat tercapai 
sebagaimana mestinya. 265

2.	Landasan	Filosofis	Perubahan	MPR
Seperti yang dijelaskan bahwa kedaulatan rakyat adalah 

kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, termasuk legitimasi 
kekuasaan pemerintah. Dalam teori kedaulatan rakyat, rakyat memberikan 
kekuasannya pada wakil rakyat di lembaga legislatif dan eksekutif untuk 
mewujudkan harapan dan keinginan rakyat. Dalam hal penyelenggaraan 
ketatanegaraan Indonesia, haruslah digarisbwahi bahwasannya semua 
berpusat pada kepancasilaan sehingga Pancasila menjadi panduan 
dalam pengambilan kebijakan, putusan, dan pembuatan perundang-
undangan. Dengan demikian, Pancasila adalah domain bagi eksekutif, 
legislatif, dan yudikatif dalam melaksanakan amanah negara. Maka 
berdasarkan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksaan dalam 
permusyawaratan perwakilan, sekalipun tidak dari semua rakyat Indonesia 
mengerti mengenai demokrasi, Namun berdasarkan Alinea IV pembukaan 
UUD NRI Tahun 1945, yang berbunyi

“…maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan itu dalam suatu 
Undang Undang Dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam 
suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan 
rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan YangMaha Esa,…”. 
Dapat disimpulkan apabila Indonesia adalah negara yang 
demokratis.
Secara	 filosofis,	MPR	merupakan	 perwujudan	 seluruh	 rakyat	 di	

Indonesia.Berarti yang merupakan penjelmaan rakyat di Indonesia adalah 
Majelis Permusyawaratan Rakyat, sehingga lembaga MPR termasuk 
kedalam penjelmaan perwakilan rakyat sepenuhnya dan mempunyai 
265  Ibid.
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kekuasaan di segala fungsi. Dalam melihat MPR secara keseluruhan maka 
harus dilihat ide pembentukannya pertama kali. Untuk menjamin agar 
majelis ini benar-benar menjadi penjelmaan seluruh rakyat. MPR sesuai 
dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 terdiri dari 
anggota DPR dan DPD yang dipilih langsung oleh rakyat.

	 3.	Landasan	Filosofis	Perubahan	DPR
Berdasarkan Teori Kedaulatan Rakyat yang dianut di Indonesia, 

legitimasikekuasaan pemerintah adalah berasal dari rakyat. Teori 
kedaulatan rakyat menganggap kehendak rakyat adalah satu-satunya 
sumber kekuasaan bagi pemerintah. Rakyat memberikan kekuasaan pada 
para wakil rakyat yang menduduki lembaga legislatif maupun eksekutif 
untuk melaksanakan keinginan rakyat, melindungi hak-hak rakyat serta 
memerintah berdasarkan hati nurani rakyat. Rakyat berhak mengganti 
pemerintahan yang dipilih dan diangkatnya, bila pemerintah tersebut tidak 
melaksanakan kehendak rakyat.

Sebagai Negara yang meletakkan Pancasila sebagai falsafahnya 
maka Indonesia haruslah menilik pada apa yang dinyatakan dalam sila-
sila Pancasila. Nilai yang terkandung dalam sila keempat pancasila adalah 
rakyat. Dalam sila ini sangan jelas menyebutkan “Kerakyatan yang 
dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaran perwakilan”, 
dalam sila ini telah dijelaskan bahwa rakyat yang harus dimuliakan dan 
kedaulatan	rakyat	haruslah	dijunjung	tinggi.	Secara	filosofis	pembentukan	
dari Dewan Perwakilan Rakyat, sebagai pelaksana kedaulatan rakyat 
berdasarkan Pancasila. Sehingga disini seharusnya tidak boleh ada 
kepentingan-kepentingan lain diatas kepentingan rakyat. Pada Alenia 
IV Preambule UUD NRI Tahun 1945, menegaskan “…maka disusunlah 
kemerdekaan kebangsaan 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,…”. Dari kalimat tersebut, jelas bahwa negara Indonesia adalah 
negara yang berkedaulatan rakyat atau negara demokratis. Demokrasi 
yang diterapkan adalah demokrasi yang berdasarkan kepada Pancasila, 
atau disebut demokrasi pancasila.

Demokrasi Pancasila mengandung pengertian demokrasai yang 
dijiwai, disemangati, diwarnai, dan didasarkan oleh bangsa dan negara 
Indonesia, yang dijiwai dan diintegrasikan oleh nilai-nilai luhur Pancasila. 
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Menurut Prof. Dardji Darmo Diharjo, SH, Demokrasi Pancasila adalah 
paham demokrasi yang bersumber kepada kepribadian dan falsafah 
hidup bangsa Indonesia yang perwujudannya seperti, dalam ketentuan 
ketentuan pembukaan UUD 1945.266Dimana orang menyebut suara rakyat 
adalah suara Tuhan “vox populi vox Dei”yang dapat diartikan bahwa 
kedaulatan yang tinggi didunia ini adalah dari rakyat. Oleh karena itu DPR 
memiliki fungsi esensial dalam mengemban kepercayaan rakyat sebagai 
salah satu representasi rakyat yang memang seharusnya mengakomodir 
kepentingan-kepentingan rakyat. Melihat dari apa yang diinginkan rakyat 
melalui DPR inilah, sebagai lembaga yang memiliki fungsi legislasi DPR 
dapat membentuk suatu produk hukum berupa Undang-Undang. Peraturan 
perundang-undangan mulai dikenal dan tumbuh sejak saat berkembangnya 
organisasi yang memiliki kekuasaan dan wewenang tertinggi untuk 
menguasai dan mengatur kehidupan masyarakat, yaitu negara.

Menurut Hidayat Indonesia cendrung mengikuti konsep Trias 
Politika	 yang	 dikemukakan	 oleh	 Montesquieu	 hanya	 saja	 penerapan	
konsep tersebut tidak dinyatakan secara eksplisit. Kalau kita perhatikan 
pemerintah Indonesia sudah menerapkan pembagian kekuasaan bahkan 
sejak kemerdekaan baik pada era sistem pemerintahan parlementer, 
presidensial maupun demokrasi. Hal ini terbukti adanya keterkaitan antara 
semua lembaga tinggi negara dan saling bekerja sama dalam bidang 
tertentu, seperti hubungan antara Presiden dengan DPR, keduanya memiliki 
kekuasaan membentuk undang-undang. Keterkaitan dan kerja sama antara 
kedua lembaga tersebut tentu dalam hubungan keselarasan dan kemitraan. 
Keselarasan dan kemitraan tersebut sebenarnya telah mendapat landsan 
yang kuat di dalam pembukaan UUD 1945 alenia keempat terutama melalui 
prinsip yang terkandung dalam sila-sila pancasila, yaitu keseimbangan 
keserasian dan keselarasan.

	 4.	Landasan	Filosofis	Perubahan	DPD
Kedudukan pancasila sebagai dasar negara dalam pembukaan 

UUD 1945 ini bersifat yuridis - konstitusional. Artinya nilai pancasila 
sebagai norma dasar negara (Grundnorm, kaidah negara yang fundamental) 
bersifat imperatif ; artinya mengikat dan memaksa semua yang ada 
didalam wilayah kekuasaan hokum negara RI untuk setia melaksanakan, 
266 Yusdianto, MAKNA FILOSOFIS NILAI-NILAI SILA KE-EMPAT PANCASILA 

DALAM SISTEM DEMOKRASI DI INDONESIA, FIAT JUSTISIA. Faculty of Law, 
Lampung University, Bandarlampung, Lampung, Indonesia. Volume 10 Issue 2, April-June 
2016. 
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mewariskan, mengmbangkan dan melestarikannya. Pancasila sebagai dasar 
-	dasar	filosofis	terdapat	dalam	Pembukaan	UUD	1945	yang	merupakan	
kesepakatan pertama penyangga konstitusionalisme. Dengan tidak 
diubahnya Pembukaan UUD 1945, maka tidak berubah pula kedudukan 
pancasila	 sebagai	 dasar	 -	 dasar	 filosofis	 bangunan	 negara	 republik	
Indonesia, yang berubah adalah sistem dan institusi untuk mewujudkan 
cita-cita berdasarkan nilai-nilai pancasila dan perkembangan masyarakat.

Apabila kita menilik daripada sila ke-empat dalam Pancasila 
yang menyatakan bahwa kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat 
kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, bahwa di dalam 
menjalankan kedaulatan rakyat berdasar pada pancasila digunakan prinsip 
permusyawaratan perwakilan atau lengkapnya bahwa maksud dari kalimat 
di atas adalah mengandung makna suatu pemerintahan dari rakyat, oleh 
rakyat, dan untuk rakyat dengan cara musyawarah mufakat melalui 
lembaga-lembaga perwakilan.

Konsep kedaulatan rakyat dapat dilaksanakan secara langsung yaitu 
rakyat secara langsung turut dalam penentuan kebijakan atau secara tidak 
langsung yaitu rakyat memberikan hak nya untuk diwakili oleh lembaga 
parlemen yang bekerja atas nama rakyat. demokrasi yang digunakan pada 
kondisi masyarakat yang sederhana adalah demokrasi langsung, namun bagi 
masyarakat yang kompleks disebabkan adanya perkembangan masyarakat 
maka dibuatlah demokrasi suatu sistem demokras tidak langsung yakni 
dengan dibentuknya suatu lembaga perwakilan. Konsep kedaulatan rakyat 
tidak langsung ini yang kemudian memunculkan lembaga perwakilan di 
Indonesia yang merupakan perwakilan politik (political representation) 
yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dan perwakilan teritorial/wilayah 
(territorial representation) yaitu Dewan Perwakilan Daerah.

Oleh karena kedudukannya yang juga dinilai penting dan 
aspirasional, maka seyogyanya lembaga ini diberikan kewenangan yang 
sesuai dengan tupoksi nya sebagai wakil golongan daerah. Namun melihat 
kenyataan yang ada, bahwasannya Dewan Perwakilan Daerah dari hal 
dasar yaitu kewenangannya saja sudah dirasa didiskriminasikan apabila 
dibandingkan dengan DPR, padahal seharusnya dalam menyongsong 
ketatanegaraan Indonesia, keduanya memiliki paran dan kedudukan sejajar 
dan sama penting. Oleh karena secara konstitusional peraturan mengenai 
DPD belumlah efektif serta belum diberikannya memberikan kekuatan 
yang cukup kepada DPD, maka diperlukan suatu perubahan kelima 
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UUD NRI Tahun 1945 yangberkaitan dengan penguatan DPD. Dengan 
kata lain, DPD harus disempurnakan eksistensinya dalam konstitusi 
agar pengejawantahan makna sila keempat Pancasila dapat berjalan 
sebagaimana mestinya.

	 5.		Landasan	Filosofis	Perubahan	MK
Pembukaan dan Batang tubuh UUD 1945 merupakan norma dasar 

sebagai landasan pijak untuk pembangunan hukum bangsa Indonesia, 
dijelaskan oleh Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barakatullah bahwa, 
Grundnorm atau norma dasar merupakan doktrin Hans Kelsen, kaedah 
hukum mempunyai kekuatan berlaku apabila didasarkan atas kaedah yang 
lebih tinggi derajat tingkatannya. Suatu kaedah hukum merupakan sistem 
kaedah secara hierarkhis. Kaedah hukum tertentu dapat dicari sumbernya 
pada kaedah hukum yang lebih tinggi derajat tingkatannya.

Pancasila sebagai sumber hukum materiil ditentukan oleh muatan 
atau bobot materi yang terkandung dalam Pancasila. Setidaknya terdapat 
tiga kualitas materi Pancasila yaitu: pertama, muatan Pancasila merupakan 
muatan	 filosofis	 bangsa	 Indonesia.	 Kedua,	 muatan	 Pancasila	 sebagai	
identitas hukum nasional. Ketiga, Pancasila tidak menentukan perintah, 
larangan dan sanksi melainkan hanya menentukan asas-asas fundamental 
bagi pembentukan hukum (meta-juris).267 Pancasila sebagai sumber dari 
segala sumber hukum baik formil maupun materiil, norma fundamental 
hukum yangtertinggi, kemudian berturut-turut diikuti norma hukum di 
bawahnya.

Dijelaskan Titik Triwulan Tutik Undang-Undang Dasar 1945 
sebagai hukum formil tertinggi negara Republik Indonesia, “Undang-
Undang Dasar merupakan hukum formil yang tertinggi dalam suatu negara 
yang menjadi dasar segala peraturan perundang-undangan. Undang-
Undang Dasar mengandung ketentuan pokok dasar ketatanegaraan dari 
suatu negara yang sangat dihormati, memiliki prosudur yang berat untuk 
merubahnya”.

Mahkamah Konstitusi yang merupakan organ negara sebagaimana 
disebutkan dalam Undang – Undang Dasar. Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, 
menjelaskan :“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah 
Agung dengan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam 
267   Dani Pinasang, “Falsafah Pancasila Sebagai Norma  Dasar (Grundnorm) dalam Rangka 

Pengembanan	Sistem	Hukum	Nasional”,	Jurnal	Hukum	UNSRAT,	Vol.	XX,	No.	3,	April-Juni,	
2012, hal.8
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lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan 
Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh 
sebuah Mahkamah Konstitusi”.

Adapun Tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi diatur dalam 
Pasal 24 C ayat (1), berdasar pada hal tersebut salah satu kewenangan 
baru yang akan diberikan kepada MK adalah wewenang memutus suatu 
constitutional complain. Mengacu pada nilai sila kedua Pancasila sebagai 
manusia yang adil dan beradab, berarti terdapat sikap menghargai dan 
melindungi harkat martabat manusia lain serta adil terhadap semua manusia 
ini. Pengertian ini dimanifestasikan kedalam sistem ketatanegaraan yang 
mana perlu adanya suatu lembaga yang menjamin hak konstitusional warga 
negaranya. Constitusional complain ini dinilai sebagai pengejewantahan 
daripada sila kedua Pancasila.

Kewenangan selanjutnya yang akan mutlak diberikan kepada MK 
selanjutnya yakni adanya Judicial Review yang dalam hal ini Mahkamah 
Konstitusi menjalanan suatu bentuk Demokrasi Pancasila yang menyerukan 
pembuatan keputusan melalui musyawarah mencapai mufakat. Ini 
adalah demokrasi yang menghidupkan prinsip-prinsip Pancasila. Hal ini 
mengimplikasikan bahwa hak demokrasi harus selalu diiringi dengan 
sebuah kesadaran bertanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Besar 
menurut keyakinan beragama masing-masing, dan menghormati nilai-nilai 
kemanusiaan ke atas harkat dan martabat manusia, serta memperhatikan 
penguatan dan pelestarian kesatuan nasional menuju keadilan sosial. 
Serta diberikannya kewenangan penuh bagi Mahkamah Konstitusi untuk 
melakukan judicial review.

Arti	 filosofis	 diberikannya	 kewenangan	 ini	 tidak	 lain	 dan	 tidak	
bukan adalah sebanyak wujud dari jelmaan sifat kodrat manusia sebagai 
makhluk individu dan makhluk sosial. Hakikat rakyat adalah merupakan 
sekelompok manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa yang 
bersatu yang bertujuan muwujudkan harkat dan martabat manusia dalam 
suatu wilayah negara. Mahkamah Konstitusi yang dinilai sebagai “The 
Guardian Of Contitution” seharusnya menjadi garda terdepan dalam 
menangani masalah-masalah konstitusional. Adanya sila kerakyatan yang 
terkandung dalam nilai demokrasi Pancasila ini secara sadar dan mutlak 
harus dilaksanakan dalam kehidupan bernegara. Selanjutnya pelaksanaan 
Judicial Review terhadap produk cabang kekuasaan legislatif (legislative 
acts) dan cabang kekuasaan eksekutif (executive acts) adalah konsekensi 
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dari dianutnya prinsip ‘checks and balances’ berdasarkan doktrin 
pemisahan kekuasaan (separation of power). Doktrin kerakyatan yang 
menempatkan semua adalah oleh rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat, 
diimplementasikan melalui mekanisme pemerintahan yang terhubung, 
salah satu wujudnya yakni Judicial Review ini menjadi jembatan antara 
kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif dalam pengeluaran suatu 
produk dalam roda pemerintahan yang disebut dengan Undang-Undang.

B.  LANDASAN HISTORIS
 1.  Landasan Historis Perubahan PPHN

Negara dan pembangunan merupakan dua konsep yang saling 
berkaitan. Dalam pandangan kaum post stukturalis sebagaimana 
dikemukaan oleh Foucault negara merupakan ‘‘the mobile effect of a 
regime of multiple govemmentalities’’ efek bergerak dari sebuah rezim 
kepengaturan yang bersifat multi ganda. Dengan konsepsi ini maka 
pembangunan dapat dilihat sebagai efek dari negara yang di dalamnya 
mengandung proses benturan dan saling berlawanan di antara berbagai 
aktor dalam mewujudkan sebuah kehendak untuk memperbaiki atau 
dalam istilah Tania Li disebut “the will to improve”.

Negara sendiri bukanlah sebuah entitas yang ajeg, statis dan 
homogen, namun sebuah proses pembentukan yang terus menerus yang 
dipraktikan dan diaktualisasikan melalui pembangunan. Dengan demikian 
ada proses ulang alik antara negara dan pembangunan. Negara terbentuk 
melalui proses pembangunan dan sebaliknya pembangunan dikonstruksi 
oleh aktor-aktor, agen dan institusi yang merepresentasikan negara atau 
memiliki karakter negara yaitu kehendak untuk melakukan pengaturan 
dan kontrol atas populasi dalam sebuah wilayah tertentu.268

Menurut Muchsan, terdapat 2 (dua) fungsi negara, yaitu fungsi 
regular dan fungsi pembangunan.269 Fungsi regular adalah fungsi yang 
pasti dijalankan oleh negara karena merupakan “causa prima” jalannya 
roda pemerintahan. Fungsi ini meliputi fungsi politik, fungsi diplomatik, 
fungsi yuridis, dan fungsi administratif. Sementara fungsi pembangunan 
maknanya adalah fungsi negara untuk melakukan perubahan yang 
268   Imam Subkhan, GBHN dan Perubahan Perencanaan Pembangunan Nasional, Jurnal Aspirasi 

Vol No.2, Desember 2004, hlm.132
269  Muchsan, 1992, Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat pemerintah dan Peradilan 

Tata Usaha Negara di Indonesia, Yogyakarta, Penerbit Liberty, hlm. 3.
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terencana untuk menuju kepada suatu perbaikan yang telah ditetapkan 
sebelumnya. Oleh sebab itu, tujuan negara merupakan tujuan negara 
juga, yang biasanya ditetapkan dalam peraturan dasar dari negara yang 
bersangkutan.270

Meskipun dalam Pasal 3 UUD 1945 (sebelum amandemen) 
telah diterangkan adanya GBHN yang ditetapkan oleh MPR, dalam 
kenyataannya sampai tahun 1960 dokumen GBHN tidak pernah dibuat 
dan ditetapkan karena MPR belum terbentuk. Sampai akhirnya Presiden 
Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959 mengeluarkan Dekrit Presiden yang 
menandai era demokrasi terpimpin. Sebagai tindak lanjut dari Dekrit 
Presiden dibentuklah Dewan Perancang Nasional (Depernas) yang diketuai 
oleh Mr. Muhammad Yamin. Tugas dari dewan ini adalah menyusun 
rencana pembangunan nasional. Melalui Penetapan Presiden No 12 tahun 
1963 (Penpres 12/1963), Depernas dirubah menjadi Badan Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Bappenas). Inilah tonggak sejarah berdirinya 
Bappenas. Pada era ini, hampir semua kebijakan pembangunan negara 
merujuk pada pandangan politik Soekarno yang biasanya dikhotbahkan 
setiap tanggal 17 Agustus pada saat peringatan hari kemerdekaan. Hal ini 
terjadi sebagai konsekuensi dari pemusatan kekuasaan dan kepemimpinan 
politik	pada	figur	Soekarno.271

Dokumen GBHN sendiri pertama kali ditetapkan oleh Presiden 
Soekarno melalui Perpres No. 1 Tahun 1960 tentang Garis-Garis Besar 
daripada Haluan Negara. Dalam Pasal 1 Perpres tersebut dinyatakan bahwa 
“Sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat terbentuk, maka Manifesto 
Politik Republik Indonesia yang diucapkan pada tanggal 17 Agustus 1959 
oleh Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang adalah garis-garis 
besar daripada haluan negara”. Salah satu pertimbangan ditetapkannya 
GBHN ini adalah perlunya arah tujuan dan pedoman tertentu dan jelas 
untuk “melancarkan kelanjutan revolusi kita dalam keinsyafan demokrasi 
terpimpin dan ekonomi terpimpin”. Selain itu dalam Penpres itu juga 
dijelaskan bahwa “arah tujuan dan pedoman yang jelas menyeluruh itu 
terdapat pada Amanat Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang pada 
tanggal 17 Agustus 1959 yang berkapala “Penemuan Kembali Revolusi 
Kita”, dan yang berisi pengupasan dan penjelasan persoalan persoalan 

270  Forum Rektor Indonesia, Naskah Akademik Mengembalikan Kedaulatan Rakyat Melalui 
Penyusunan Garis-Garis Besar Haluan Negara Kepada Penyelenggaraan Negara, Surakarta: 
Universitas Sebelas Maret, 2014, hlm.14

271  Imam Subkhan,op.cit, hlm.135
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beserta usaha usaha pokok dari pada revolusi kita yang menyeluruh”.272

Perpres ini kemudian diperkuat lagi melalui Tap MPRS No. I/
MPRS/1960 tanggal 19 November 1960 tentang “Manifesto Politik 
Republik Indonesia sebagai Garis-garis Besar daripada Haluan Negara”. 
Dalam ketetapan ini dijelaskan bahwa Amanat Presiden tanggal 17 Agustus 
1960 yang terkenal dengan nama “Jalannya Revolusi Kita” dan Pidato 
Presiden tanggal 30 September 1960 di muka Sidang Umum PBB yang 
berjudul “To Build the World a New” (Membangun Dunia kembali) adalah 
pedoman-pedoman pelaksanaan Manifesto Politik Republik Indonesia. 
Sebagai rincian dari ketetapan ini kemudian Dewan Perancang Nasional 
(Depernas) membuat Rancangan Pembangunan Nasional Semesta 
Berencana Delapan Tahun 1961 – 1969. Rancangan ini kemudian diterima 
dan ditetapkan oleh MPRS sebagai Garis-Garis Besar Pola Pembangunan 
Nasional Semesta Berencana Tahapan Pertama 1961-1969 melalui Tap 
MPRS No.II/MPRS/1960 tanggal 3 Desember 1960.

Dokumen GBHN yang terakhir dihasilkan pada era demokrasi 
terpimpin ditetapkan melalui Ketetapan MPRS No. IV/MPRS/1963 
tentang Pedoman Pelaksanaan Garis-Garis Besar Haluan Negara dan 
Haluan Pembangunan. GBHN ini juga mengacu pada Pidato Presiden 
tanggal 17 Agustus 1961 berjudul Resopim” (Revolusi – Sosialisme 
Indonesia – Pimpinan Nasional) dan Pidato Presiden tanggal 17 Agustus 
1962 berjudul “Tahun Kemenangan” yang dijadikan sebagai pedoman-
pedoman pelaksanaan Manifesto Politik Republik Indonesia.273

Melalui dokumen tersebut kita dapat melihat bahwa banyak 
pandanganpandangan politik Soekarno dan dipengaruhi kondisi politik 
zaman itu serta situasi politik dunia yang berkembang pada masa itu. 
Orientasi politik yang sangat dominan pada zaman demokrasi terpimpin 
itulah yang menjadikan beberapa rencana pembangunan ekonomi yang 
berorientasi pada kesejahteraab dan peningkatan produksi tidak berjalan 
dnegan optimal hingga turunnya rezim Soekarno pada waktu itu setelah 
terjadi peristiwa politik di tahun 1965 yang ditandai dengan penyerahan 
kekuasaannya kepada Mayjen Soeharto melalui Surat Perintah 11 Maret 
1966 (Supersemar).

Pada perkembangannya antara tahun 1998 sampai dengan 1999 
272   Ibid.
273  Ibid.



Naskah Akademik Rancangan Perubahan UUD NRI Tahun 1945160

terjadi kevakuman dalam pelaksanaan pembangunan, sebab apa yang 
seharusnya dituangkan dalam Repelita VII dengan mengacu kepada 
GBHN tahun 1998 tidak dapat disusun, hal ini terjadi sebagai akibat dari 
krisis total yang dimulai pada tahun 1997 dengan krisis moneter, kemudian 
krisis ekonomi dan berlanjut dengan krisis sosial-ekonomi politik. 
Sementara itu GBHN terakhir yang dihasilkan oleh MPR adalah GBHN 
1999–2004. GBHN merupakan acuan yang mendasar bagi tersusunnya 
rencana pembanguan untuk kurun waktu tertentu.

MPR RI hasil pemilu 1999 masih menghasilkan dokumen GBHN 
yang merupakan GBHN penghabisan dalam sejarah di republik ini 
melalui Tap MPR No. IV/MPR/1999 Tentang Garis-Garis Besar Haluan 
Negara Tahun 1999 – 2004. Meskipun sama-sama bernama GBHN 
muatan yang terkandung di dalam GBHN zaman Orde Baru dengan era 
reformasi mengalami perubahan yang cukup mendasar. Pada zaman Orde 
Baru GBHN merupakan haluan negara tentang pembangunan nasional, 
sementara GBHN era reformasi merupakan haluan penyelenggaraan 
negara. Istilah pembangunan nasional diganti dengan penyelenggaraan 
negara. Tujuan dari GBHN era reformasi ada penegasan mewujudkan 
masyarakat yang demokratis yang sebelumnya tidak ada. Selain itu ada 
penegasan soal jangka waktu bahwa GBHN yang dimaksud untuk periode 
1999-2004.274

Pada keberlanjutannya, Penjabaran GBHN di tingkat nasional 
menjadi Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-
2004 (sesuai UU No.25 Tahun 2000, yang ditetatapkan pada 20 Nopember 
2000), sedang di tingkat daerah diminta membuat dokumen Program 
Pembangunan Daerah (PROPEDA) Tahun 2000-2004. Dengan mengacu 
pada UU Nomor 4 Tahun 1999 (1 Februari 1999), Instruksi Presiden 
Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 (Tanggal 15 Juni 1999) tentang 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Surat Edaran Menteri Dalam 
Negeri Nomor 050/829/II/Bangda (28 April 2000), Peraturan Pemerintah 
Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2000 (Tanggal 30 Nopember 
2000) tentang Tatacara Pertanggung-jawaban Kepala Daerah, Surat 
Edaran Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 050/1240/II/
Bangda, Tanggal 21 Juni 2001, perihal Pedoman Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Pembangunan Propinsi, Kabupaten dan Kota; maka dokumen 
perencanaan di tingkat nasional dan daerah selama kurun waktu 1999- 

274 Imam Subkhan, Op.cit.hlm.138
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2004 dapat dijabarkan sebagaia berikut:275

1. GBHN Tahun 1999-2004 di tingkat nasional (TAP MPR-RI 
No.IV/MPR/1999) dan Pola Dasar Pembangunan Daerah / 
POLDAS (UU Nomor 4 Tahun 1999). GBHN dan POLDAS 
berfungsi sebagai dokumen perencanaan induk yang memuat 
pernyataan politis tentang Visi, Misi, Arah dan Strategi 
Pembangunan, baik di tingkat nasional (GBHN) maupun di 
tingkat daerah (POLDAS).

2. Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-
2004 di tingkat nasional (UU Nomor 25 Tahun 2000) dan 
Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Tahun 2000-2004 
di tingkat daerah (UU Nomor 25 Tahun 2000). PROPENAS 
dan PROPEDA berkedudukan sebagai dokumen perencanaan 
managerial komprehensif, yang disusun sebagai penjabaran 
lebih lajut dari GBHN (tingkat nasional), dan penjabaran dari 
POLDAS dan PROPENAS (tingkat daerah).

3. Rencana Stratejik (Renstra) – Nasional / RENSTRANAS 
(tingkat nasional) dan Renstra Daerah / RENSTRADA (PP 
Nomor 108 Tahun 2000). RENSTRANAS dan RENSTRADA 
berfungsi sebagai dokumen perencanaan taktis-strategis 
yang disusun sesuai dengan kebutuhan nasional yang mengacu 
pada GBHN dan PROPENAS (untuk tingkat nasional) dan 
mengacu pada POLDAS dan PROPEDA (untuk tingkat 
daerah). Dalam dikumen ini juga juga memuat indikator-
indikator situasi (tingkat nasional dan daerah), PDB / PDRB, 
Proyeksi pertumbuhan ekonomi (nasional dan daerah), indeks-
indeks pembangunan (nasional dan daerah) serta kebijakan 
jangka menengah (nasional dan daerah).

4. Rencana Pembangunan Tahunan (REPETANAS atau 
REPETADA). Dokumen ini berfungsi sebagai dokumen 
perencanaan teknis operasional tahunan yang disusun berdasar 
RESTRANAS atau RESTRADA dan dikhususkan pada 
program dan kegiatan yang akan dibiayai melalui APBN atau 
APBD.

5. RENSTRA – Kementerian / Lembaga dan RENSTRA – Dinas 
/ Unit Kerja yang disusun sesuai dengan Inores Nomor 7 Tahun 

275   Forum Rektor Indonesia, op.cit, hlm.33-34 
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1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Memasuki era reformasi dalam kurun waktu 1999-2002, 
MPR melakukan suatu tugas yang bersejarah dimana dilakukannya 
amandemen UUD Tahun 1945. Implikasi dari adanya amandemen II 
adalah berupa penghilangan wewenang MPR dalam hal menetapkan 
GBHN sehingga secara eksplisit GBHN tidak diatur lagi di konstitusi dan 
keberadaannya dianggap tidak ada lagi. Ketiadaan GBHN ini turut pula 
menjadi konsekwensi logis dari pemilihan presiden secara langsung yang 
dimandatkan dalam UUD Tahun 1945 pasca amandemen. Salah satu aspek 
penilaian terhadap calon presiden adalah visi atau rencana atau program 
yang ditawarkannya dalam upaya pemerintahannya mencapai cita-cita 
bangsa bernegara yang secara eksplisit tersurat didalam pembukaan UUD 
1945. Andaikata yang bersangkutan dapat memenangi pemilihan umum, 
maka tawaran tersebut harus dapat diwujudkannya pada masa jabatannya. 
Apabila tidak, maka yang bersangkutan akan dianggap gagal, akibatnya 
dia tidak akan dipilih lagi oleh rakyat untuk jabatan berikutnya.276 Sebagai 
gantinya perencanaan pembangunan nasional mengacu pada UU No. 
25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).277

Saat ini, dokumen yang menggantikan GBHN adalah dokumen 
Rencana Pembanganan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 
yang ditetapkan dengan UU No. 17 Tahun 2007. Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025, selanjutnya disebut RPJP 
Nasional, adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional periode 
20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 
2025, ditetapkan dengan maksud memberikan arah sekaligus menjadi 
acuan bagi seluruh komponen bangsa (pemerintah, masyarakat dan dunia 
usaha) dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional sesuai dengan 
visi, misi, dan arah pembangunan yang disepakati bersama sehingga 
seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, 
koordinatif dan saling melengkapi satu dengan lainnya di dalam satu 
pola sikap dan pola tindak. Dokumen ini kemudian diturunkan ke dalam 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan dokumen rencana 
pembangunan tahunan yang disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP). 
Dokumen ini yang menjadi dasar penetapan Anggaran Pendapatan dan 
276			Sofia	L	Rohi,	Ibid,	hlm.86-87
277  Imam Subkhan, op.cit, hlm.139
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Belanja Negara (APBN).278

Adanya desentralisasi dan otonomi daerah mengakibatkan jenis 
rencana pembangunan menjadi beragam sesuai dengan jenis pemerintahan 
yang ada menurut UU No.22 Tahun 1999, yang kemudian diganti dengan 
UU No. 32 Tahun 2004. Rencana-rencana tersebut tidak ada hubungan 
secara hierarkhi, sebagai contoh, Rencana Pembangunan Kota bukan 
merupakan turunan atau penjabaran dari Rencana Pembangunan Propinsi, 
dan seterusnya. Dengan mengacu kepada jenis pemerintahan yang ada, 
maka jenis rencana pembangunan setidaknya ada 4 (empat) jenis yaitu: 
(1) Program Pembangunan Nasional, (2) Program Pembangunan Daerah 
Propinsi, (3) Program Pembangunan Daerah Kabupaten, dan (4) Program 
Pembangunan Daerah Kota.

  2. Landasan Historis Perubahan MPR
Bergulirnya reformasi yang menghasilkan perubahan konstitusi 

telahmendorong para pengambil keputusan untuk tidak menempatkan 
MPR dalam posisi sebagai lembaga tertinggi. Setelah reformasi, MPR 
menjadi lembaga negara yang sejajar kedudukannya dengan lembaga-
lembaga negara lainnya, bukan lagi penjelmaan seluruh rakyat Indonesia 
yang melaksanakan kedaulatan rakyat. Perubahan Undang-Undang Dasar 
telah mendorong penataan ulang posisi lembagalembaga negara terutama 
mengubah kedudukan, fungsi dan kewenangan MPR yang dianggap tidak 
selaras dengan pelaksanaan prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat 
sehingga sistem ketatanegaraan dapat berjalan optimal.

Pasal 1 ayat (2) yang semula berbunyi: “Kedaulatan adalah di 
tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan 
Rakyat.” ,setelah perubahan Undang Undang Dasar diubah menjadi 
“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-
Undang Dasar.” Dengan demikian pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak 
lagi dijalankan sepenuhnya oleh sebuah lembaga negara, yaitu MPR, tetapi 
melalui cara-cara dan oleh berbagai lembaga negara yang ditentukan oleh 
UUD 1945.

Tugas, dan wewenang MPR secara konstitusional diatur dalam 
Pasal 3 UUD 1945, yang sebelum maupun setelah perubahan salah satunya 

278 Ibid, hlm.140. Perencanaan pembangunan jangka panjang (RPJP) ditetapkan melalui Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJP Nasional 2005-2025; jangka menengah (RPJM) 
ditetapkan melalui Peraturan Presiden, sedangkan jangka pendek dalam praktik dikenal sebagai 
Rencana Kerja Pemerintah ditetapkan dalam Peraturan Presiden.
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mempunyai tugas mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar 
sebagai hukum dasar negara yang mengatur hal-hal penting dan mendasar. 
Oleh karena itu dalam perkembangan sejarahnya MPR dan konstitusi yaitu 
Undang-Undang Dasar mempunyai keterkaitan yang erat seiring dengan 
perkembangan ketatanegaraan Indonesia.

Dalam struktur ketetanegaraan Republik Indonesia sebagaimana 
diatur dalam UUD 1945 sebelum perubahan, MPR sebagai lembaga 
negara tertinggi menetapkan kebijakan tentang garis-garis besar dari pada 
haluan negara4, dan melalui garis-garis besar dari pada haluan negara 
ini pemerintahan dijalankan. Garis-garis besar dari pada haluan negara 
merupakan pedoman pemerintah (Presiden) dalam menjalankan roda 
pemerintahan. Jadi Presiden dalam menjalankan pemeritahan berpedoman 
pada garis-garis besar haluan negara yang ditetapkan oleh MPR. Apabila 
Presiden melanggar garis-garis besar haluan negara yang ditetapkan oleh 
MPR, maka Presiden dapat diberhentikan oleh MPR. Hal ini dianggap 
wajar sebab Presiden adalah mandataris MPR, maksudnya MPR 
memberikan mandat kepada Presiden untuk menjalankan pemerintahan, 
bila Presiden melanggar mandat yang diberikan oleh rakyat maka rakyat 
dapat memberhentikan Presiden.

Majelis Permusyawaratan Rakyat merupakan lembaga yang 
dilontarkan oleh Ir. Soekarno pada pidatonya tanggal 1 Juni 1945, sebuah 
keinginan untuk menjelmakan aspirasi rakyat di dalam bentuk yang 
berupa perwakilan yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat. Soepomo juga 
mengemukakan gagasannya yang mendasarkan pada prinsip musyawarah 
dengan istilah ”Badan Permusyawaratan” pada dasar Indonesia merdeka. 
Indonesia yang akan berdiri tidak bersistem individualisme seperti pada 
negara-negara Barat, tetapi berdasar pada kekeluargaan. Kekeluargaan 
yang dimaksudkan Soepomo yakni bahwa warganegara merupakan bagian 
yang tak terpisahkan dengan pemegang kekuasaan di dalam negara atau 
dengan istilah ”manunggale kawulo gusti”. Warga negara tidak dalam 
kedudukan bertanya apa hak saya dengan adanya negara tetapi yang harus 
selalu ditanyakan adalah apa kewajiban saya terhadap negara. Dalam 
konstruksi yang demikian diharapkan dalam penyelesaian masalah-masalah 
yang terjadi dalam negara akan diselesaikan atas dasar kebersamaan dan 
musyawarah antara rakyat dengan penguasa, dan badan permusyawaratan 
sebagai wakil-wakil rakyat yang paling berperan dalam hal ini.
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Sehingga untuk menyalurkan seluruh aspirasi warganegara 
tersebut sudah selakyaknya MPR sebagai mandataris langsung dari rakyat 
menuangkannya dalam suatu bentuk Model PPHN yang kemudian akan 
menjadi acuan terhadap pelaksanaan system ketatanegaraan kedepannya.
 3.  Landasan Historis Perubahan DPR

Lahirnya Republik Indonesia lewat Proklamasi 17 Agustus 1945 
dan pengesahan UUD NRI Tahun 1945 tanggal 18 Agustus 1945 menuntut 
adanya alat kelengkapan negara seperti adanya Majelis Permusyawaratan 
Daerah, Dewan Pertimbangan Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, Badan 
Pemeriksa Keuangan, dan Mahkamah Agung. Kondisi pasca kemerdekaan 
yang tidak memungkinkan untuk dibentuknya lembaga-lembaga 
tersebut, maka para pendiri kemerdekaan Indonesia kemudian menepuh 
langkah-langkah darurat. Atas perkembangan tersebut pemerintah yang 
bertanggung jawab untuk mengisi keperluan fungsi Republik Indonesia 
pasca	kemerdekaan	mengeluarkan	Maklumat	No.	X	tanggal	16	Oktober	
1945 oleh Wakil Presiden RI tentang pemberian kekuasaan legislatif kepada 
Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Kemudian perkembangan dan 
lahirnya Komite Nasional Daerah yang pada mulanya adalah badan yang 
merupakan duplikasi Komite Nasional Pusat untuk daerah-daerah, juga 
harus mengalami penyesuaian demi lancarnya urusan pemerintah daerah. 
Pembentukan Komite Nasional Daerah ditetaplan pada tanggal 19 Agustus 
1945 yang tugasnya disebutkan bahwa Komite Nasional Daerah membantu 
gubernur dan residen.

Dalam rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 
tanggal 23 Agustus 1945 telah ditentukan secara jelas kedudukan dan tugas 
Komite Nasional, salah satu diantaranya Usaha komite Nasional yang 
ada kaitannya dengan fungsi Komisi Nasional Daerah adalah membantu 
pemimpin dalam menyelenggarakan cita-cita bangsa Indonesia, dan di 
daerah membantu Pemerintah Daerah untuk kesejahteraan umum. Dengan 
adanya keputusan PPKI tersebut dan dipertegas dalam pidato radio Presiden 
tanggal 23 Agustus 1945, maka secara berangsur-angsur dibentuklah 
Komite Nasioanal Daerah di provinsi, karisidenan, regenstschap dan kota 
di Indonesia.

Dengan	 adanya	 Maklumat	 No.X	 Wakil	 Presiden	 diatas,	 maka	
kedudukan Komite Nasional Pusat berubah menjadi badan legislatif yang 
juga membawa konsekuensi kepada kedudukan Komite Nasional Daerah. 
Dengan demikian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Legislatif Daerah 



Naskah Akademik Rancangan Perubahan UUD NRI Tahun 1945166

berasal-usul dari Komite Nasional Daerah, walau dalam banyak hal, tugas, 
susunan, hak, dan seterusnya belum diatur secara rinci dan sama untuk 
semua daerah di Indonesia serta belum sempat berfungsi sebagaimana 
mestinya.

Perrjalanan demokrasi yang menceminkan kedaulatan rakyat di 
Indonesia dimulai sejak Proklamasi 17 Agustus 1945. Dalam perjalanan 
kedaulatan ditangan rakyat dimulai dengan terbentuknya groundnorm 
Indonesia berupa pancasila. Didalam pancasila telah diamanahkan bahwa 
Negara Indonesia ini didasarkan pada hakikat rakyat, sehingga disini cikal 
bakal dilaksanakan kedaulatan rakyat. Perjalanan kedaulatan rakyat sejak 
merdeka hingga sekarang dapat dibagi menjadi empat periode.

Periode pertama pada 1945-1959 terjadi perubahan sistem 
pemerintahan dari presidensial menjadi parlementer. Selain itu, 
terjadi beberapa peristiwa penting, misalnya intervensi Belanda dan 
pemberontakan. Pada periode ini, sistem kedaulatan rakyat lebih 
menonjolkan kepentingan individu dan golongan dari pada bangsa dan 
negara. Semua itu dikarenakan peranan parlemen dan partai lebih menonjol 
sehingga sistemnya cenderung liberal.

Periode 1959-1965 ditandai dengan keluarnya Dekret Presiden 5 
Juli 1959. Dengan adanya Dekret Presiden tersebut, sistem pemerintahan 
kembali ke UUD NRI Tahun 1945. Namun terhadap pelaksanaannya 
terjadi penyimpangan terhadap UUD NRI Tahun 1945 dengan munculnya 
sistem demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin ini menjurus pada 
pengutusan individu seorang presiden. Pelaksanaan demokrasi terpimpin 
juga cenderung bergeser menjadi pemusatan kedaulatan pada presiden. 
Misalnya pembentukan MPRS dengan Penpres No 2/1959.

Periode 1966-1998 ditandai dengan lahirnya orde baru sebagai 
amanat rakyat. Orde baru bertujuan mengoreksi tatanan lama yang telah 
melakukan penyimpangan UUD NRI Tahun 1945 dan melaksanakan 
Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 secara murni dan konsekuen. Namun 
dalam pelaksanaannya, orde baru tidak mampu membawa masyarakat dan 
bangsa pada kehidupan yang demokratis. Hal itu karena posisi pemerintah 
lebih kuat daripada rakyat sehingga kedaulatan rakyat tidak tercapai. Pada 
masa ini kedaulatan rakyat sangat lemah karena lembaga perwakilan 
rakyat seolah-olah hanya mengikuti kehendak eksekutif.

Periode 1998-sekarang dimulai pada saat terjadi pergantian 



167 UNIVERSITAS SEBELAS MARET (Tim B)

kepemimpinan nasional sehingga terkenal dengan sebutan masa reformasi. 
Pelaksanaan kedaulatan pada masa ini lebih terbuka dan demokratis. 
Pemerintah mulai membuka kembali komunikasi dengan rakyat secara 
terbuka dan transparan. Bukti pelaksanaan kedaulatan rakyat yang 
demokratis ialah diselenggarakannya pemilihan umum pada masa itu yang 
diikuti 48 partai politik.

Perkembangan selanjutya, kedaulatan rakyat makin meningkat. 
Puncaknya ketika dilakukan pemilu 2004. Pemilu 2004 dinilai sebagai 
pemilu yang demokratis karena keterbukaan dan transparansi terlihat 
nyata. Pemilihan anggota legislatif sangan terbuka, terlebih lagi pemilihan 
presiden dan wakil presiden dilakukan secara langsung sehingga rakyat 
dapat menentukan keinginan dan harapannya sendiri.

Pengakuan kedaulatan rakyat juga diatur didalam UUD NRI Tahun 
1945 dalam Pasal 1 ayat (2) yang pada awalnya berbunyi “Kedaulatan adalah 
ditangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan 
Rakyat”. Dengan adanya ungkapan “...dilakukan sepenuhnya oleh Majelis 
Permusyawaratan Rakyat” maka ada yang menafsirkan bahwa hanya MPR 
sajalah yang melakukan kedaulatan rakyat sehingga DPR yang merupakan 
wakil rakyat dipandang tidak melaksanakan kedaulatan rakyat. MPR 
yang pada mulanya dipahami sebagai pemegang mandat sepenuhnya dari 
rakyat atau pemegang kedaulatan rakyat yang tertinggi, bergeser ke arah 
pemahaman bahwa MPR tidak lagi sebagai pemegang mandat tunggal 
yang tertinggi, melainkan mandat itu dilaksanakan berdasarkan UUD NRI 
Tahun 1945.

Kemudian diubah pada saat perubahan ketiga UUD NRI Tahun 
1945 sehingga rumusannya menjadi “Kedaulatan berada di tangan 
rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Sehingga 
disini pengakuan terhadap kedaulatan rakyat telah ada sejak Indonesia 
merdeka dan semakin diperkuat dengan adanya amandemen ke tiga, yang 
menyatakan kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut 
Undang-Undang Dasar.

 4.  Landasan Historis Perubahan DPD
Sejalan dengan tuntutan demokrasi guna memenuhi rasa keadilan 

masyarakat di daerah, memperluas serta meningkatkan semangat dan 
kapasitas partisipasi daerah dalam kehidupan nasional, serta untuk 
memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka dalam rangka 
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pembaharuan konstitusi pada rentang tahun 1999-2002 MPR RI 
membentuk sebuah lembaga perwakilan baru, yakni Dewan Perwakilan 
Daerah (DPD). Pembentukan DPD ini dilakukan melalui perubahan ketiga 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 
1945) pada bulan November 2001.279

Gagasan dasar pembentukan DPD adalah keinginan untuk lebih 
mengakomodasi aspirasi daerah dan sekaligus memberi peran yang 
lebih besar kepada daerah dalam proses pengambilan keputusan politik 
untuk hal-hal terutama yang berkaitan langsung dengan kepentingan 
daerah. Keinginan tersebut berangkat dari indikasi yang nyata bahwa 
pengambilan keputusan yang bersifat sentralistik pada masa lalu ternyata 
telah mengakibatkan ketimpangan dan rasa ketidakadilan, dan diantaranya 
juga memberi indikasi ancaman keutuhan wilayah negara dan persatuan 
nasional. Dalam hal ini, DPD diharapakan hadir sebagai lembaga yang 
mampu membantu untuk mengatasi kesenjangan antara pusat dan daerah 
sesuai semangat otonomi daerah yang menjamin keadilan, demokrasi, dan 
jaminan keutuhan integritas wilayah negara.280

Selain tujuan dibentuknya DPD untuk mengatasi kesenjangan 
antara pusat dan daerah serta penguatan otonomi daerah, DPD dibentuk 
juga dalam rangka mereformasi struktur parlemen Indonesia menjadi 
dua kamar (bikameral) yang terdiri dari DPR dan DPD. Dengan 
struktur bikameral itu diharapkan proses legislasi dapat diselenggarakan 
berdasarkan sistem double-check yang memungkinkan representasi 
kepentingan seluruh rakyat secara relatif dapat disalurkan dengan basis 
sosial yang lebih luas.

Pada mulanya, adanya gagasan sistem lembaga perwakilan dua 
kamar (bikameral) dalam amandemen UUD NRI Tahun 1945 mendapat 
tetangan yang keras dari kelompok konservatif di Panitia Ad Hoc 
Perubahan UUD NRI Tahun 1945 di MPR 1999-2002, sehingga yang 
disepakati adalah rumusan yang tidak menganut bikameral secara murni. 
Sehingga sistem double-check yang menjadi gagasan awal dibentuknya 
DPD tidak dapat terwujud dalam fungsi DPD yang tercantum dalam Pasal 
22D ayat (1), (2) dan (3) UUD NRI Tahun 1945. Dalam fungsinya tersebut 
279   Markus Gunawan. Buku Pintar Calon Anggota dan Anggota Legislatif (DPR, DPRD, & DPD). 

Jakarta: Visimedia. hlm. 122-123.
280	Jimly	Asshiddiqie,	Format	Kelembagaan	Negara	dan	Pergeseran	Kekuasaan	Dalam	UUD	1945,	

Yogyakarta: UII Press, 2005, hlm. 172.
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DPD tidak memiliki hak yang seimbang dengan DPR dalam pembuatan 
undang-undang dan hanya mempunyai kewenangan pengawasan khusus 
terhadap otonomi daerah.

Apabila kita melihat kedudukan DPD yang diberikan oleh UUD 
NRI Tahun 1945 sebenarnya mirip dengan kedudukan yang sama dengan 
yang dimiliki oleh Dewan Pertimbangan Agung (DPA) di masa lalu 
yang kini telah dihapuskan. Hanya berbeda, DPA memberi pertimbangan 
kepada Presiden, sedangkan DPD memberi pertimbangan kepada DPR. 
Oleh karena itu, kedudukan DPD hanya bersifat auxiliary terhadap fungsi 
DPR di bidang legislasi atau sering disebut colegislator. Bahkan, tidak 
semua sarjana juga setuju penggunaan istilah co-legislator dikarenakan 
mempunyai kesan seolah DPD adalah lembaga yang menjalankan fungsi 
legislasi. Kenyataan bahwa kedudukan DPD hanya bersifat auxiliary 
terhadap fungsi DPR ini sangat bertentangan dengan legitimasi yang kuat 
dari DPD yang dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan 
umum sama seperti DPR.

Permasalahan ini memunculkan adanya gagasan untuk melakukan 
perubahan kelima Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 untuk memberikan kewenangan yang lebih terhadap DPD 
sesuai dengan gagasan awal pembentukan lembaga DPD. Hal ini juga 
mengingat DPD dan DPR pada hakikatnya sama-sama lembaga perwakilan 
rakyat yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Perbedaan kedua 
lembaga perwakilan ini adalah DPR dipilih melalui peranan partai politik, 
sedangkan DPD dipilih tanpa melibatkan peranan partai politik. Maka dari 
itu sudah seharusnya sebagai lembaga perwakilan DPD memiliki fungsi 
legislasi, pengawasan, dan penganggaran yang seimbang dengan DPR 
atau setidaknya memiliki hak parlemen sesuai dengan fungsinya sebagai 
perwakilan wilayah/daerah.

 5.  Landasan Historis Perubahan MK
Reformasi konstitusi dinilai sangat mendasar karena mengubah 

prinsip kedaulatan rakyat yang semula dilaksanakan sepenuhnya oleh 
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menjadi dilaksanakan menurut 
Undang-Undang Dasar. Akibatnya, semua lembaga negara dalam UUD 
1945 berkedudukan sederajat dan melaksanakan kedaulatan rakyat 
dalam lingkup wewenangnya masing-masing. Perubahan lain adalah 
dari kekuasaan Presiden yang sangat besar (concentration of power and 
responsibility upon the President) menjadi prinsip saling mengawasi dan 
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mengimbangi (checks and balances). Prinsip- prinsip tersebut menegaskan 
cita negara yang hendak dibangun, yaitu negara hukum yang demokratis. 
Ini sejalan dengan prinsip negara hukum yang tertuang dalam Pasal 1 Ayat 
(3) UUD 19451 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara 
hukum”, dan penjelasan umum UUD 1945 sebelum perubahan tentang 
sistem pemerintahan negara yang menyatakan bahwa negara Indonesia 
berdasar atas hukum (rechtstaat), tidak berdasarkan kekuasaan belaka 
(machtstaat).

Ide pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia dalam rangka 
tuntutan untuk memberdayakan Mahkamah Agung. Diawali pada tahun 
1970-an dengan perjuangan Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) yang 
memperjuangkan agar Mahkamah Agung Indonesia diberi kewenangan 
untuk menguji undang-undang terhadap Undang Undang Dasar. Tuntutan 
ini tidak pernah ditanggapi karena dilatarbelakangi oleh suasana dan 
paradigma kehidupan ketatanegaraan dan kehidupan politik yang monolitik 
waktu itu. Juga tidak diperkenankannya adanya perubahan konstitusi, 
bahkan Undang-Undang Dasar cendrung disakralkan.281

Tetapi setelah terjadinya krisis ekonomi yang melanda Indonesia 
pada tahun 1998 yang menghantam berbagai aspek kehidupan sosial, 
politik dan hukum. Dilakukannnya perubahan terhadap Undang Undang 
Dasar yang merupakan salah satu agenda penting pada waktu itu. Sehingga 
pada perubahan ketiga tahun 2001 diadopsilah pembentukan Mahkamah 
Konstitusi sebagai lembaga yang berdiri sendiri di samping Mahkamah 
Agung. Berdasarkan pasal III Aturan Peralihan Undang Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memerintahkan dibentuknya 
Mahkamah Konstitusi selambat-lambatnya 17 Agustus 2003 dan sebelum 
dibentuk maka kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung. 
Tanggal 13 Agustus 2003 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 
Mahkamah Konstitusi disahkan kemudian pada tanggal 16 Agustus 2003 
para hakim konstitusi dilantik dan mulai bekerja secara efektif pada tanggal 
19 Agustus 2003.282

Pembentukan Mahkamah Konstitusi dimaksudkan agar tersedia 
jalan hukum untuk mengatasi perkara-perkara yang terkait erat dengan 
penyelenggaraan	negara	dan	kehidupan	politik.	Dengan	demikian	konflik	
yang	terkait	dengan	kedua	hal	tersebut	tidak	berkembang	menjadi	konflik	
281  Maruarar Siahaan, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta: Konstitusi 

Press, 2006, hlm. 8
282   Ibid., hlm. 9
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politik-kenegaraan tanpa pola penyelesaian yang baku, transparan, dan 
akuntabel, melainkan dikelola secara objektif dan rasional sehingga 
sengketa hukum tersebut dapat diselesaikan secara hukum pula. Oleh 
karena itu Mahkamah Konstitusi sering disebut sebagai Lembaga Negara 
Pengawal Konstitusi atau The Guardian and The Interpreter of The 
Constitution.

Sejak tahun 2001, secara resmi Amandemen Ketiga Undang-
Undang Dasar 1945 (melalui Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat Tahun 2001) menerima masuknya Mahkamah Konstitusi di dalam 
Undang-Undang Dasar tersebut.283 Pembentukan Mahkamah Konstitusi 
menandai era baru dalam sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia. 
Beberapa wilayah yang tadinya tidak tersentuh (untouchable) oleh hukum, 
seperti masalah judicial review terhadap undang-undang, sekarang dapat 
dilakukan oleh Mahkamah Kontitusi.284

Indonesia merupakan negara ke-78 yang membentuk Mahkamah 
Konstitusi. Pembentukan Mahkamah Konstitusi sendiri merupakan 
fenomena negara modern abad ke-20, tatkala Perubahan Ketiga Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia, berdasarkan Pasal 24 ayat (2) 
Tahun 1945 juncto Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia, diputuskan dalam Rapat Paripurna Majelis Permusyawaratan 
Rakyat Republik Indonesia.285

Pemikiran mengenai pentingnya suatu Mahkamah Konstitusi telah 
muncul dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia sebelum merdeka. Pada 
saat pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar di Badan Penyelidik 
Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Ide perlunya 
judicial review, khususnya pengujian undang-undang terhadap Undang-
Undang Dasar, kembali muncul pada saat pembahasan Rancangan 
Undang-undang Kekuasaan Kehakiman yang selanjutnya ditetapkan 
menjadi Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Pokok-Pokok 
Kekuasaan Kehakiman.

Pada saat pembahasan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 

283  Moh.Mahfud MD, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi,	Jakarta:	Raja	Grafindo	
Persada , 2010, hlm. 133.

284  Bambang Sutiyoso , Tata Cara Penyelesaian Sengketa di Lingkungan Mahkamah Konstitusi, 
Yogyakarta: UII Press, 2009 hlm. 1.

285 Laica Marzuki, 2006, Sudi Mampir di Mahkamah Konstitusi RI, “Judicial Review” (Beracara 
di Mahkamah Konstitusi), Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi 
Republik Indonesia, hlm. 7.
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dalam era reformasi, pendapat mengenai pentingnya Mahkamah Konstitusi 
muncul kembali. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang terjadi 
dalam era reformasi tersebut telah menyebabkan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat tidak lagi berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara dan 
supremasi, tetapi beralih dari supremasi Majelis Permusyawaratan Rakyat 
kepada supremasi konstitusi.

Perubahan yang mendasar tersebut perlu adanya mekanisme 
institusional dan konstitusional serta hadirnya lembaga negara yang 
mengatasi kemungkinan sengketa antar lembaga negara yang kini telah 
menjadi sederajat serta saling mengimbangi dan saling mengendalikan 
(checks and balances). Kehadiran Mahkamah Konstitusi melalui 
perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 dalam sidang tahunan 
Majelis Permusyawaratan Rakyat (2001) memiliki dasar konstitusional 
yang kuat. Artinya, eksistensi, kedudukan, kewenangan, kewajiban, dan 
komposisi para hakim Mahkamah Konstitusi diatur dengan tegas dalam 
Undang-Undang Dasar 1945.

Namun, dengan disahkannya Perubahan Ketiga Undang-
Undang Dasar 1945, tidak dengan sendirinya Mahkamah Konstitusi 
telah terbentuk. Untuk mengatasi kekosongan tersebut pada Perubahan 
Keempat Undang-Undang Dasar 1945 ditentukan dalam Aturan Peralihan 
Pasal bahwa Mahkamah Konstitusi paling lambat sudah harus terbentuk 
pada 17 Agustus 2003. Sebelum terbentuk, segala kewenangan Mahkamah 
Konstitusi dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Keberadaan Mahkamah Konstitusi sekaligus untuk menjaga 
terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil, dan juga merupakan 
koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan di masa lalu yang 
ditimbulkan oleh tafsir ganda terhadap konstitusi. Mahkamah Konstitusi 
sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman diharapkan mampu 
mengembalikan citra lembaga peradilan di Indonesia sebagai kekuasaan 
kehakiman yang merdeka yang dapat dipercaya dalam menegakkan hukum 
dan keadilan.
C. LANDASAN SOSIOLOGIS

1. Landasan Sosiologis Perubahan PPHN
 Tidak dapat dipungkiri, pasca hilangnya garis-garis besar Haluan 
negara tersebut. Indonesia masih tetap mempertahankan sistem perencanaan 
pembangunan di dalam sistem ketatanegaraannya, yakni dengan 
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mengembankan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) 
yang diatur di dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Perencanaan pembangunan 
dalam UU tersebut mengatur tiga bentuk perencanaan berdasarkan jangka 
waktu, diantaranya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 
(RPJPN) yang memiliki 20 (dua puluh) tahunan, Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang berjangka waktu 5 tahunan. 
Kedua bentuk perencanaan ini dibentuk melalui undang-undang. Terakhir 
adalah Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang memiliki jangka waktu 1 
tahuan.

Namun demikian, banyak ketidakpuasaan terhadap sistem 
perencanaan yang saat ini diadopsi. Salah satunya utarakan oleh Ketua 
Umum PDI-P, pada Rapat Kerja Nasional PDI-P, 10 – 12 Januari 2016, 
yang menyatakan menyatakan bahwa model perencanaan pembangunan 
saat ini maju mundur, kondisi tersebut akibat model kepemimpinan negara 
yang sibuk menerjemahkan visi-misi dan janji politik yang dibuat pada saat 
Pemilu Presiden, tanpa memperhatikan kesinambungan pembangunan.286 
Suara yang sama juga disuarakan oleh beberapa akademisi, diantaranya 
Aidul Fitriciada Azhari, melalui Masyarakat Hukum Tata Negara 
Muhammadiyah (Mahutma), Aidul mendorong perlunya reformulasi 
GBHN untuk dijaadikan pedoman bagi seluruh lembaga negara dalam 
menyelenggarakan negara dan pembangunan nasional.287

Penghapusan GBHN di dalam perubahan UUD 1945, tidak terkait 
langsung dengan keberadaan GBHN itu sendiri di dalam konstitusi, GBHN 
tidak	mendapatkan	porsi	pembahasan	secara	spesifik	ataupun	menjadi	isu	
kunci yang diperdebatkan, namun melekat pada perdebatan diskursus MPR 
secara keseluruhan. Namun pada diskursus MPR, penelitian ini menemukan 
bahwa isu kunci yang diperdebatkan terkait dengan kedudukan MPR adalah 
terkait relasi antara MPR sebagai Lembaga tertinggi negara dan Presiden 
sebagai kepala negara, yang pada saat itu diposisikan sebagai mandataris 
MPR. Konsekuensi dari penghapusan peran Presiden sebagai mandataris 
MPR dan berubahanya status kedudukan MPR sebagai Lembaga tertinggi 

286 “Megawati: Pembangunan di Indonesia Mirip Lagu Poco-Poco”, Tempo.co , diakses pada 10 
Juli 2020.

287 “Jihad Konstitusi, Mahutama Dorong Reformasi GBHN”, Mediaindonesia.com gbhn, diakses 
pada 28 Juni 2021 pukul 19.07 WIB.
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negara ini yang kemudian berimplikasi kepada penghapusan GBHN. 
Bagian ini membahas perdebatan yang terjadi pada saat perubahan UUD 
1945 terkait dengan kedudukan MPR dan penghapusan GBHN dari 
konstitusi.

Dari pandangan ahli, organisasi masyarakat dan hasil kunjungan 
anggota ke daerah wacana presiden dipilih langsung oleh rakyat serta 
MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi semakin mengerucut. Hal 
ini berdampak pada kewenangan MPR khususnya tentang GBHN yang 
baru. Ketika presiden dipilih langsung maka haluan negara diserahkan 
pada presiden melalui visi misi yang ditawarkannya pada saat kampanye. 
Namun demikian sempat dikemukakan oleh Patrialis Akbar bahwa haluan 
negara tersebut tetap harus disahkan oleh MPR.

 2.  Landasan Sosiologis Perubahan MPR

Kebutuhan haluan negara tidak lain adalah upaya menghadirkan 
kembali sistem perencanaan yang bersifat holistik dan jangka panjang yang 
mencerminkan keinginan seluruh rakyat Indonesia. Cara untuk mencapai 
hal tersebut tentunya dengan menginisiasi amandemen UUD NRI Tahun 
1945 secara terbatas. Tujuannya untuk meninjau ulang keberadaan MPR, 
sekaligus memberinya wewenang untuk menyusun dan menetapkan 
haluan negara288MPR dipandang menjadi Lembaga yang paling layak 
untuk kembali menyusun Model GBHN bukan hanya karna faktor historis 
yang ada. Namun pada faktanya MPR itu sendiri anggotanya terdiri dari 
DPR dan DPD yang dipilih langsung oleh rakyat. Sehingga dianggap 
dapat menjadi penyalur aspirasi rakyat yang paling tepat yang kemudian 
akan dituangkan dalam suatu Model GBHN.

Ravik Karsidi menyatkan, bahwa kebutuhan haluan negara baik 
GBHN dan perencanaan pembangunan semesta menjadi sangat penting 
karena adanya empat alasan yang salah satunya mengenai sosioekonomis.289 
Setiap pembangunan harus berkelanjutan terutama dalam perencanaan 
infrastruktur skala nasional. Belum tercapainya maksud pembangunan 
ekonomi berdasarkan konstitusi adalah akibat penyimpangan kiblat 
pembangunan dari roh dan jiwa konstitusi. Penyimpangan dilakukan 
288  https://uns.ac.id/id/uns-berkarya/wacana-perlunya-haluan-negara.html diakses pada 28 Juni 

2021 pukul 12.41 WIB
289  Ravik Karsidi, GBHN untuk Kesejahteraan, Kompas, 21 Januari 2016.
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dalam	 bentuk	 liberalisasi	 Undang-Undang,	 kebijakan	 fiskal,	 dan	 fungsi	
moneter yang terlepas dari amanat konstitusi.

Perlunya menetapkan kembali Ketetapan MPR tidak lain dengan 
maksud bahwasannya pengakomodiran GBHN itu sendiri berada pada 
Ketetapan MPR. Berdasar pada hierarki peraturan Perundang-Undangan 
mencantumkan TAP MPR di dalam susunan tersebut, berarti bahwasannya 
produk hukum berupa TAP MPR masih diakui keberadaaanya dalam 
sistem peraundang-undangan di Indonesia. Namun demikian, yang hilang 
hanya lah kewenangan daripada lembaga pembentuk yakni MPR untuk 
mengadakan TAP MRP tersebut.290

Sebagaimana yang ditegaskan oleh Mahfud MD, bahwa sebagai 
sumber hukum, TAP MPR dapat dijadikan sebagai sumber hukum materiil 
(bahan pembuatan hukum), namun bukan sumber hukum formal (peraturan 
perundang-undangan). Sebagai sumber hukum materiil, TAP MPR bisa 
menjadi bahan hukum seperti halnya nilai-nilai keadilan yang tumbuh dan 
berkembang di dalam masyarakat,keadaan sosial dan ekonomi masyarakat, 
warisan sejarah dan budaya bangsa dan lain-lain

MPR sudah seharusnya kembali diberikan kewenangan terkait 
Penyusunan dan penetapan Model GBHN dengan eksistensinya dan 
fungsi yang berbeda dengan GBHN pada masa UUD NRI Tahun 1945 
sebelum diamandemen. Hal ini dipandang perlu dikonsepsikan kembali 
karena sesungguhnya keberadaan MPR sebagain pemegang kedaulatan 
rakyat dalam kerangka demokrasi langsung291 Maka daripada itu dalam 
amandemen kelima ini akan dikeluarkan kembali kewenanangan MPR 
dalam menetapkan haluan negara.

 3. Landasan Sosiologis Perubahan DPR

Adanya lembaga perwakilan rakyat dalam sebuah negara demokrasi 
Menurut Miriam Budiardjo bahwa lembaga legislatif adalah lembaga yang 
“legislate” atau membuat undang-undang. Anggota-anggotanya dianggap 
mewakili rakyat. Jika menilik pada bunyi pasal 1 ayat 2 UUD NRI Tahun 
1945 menyatakan bahwasannya legislatif dianggap sebagai representasi 
290  Maria Farida Indrati, 2007. Ilmu Perundang-Undangan Jenis, Fungsi dan Materi Muatan. 

Yogyakarta: Kanisius. 
291   Boy Yendra Thamrin dalam makalah yang disampaikan pada Seminar Nasional kerjasama 

MPR-RI dengan Universitas Bung Hatta, 17 Juni 2015



Naskah Akademik Rancangan Perubahan UUD NRI Tahun 1945176

dari rakyat yang merumuskan keinginan rakyat melalui penentuan 
kebijakan-kebijakan umum. Sedangkan menurut David E. After bahwa 
badan legislatif terdiri dari wakil-wakil rakyat dan semua penetapan 
undang-undang harus disetujui oleh legislatif.292

Di Indonesia, pemegang fungsi legislasi ada pada Presiden dan 
DPR, dimana dinyatakan dalam UUD NRI Tahun 1945 tepatnya pada pasal 
5 ayat (1) dan pada pasal 20 ayat (1). Namun dalam hal ini penggunaan 
sistem bikameral Negara Indonesia menempatkan DPR dan Presiden 
berada pada strong position dalam pembuatan UU sedangkan DPD hanya 
bersifat sebagai subordinating dalam fungsi legislasi katatanegaraan 
Indonesia.

 Tabel 1 : Rekapitulasi Perkara Pengujian Undang-Undang293

292   David E. Apter, Pengantar Analisa Politik, Jakarta : CV Rajawali, 1985, Hlm. 230-234
293  https://www.mkri.id/index.php?page=web.RekapPUU, diakses pada 29 Juni 2021 Pukul 02.48 

WIB.
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207 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na
sk

ah
 A

ka
de

m
ik

 P
er

ub
ah

an
 K

el
im

a 
Un

da
ng

-U
nd

an
g 

Da
sa

r N
eg

ar
a 

Re
pu

bl
ik

 In
do

ne
sia

 T
ah

un
 1

94
5 



177 UNIVERSITAS SEBELAS MARET (Tim B)

 

  Dalam          Dalam  Jumlah 

Tahun 
 Proses  

Diregistrasi 
 

Jumlah 
 

Amar Putusan 
 Jumlah  Proses  UU 

 
Yang 

    
Putusan 

 
Tahun 

 
yang            

  lalu          ini  Diuji 
               
                

Tidak Berwenang : 
0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19
45

 

 

     
2005 12 25  37 

     

      

     
2006 9 27  36 

     

      

     
2007 7 30  37 

     

     

 
 

           

Kabul :  10        

Tolak :  14        
           

Tidak Diterima : 4        

Tarik Kembali : 0  28  9  12  
Gugur :  0        
Tidak Berwenang :        
0           
           
           
           

Kabul :  8        

Tolak :  8        
Tidak Diterima : 11        
Tarik Kembali : 2  29  7  9  
Gugur :  0        
Tidak Berwenang :        
0           
           
           
           

Kabul :  4        

Tolak :  11        
Tidak Diterima : 7        
          

Tarik Kembali : 5  27  10  12  

Gugur : 
 

0 
       

        
            
Tidak Berwenang : 
0 

 

Ke
lim

a 
Un

da
ng

-U
nd

an
g 

Da
sa

r N
eg

ar
a 

Re
pu

bl
ik

 In
do

ne
sia

 T
ah

un
 

 
    Kabul :  10    
    Tolak :  12    
    Tidak Diterima : 7    

2008 10 36 46 Tarik Kembali : 5 34 12 18 

    Gugur :  0    
    Tidak Berwenang :    
    0       
           
 
 
 
 
 
 

208 

 

Na
sk

ah
 A

ka
de

m
ik

 P
er

ub
ah

an
 



Naskah Akademik Rancangan Perubahan UUD NRI Tahun 1945178

 

   Dalam                  Dalam  Jumlah 

Tahun 
 Proses   

Diregistrasi 
  

Jumlah 
  

Amar Putusan 
   Jumlah   Proses  UU 

 
Yang 

         
Putusan 

  
Tahun 

 
yang                     

   lalu                  ini  Diuji 
                         
           Kabul :  15          
           Tolak :  18          
           Tidak Diterima : 11          

2009  12  78  90  Tarik Kembali : 7  51  39  27  
           Gugur :  0          
           Tidak Berwenang :          
           0              
                         
           Kabul :  18          
           Tolak :  22          
           Tidak Diterima : 16          

2010  39  81  120  Tarik Kembali : 5  61  59  58  
           Gugur :  0          
           Tidak Berwenang :          
           0              
                         
           Kabul :  21          
           Tolak :  29          
           Tidak Diterima : 35          

2011  59  86  145  Tarik Kembali : 9  94  51  55  
           Gugur :  0          
           Tidak Berwenang :          
           0              
                         
           Kabul :  30          
           Tolak :  31          
           Tidak Diterima : 28          

2012  51  118  169  Tarik Kembali : 5  97  72  0  
           Gugur :  2          
           Tidak Berwenang :          
           1              
                         
           Kabul :  22          

2013 
 

72 
 

109 
 

181 
 Tolak :  52  

110 
 

71 
 

64 
 

    
Tidak Diterima : 22 

    
                    

           Tarik Kembali : 12          
                         
 
 

209 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na
sk

ah
 A

ka
de

m
ik 

Pe
ru

ba
ha

n 
Ke

lim
a 

Un
da

ng
-U

nd
an

g 
Da

sa
r N

eg
ar

a 
Re

pu
bl

ik 
In

do
ne

sia
 T

ah
un

 1
94

5 



179 UNIVERSITAS SEBELAS MARET (Tim B)

 

  Dalam             Dalam  Jumlah 

Tahun 
 Proses   

Diregistrasi 
 

Jumlah 
 

Amar Putusan 
  Jumlah  Proses  UU 

 
Yang 

      
Putusan 

 
Tahun 

 
yang               

  lalu             ini  Diuji 
                  
        Gugur : 1       
        Tidak Berwenang :       
        1          
                  
        Kabul : 29       
        Tolak : 41       
        Tidak Diterima : 37       

2014 71  140 211 Tarik Kembali : 17 131 80  71 

        Gugur : 6       
        Tidak Berwenang :       
        1          
                  
        Kabul : 25       
        Tolak : 50       
        Tidak Diterima : 61       

2015 80  140 220 Tarik Kembali : 15 157 63  77 

        Gugur : 4       
        Tidak Berwenang :       
        2          
                  
        Kabul : 19       
        Tolak : 34       
        Tidak Diterima : 30       

2016 63  111 174 Tarik Kembali :  9 96 78  72 

        Gugur : 3       
        Tidak Berwenang :       
        1          
                  
        Kabul : 22       
        Tolak : 48       
        Tidak Diterima : 44       

2017 78  102 180 Tarik Kembali : 12 131 49  58 

        Gugur : 4       
        Tidak Berwenang :       
        1          
                  
 
 
 
 

210 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na
sk

ah
 A

ka
de

m
ik

 P
er

ub
ah

an
 K

el
im

a 
Un

da
ng

- U
nd

an
g 

Da
sa

r N
eg

ar
a 

Re
pu

bl
ik

 In
do

ne
sia

 T
ah

un
 1

94
5 



Naskah Akademik Rancangan Perubahan UUD NRI Tahun 1945180

 

   Dalam                  Dalam  Jumlah 

Tahun 
 Proses   

Diregistrasi 
  

Jumlah 
  

Amar Putusan 
    Jumlah   Proses  UU 

 
Yang 

          
Putusan 

  
Tahun 

 
yang                     

   lalu                  ini  Diuji 
                         
           Kabul :  15          
           Tolak :  42          
           Tidak Diterima : 47          
2018  49  102  151  Tarik Kembali : 7  114  37  45  
           Gugur :  1          
           Tidak Berwenang :          
           2              
                         
           Kabul :  4          
           Tolak :  46          
           Tidak Diterima : 32          
2019  37  85  122  Tarik Kembali : 8  92  30  51  
           Gugur :  2          
           Tidak Berwenang :          
           0              
                         
           Kabul :  3          
           Tolak :  27          
           Tidak Diterima : 45          
2020  30  109  139  Tarik Kembali : 14  89  50  60  
           Gugur :  0          
           Tidak Berwenang :          
           0              
                         
           Kabul :  3          
           Tolak :  9          
           Tidak Diterima : 9          
2021  50  28  78  Tarik Kembali : 0  21  57  20  
           Gugur :  0          
           Tidak Berwenang :          
           0              
                         
                         

           Kabul : 269          

           Tolak : 502          
Jumlah  -   1458  -   

Tidak Diterima : 461 
 1401  -   -  

                    
                   

                         

Tarik Kembali : 137 
 
 

 
211 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na
sk

ah
 A

ka
de

m
ik 

Pe
ru

ba
ha

n 
Ke

lim
a 

Un
da

ng
-U

nd
an

g 
Da

sa
r N

eg
ar

a 
Re

pu
bl

ik 
In

do
ne

sia
 T

ah
un

 1
94

5 



181 UNIVERSITAS SEBELAS MARET (Tim B)

Dari akumulasi data tersebut, terdapat 269 permohonan uji materiil 
yang dikabulkan oleh MK, 502 ditolak dan 461 tidak diterima. Kontras, 
dengan konsekuensi ratusan pasal yang dibatalkan MK itu, menandakan 
begitu buruknya pembuatan undang-undang selama ini. Tidak dapat 
dipungkiri, logikanya apabila kualitasnya baik, sangat tidak mungkin MK 
membatalkan sampai 269 kali. Sejauh ini terlihat,kewenangan pengujian 
undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar adalah bahwasannya 
kewenangan yang paling banyak dijalankan oleh MK. Dari semua itu, 
menimbulkan suatu kekhawatiran bahwa undang-undang gagal menjadi 
instrumen untuk menata sistem ketatanegaraan di Indonesia.

Tanggapan mengenai peroses pembentukan Undag-Undang 
pun menemui titik blunder, Saldi Isra menyatkan bahwasannya apabila 
terdapat kepentingan politik dalam proses pembentukan suatu Undang-
Undang, maka baik proses maupun hasil legislasinya dapat mati rasa.294 
Maka dalam prosesnya terdapat sekelompok manusia dengan membawa 
kepentingan dan maksud tertentu yang ingin merusak citra legislasi.

Pada awal Februari 2020295dengan menggunakan metode multistage 
random sampling. Jumlah responden sebanyak 2.197 di 34 provinsi 
yang tersebar secara proporsional pada 220 desa/kelurahan. Tingkat 
kepercayaan survei 95% dengan margin of error 2,13%. Menurut Saleh, 
capaian 50,6% memang bisa dikatakan cukup tinggi untuk lembaga seperti 
DPR. Pasalnya persepsi publik cenderung selalu buruk kepada DPR. Saleh 
menyoroti anggapan DPR cuma bisa berbicara tanpa melahirkan solusi. 
Saleh menegaskan tugas wakil rakyat memang menyuarakan aspirasi 

294  Saldi Isra, Legislasi Mati Rasa, harian Kompas, 30 Desember 2008
295  https://www.beritasatu.com/politik/602913/persepsi-negatif-publik-terhadap-dpr-diharapkan-

terus-berubah, diakses pada 29 Juni 2021 pukul 02.59 
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menemui titik blunder, Saldi Isra menyatkan bahwasannya apabila terdapat 
kepentingan politik dalam proses pembentukan suatu Undang-Undang, maka 

baik proses maupun hasil legislasinya dapat mati rasa.294 Maka dalam prosesnya 

terdapat sekelompok manusia dengan membawa kepentingan dan maksdu 

tertentu yang ingin merusak citra legislasi. 
 

Pada awal Februari 2020295dengan menggunakan metode multistage 

random sampling. Jumlah responden sebanyak 2.197 di 34 provinsi yang tersebar 

secara proporsional pada 220 desa/kelurahan. Tingkat kepercayaan survei 95% 
dengan margin of error 2,13%. Menurut Saleh, capaian 50,6% memang bisa 
dikatakan cukup tinggi untuk lembaga seperti DPR. Pasalnya persepsi publik 
 
 
 
 Saldi Isra, Legislasi Mati Rasa, harian Kompas, 30 Desember 2008  

 https://www.beritasatu.com/politik/602913/persepsi-negatif-publik-terhadap-dpr-
diharapkan-terus-berubah, diakses pada 29 Juni 2021 pukul 02.59  
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atau kegelisahan rakyat. Apabila ada anggota DPR tidak pernah berbicara 
apalagi menyangkut kepentingan rakyat, menurut Saleh, hal itu patut 
dipertanyakan.

Logikanya memang tidak mungkin seorang wakil akan mampu 
mengakomodasikan begitu banyak aspirasi, bahkan dalam jumlah ratusan 
ribu atau jutaan orang. Apalagi dalam saat yang bersamaan sementara itu 
aspirasi dari orangorang yang diwakili itu sudah barang tentu tidak sama 
antara satu dengan yang lain. Oleh karena itu logikanya memang tidak 
mungkin seorang wakil benar-benar bisa memenuhi aspirasi semua orang 
yang diwakilinya. Namun jika asumsi itu diturunkan maka setidakya 
sebagian besar dari orang-orang yang diwakili udah merasa kepentingannya 
terutama yang berkenaan dengan kehidupan bersama telah diwakili, maka 
hal tersebut dipandang sudah cukup.

Berdasar pada keterangan ataupun pendapat daripada masyarakat 
terhadap	 kinerja	 DPR	 dapat	 mempengaruhi	 efektifitas	 kinerja	 DPR	 itu	
sendiri. Dampak secara langsung adalah masalah kesadaran hukum 
masyarakat mulai lagi berperan dalam pembentukan, penerapan, 
dan penganalisan hukum. Dengan demikian, terhadap hukum dalam 
masyarakat maju berlaku ajaran yang disebut dengan covariant theory. 
Teory ini mengajarkan bahwa ada kecocokan antara hukum dan bentuk-
bentuk prilaku hukum. Disamping itu berlaku juga doktrin volksgeist 
(jiwa bangsa) dan rechtsbemu stzijn (kesadaran hukum) sebagaimana yang 
diajarkan oleh Eugen Ehrlich mislanya doktrin yang demikian mengajarkan 
bahwasannya hukum haruslah sesuai dengan jiwa bangsa/kesadaran 
hukum masyarakat. Kesadaran hukum dipandang sebagai mediator antara 
hukum dan bentuk suatu perilaku manusia dalam masyarakat296

 4.  Landasan Sosiologis Perubahan DPD

Demokrasi diselenggarakan secara langsung seperti yang 
dipraktikkan di masa Yunani kuno dalam konsep negara kota. Namun 
demikian seiring perkembangan masyarakat yang semakin kompleks 
dengan pengambangan wilayah yang semakin luas kedaulatan rakyat yang 
dilakukan melalui langsung dirasa tidak cukup. Berbelah problematika 
tersebut dibentuklah PD dibentuk seiiring dengan tuntutan demokrasi 
untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat di daerah.

296 Zulkarnain Hasibuan, Kesadaran Hukum Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini, 
Hlm.84 
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Selain daripada hal tersebut pembentukan Dewan Perwakilan 
Daerah atau DPD dilakukan untuk memperluas serta meningkatkan 
semangat dan kapasitas partisipasi daerah dalam kehidupan nasional. 
Selain itu untuk memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia 
(NKRI). Semenjak dibentuknya Dewan Perwakilan Daerah oleh Majelis 
Permusyawaratan Rakyat pada 2001, maka sistem perwakilan dan parlemen 
di Indonesia berubah dari sistem unikameral menjadi sistem bikameral. 
Sistem unikameral adalah sistem pemerintahan yang hanya memiliki satu 
kamar pada parlemen atau lembaga legislatif. Sementara sistem, bikalemar 
adalah praktik pemerintahan yang menggunakan dua kamar legislatif atau 
parlemen. Di Indonesia dengan dilakukannya perubahan keempat (2002), 
pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
mengatur :

“MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih 
melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.”

Berdasarkan perubahan keempat tersebut terlihat bahwa sistem 
yang digunakan di Indonesia adalah bikameral sistem atau sistem 2 
kamar, lebih jelasnya memposisikan Dewan Perwakilan Rakyat Sebagai 
perwakilan politik dan memposisikan Dewan Perwakilan Daerah sebagai 
perwakilan daerah. Namun sistem bikameral yang digunakan di Indonesia 
adalah soft bikameral, Sebagaimana tercantum dalam Pasal 22D yang 
secara jelas menunjukkan konstitusi Indonesia menganut sistem bikameral 
yang lembut/lunak (soft bikameralism) di mana satu lembaga perwakilan 
mempunyai kekuatan lebih kuat (DPR) dibanding lembaga perwakilan 
lainnya (DPD). Sebagai konsekuensinya lembaga perwakilan yang lebih 
lemah kekuatannya tersebut, yakni DPD hanya memiliki kewenangan 
terbatas.297Dengan konstruksi kewenangan DPD yang demikian tampaknya 
sosok DPD tidak sesuai dengan pengaturannya dalam konstitusi yang 
menunjukkan sangat pentingnya lembaga tersebut dan tidak sesuai pula 
dengan kedudukannya sebagai lembaga negara di bidang legislatif dengan 
berbagai konsekuensi anggaran, protokoler, sarana, dan prasarananya serta 
berbagai fasilitas lainnya yang relatif tidak jauh berbeda dengan DPR. 
Lebih dari itu konstruksi konstitusi yang demikian tidak sesuai pula dengan 
tantangan dan kesulitan seseorang untuk menjadi anggota DPD yang jauh 
lebih besar dibanding untuk menjadi anggota DPR, padahal kewenangan 
297 Patrialis Akbar, Lembaga-lembaga Negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia	Tahun	1945,	Sinar	Grafika,	Jakarta	:	2013,	hlm.	75.
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DPD jauh berada di bawah DPR298

Dengan permasalahan-permasalahan tersebut akan sulit bagi DPD 
menjalankan fungsinya sebagai wakil daerah untuk menyalurkan aspirasi 
daerah, dan memperjuangkan kepentingan daerah secara berkelanjutan. 
Untuk itu perlu dipikirkan perubahan terhadap konstitusi terutama terkait 
permasalahan sistem parlemen yang diterapkan saat ini agar mampu 
memenuhi kebutuhan nasional. Dengan telah dilakukan perubahan ketiga 
amandemen UUD 1945 di dalam sidang tahunan MPR pada tanggal 9 
November 2001 maka secara praktis sistem parlemen Indonesia telah 
menerapkan sistem bikameral dengan lahirnya DPD sebagai kamar kedua, 
setelah melalui proses perdebatan-perdebatan yang cukup panjang maka 
terbentuklah parlemen dengan dua kamar yang lunak (soft bikameral). 
Kehadiran DPD seharusnya memberikan solusi terhadap sistem politik yang 
sentralistik sepanjang lima dasawarsa terakhir. Akan tetapi, keberadaan 
DPD tidak mempunyai fungsi seperti yang diharapkan karena tak lebih 
dari sekedar aksesori demokrasi dalam sistem perwakilan. Hal ini dapat 
dilihat dari pasal-pasal yang mengatur tentang kewenangan DPD. Pada 
kewenangan DPD sangat terasa unsur diskriminatifnya apalagi dengan 
ekspektasi masyarakat untuk berpartisipasi secara luas dan kompetitif.299

Desain awal DPD yang bukan dibentuk berlandaskan konteks 
check and balances antar kamar dalam sistem keparlemenan. Oleh sebab 
itu keberadaan DPD saat ini hanya sebagai subordinasi dari DPR. Bahkan 
permasalahan tersebut kian diperparah dengan upaya-upaya pengkerdilan 
DPD yang berujung dengan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. 
Perubahan terhadap perundang-undangan belum mampu menyelesaikan 
permasalahan tersebut, karena permasalahan ini terletak pada konstitusi.

Pada bidang legislasi, Saldi Isra menyabutan perbandingan RUU 
yang diusulkan oleh DPD serta RUU yang ditindaklanjutnya adalah satu 
dan nihil. Kenyataannya dari sembilas belas RUU yang diusulkan oleh 
DPD tidak ada satupun yang ditindaklanjuti oleh DPR.300 Maka berdasar 
pada hal tersebut sudah jelas bahwasannya terdapat diskriminasi dan 
ketidakjelasan fungsi dan kedudukan antara keduanya. Padahal apabila 
kita menilik pada Pasal 2 UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan 

298  Ibid., hlm. 76.
299   Reni Dwi Purnomowati, Implementasi Sistem Bikameral Dalam Parlemen Indonesia, Rajawali 

Press, Jakarta : 2005, hlm.5
300	Saldi	Isra,	Pergeseran	Fungsi	Legislasi,	Jakarta:	Raja	GrafindoPersada,	2013,	hlm.	264.
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tentang keanggotaan MPR terdiri dari dua lembaga yakni DPR dan DPD 
seyogyanya keduanya memiliki legitimasi yang sama kuat. Dengan alasan 
bahwa DPD dan DPR memiliki legitimasi yang sama-sama kuat tersebut 
maka seharusnya kedua lembaga perwakilan ini memiliki wewenang yang 
sama, bukan seperti pada apa yang terjadi pada ketatanegaraan Indonesia 
saat ini. Jika begitu akan nampak jelas bahwa sulit dibantah bahwa 
keberadaan lembaga negara ini301 lebih merupakan sub-ordinasi dari DPR.

Penerapan sistem soft bikameral dalam parlemen cenderung 
membawa implikasi negatif terhadap tatanan bernegara baik dari segi 
teoritis maupun praktis. Melihat realitas permasalahanpermasalahan yang 
timbul akibat penerapan sistem soft bikameral dalam parlemen Indonesia, 
maka dirasa perlu dilakukan langkah-langkah evaluasi untuk menemukan 
solusi yang ideal guna mengatasi permasalahan yang timbul selama ini, 
melalui Amandemen Kelima Konstitusi Republik Indonesia substansi 
yang mengatur parlemen saat ini.

 5.  Landasan Sosiologis MK

Pelaksanaan judicial review yang dipelopori oleh John Marshall 
memberikan pengaruh yang sangat penting bagi negara lain di dunia, 
termasuk di Indonesia dengan berdirinya Mahkamah Konstitusi Indonesia. 
Alhasil, kehidupan ketatanegaraan Indonesia mengalami perubahan 
mendasar, yakni ketika dimulainya perubahan Undang-Undang Dasar 
1945 pada tahun 1999. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi 
catatan sejarah ketatanegaraan Indonesia, karena fondasi ketatanegaraan 
mengalami perubahan drastis, hampir meliputi berbagai bidang kehidupan.

Sejak tahun 2001, secara resmi Amandemen Ketiga Undang-
Undang Dasar 1945 (melalui Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat Tahun 2001) menerima masuknya Mahkamah Konstitusi di dalam 
Undang-Undang Dasar tersebut.302 Pembentukan Mahkamah Konstitusi 
menandai era baru dalam sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia. 
Beberapa wilayah yang tadinya tidak tersentuh (untouchable) oleh hukum, 
seperti masalah judicial review terhadap undang-undang, sekarang dapat 
dilakukan oleh Mahkamah Kontitusi.

Miftahul Huda mengatakan, bahwasannya Mahkamah Konstitusi 
301   Yang dimaksud adalah DPD
302		Moh.Mahfud	MD,	2010,	Membangun	Politik	Hukum,	Menegakkan	Konstitusi,	Raja	Grafindo	

Persada, Jakarta, hal. 133.
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memiliki kedudukan yang setara dan sejajar dengan Mahkamah Agung. 
Dalam menunaikan kewenangan dan menegakan keadilan sesuai dengan 
Undang-Undang dasar 1945, Mahkamah Konstitusi juga memiliki 
kewenangan untuk memanggil pejabat negara, pejabat pemerintahan, serta 
warga negara untuk memberikan keterangan. Keterangan tersebut dapat 
berupa lisan maupun tulisan yang menyangkut suatu perkara.

Di Indonesia, perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 
memberikan warna baru dalam sistem ketatanegaraan. Salah satu perubahan 
mendasar dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah melahirkan suatu 
lembaga negara yang berfungsi sebagai pengawal dan penafsir konstitusi, 
yakni dengan hadirnya Mahkamah Konstitusi. Secara konseptual, gagasan 
pembentukan Mahkamah Konstitusi adalah untuk menyelenggarakan 
peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mengadili tingkat 
pertama	 dan	 terakhir	 yang	 putusannya	 bersifat	 final	 dalam	 hal	menguji	
undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, dan kewenangan 
lain yang dimilikinya.303

Dalam Mahkamah Konstitusi inilah, konstitusi dijamin sebagai 
hukum tertinggi yang dapat ditegakkan sebagaimana mestinya, yang 
dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah 
Konstitusi Republik Indonesia dilengkapi dengan lima kewenangan. 
Empat kewenangannya, yaitu (i) menguji konstitusionalitas undang-
undang, (ii) memutus sengketa kewenangan konstitusional antar lembaga 
negara, (iii) memutus perselisihan hasil pemilihan umum, (iv) memutus 
pembubaran partai politik, dan satu kewajiban yaitu (v) memutus pendapat 
Dewan Perwakilan Rakyat tentang tuduhan presiden dan wakil presiden 
melanggar hukum atau tidak sebagaimana ditentukan dalam Undang-
Undang Dasar 1945.

Pemikiran mengenai pentingnya suatu Mahkamah Konstitusi 
telah muncul dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia sebelum merdeka. 
Mahkamah Konstitusi merupakan pelaku kekuasaan kehakiman yang 
merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum 
dan keadilan.

Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk menjamin konstitusi sebagai 
hukum tertinggi agar dapat ditegakkan, sehingga Mahkamah Konstitusi 

303 Ahmad Syahrizal, 2006, Peradilan Konstitusi, Suatu Studi tentang Adjudikasi Konstitusional 
Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif, Pradnya Paramita, Jakarta, hal.263
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disebut dengan the guardian of the constitution. Kedudukan Mahkamah 
Konstitusi ini setingkat atau sederajat dengan Mahkamah Agung sebagai 
kekuasaan kehakiman yang merdeka304 dalam sistem ketatanegaraan 
Indonesia. Dalam menjalankan kewenangannya, termasuk di dalamnya 
adalah menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, Mahkamah 
Konstitusi juga melakukan penafsiran konstitusi, sehingga Mahkamah 
Konstitusi juga disebut the Sole Interpreter of the Constitution.

Sebagai lembaga penafsir tunggal konstitusi, banyak hal dalam 
mengadili menimbulkan akibat terhadap kekuasaan lain dalam kedudukan 
berhadap-hadapan, terutama terhadap lembaga legislatif di mana 
produknya direview.305Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem 
ketatanegaraan Indonesia adalah sebagai lembaga negara yang menjalankan 
fungsi yudisial dengan kompetensi obyek perkara ketatanegaraan.306

Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan 
kehakiman diharapkan mampu mengembalikan citra lembaga peradilan 
di Indonesia sebagai kekuasaan kehakiman yang merdeka yang dapat 
dipercaya dalam menegakkan hukum dan keadilan.

Konvenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik yang ditetapkan 
oleh PBB dalam Pasal 25 menentukan bahwa setiap warganegara harus 
mempunyai hak dan kesempatan, tanpa pembedaan dan tanpa pembatasan 
yang tidak layak untuk:

1. Ikut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik secara 
langsung ataupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara 
bebas

2. Memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang murni 
dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan 
melakukan pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin 
kebebasan menyatakan keinginan dari para pemilih

3. Memperoleh akses pada pelayanan umum di negaranya atas 
dasar persamaan dalam arti umum

304 Bambang Sutiyoso, Desember 2010, Pembentukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku 
Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, dalam Jurnal Konstitusi Volume 7 Nomor 6, Sekretariat 
Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, hal. 29

305  Nanang Sri Darmadi,Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum 
Ketatanegaraan	Indonesia,	Jurnal	Hukum	Vol	XXVI,	No.	2,	Agustus	2011.

306 Ibid.
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Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945, dimana rakyat sebagai 
pemegang kedaulatan memiliki hak konstitusional untuk turut serta 
didalam pemerintahan, baik hak untuk memilih maupun hak untuk dipilih. 
Hak konstitusional tersebut melekat pada setiap warganegara dan tidak 
bergantung kepada pemberian penguasa. Oleh karena itu pemerintah wajib 
untuk melindungi, memajukan, menegakan, dan memenuhi HAM sesuai 
prinsip Negara hukum yang pelaksanaannya dijamin oleh UU. Ketentuan 
UU merupakan perwujudan dalam menjamin HAM, sehingga tidak 
ditafsirkan untuk menegasikan.307

Menentukan hak seseorang untuk dipilih dalam Pemilukada, harus 
dilihat dari partai politik atau gabungan partai politik yang mendukung 
atau dilihat dari jumlah orang yang mendukung jika ia berasal dari calon 
perseorangan. Sehingga hak seseorang untuk dipilih harus dihitung secara 
kuantitatif apakah ia memenuhi persyaratan yang ditentukan sebagai dasar 
bahwa ia mendapat dukungan dari rakyat. hak konstitusional warganegara 
tidak boleh dihambat dan dihalangi oleh ketentuan dan prosedur 
administratif yang mempersulit warganegara dalam menggunakan haknya. 
Perlindungan daripada hak konstitusional warga negara menjadi arus 
utama negara hukum konstitusional modern. Dimulai dari berkembangnya 
paham konstitusionalisme hingga terebntuknya mekanisme yang menjamin 
terlindunginya hak konstitusionalisme warga negara.

Salah satu mekanisme hukum perlindungan hak konstitusional yang 
tidak dikenal dalam sistem hukum Indonesia saat ini adalah constitutional 
complaint atau pengaduan konstitusional, yaitu pengaduan warga negara 
terhadap tindakan atau keputusan organ negara, termasuk putusan 
pengadilan, yang dianggap melanggar hak konstitusional nya. Menurut 
I Dewa Gede Palguna308 dalam bukunya Pengaduan Konstitusional 
(Constitutional Complaint) Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak-
Hak Konstitusional Warga Negara, constitutional complaint adalah 
pengaduan yang diajukan oleh perorangan warga negara ke hadapan 
pengadilan (khususnya Mahkamah Konstitusi) karena suatu perbuatan 
pejabat publik, atau tidak berbuatnya pejabat publik, telah menyebabkan 
307   Maruarar Siahaan, “Implementasi Putusan No.27/PhPu.D-VIII/2010 Mengenai Perselisihan 

hasil Pemilihan umum Kepala Daerah Kabupaten Lamongan”, Jurnal Konstitusi, Volume 8, No. 
1, 2011, hal 5-6.

308  Feri Amsari, Apakah Indonesia Mengenal Constitusional Complain ?,2021, https://www.
hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5ffeb4894fb67/apakah-indonesia-mengenal-i-
constitutional-complaint-i-/, diakses pada 



189 UNIVERSITAS SEBELAS MARET (Tim B)

dirugikannya hak konstitusional warga negara yang bersangkutan. 
Hamdan Zoelva juga menjelaskan yang dimaksud dengan constitutional 
complaint dalam jurnalnya Pengaduan Konstitusional dalam Sistem 
Peradilan di Indonesia sebagai mekanisme penegakan hak konstitusional 
ke Mahkamah Konstitusi dalam pelaksanaan demokrasi konstitusional 
yakni kontrol rakyat terhadap negara untuk memulihkan hak konstitusional 
warga negara. Berdasarkan dua pengertian tersebut secara sederhana dapat 
ditarik kesimpulan bahwa constitutional complaint merupakan mekanisme 
penegakan hak konstitutional warga negara melalui upaya pengaduan ke 
pengadilan, khususnya pengadilan konstitusi. Padahal seyogyanya hal ini 
sangatlah diperlukan sebagai upaya pemenuhan hak konstitusional warga 
negara.

I Dewa Gede Palguna menyatakan bahwa tidak adanya kewenangan 
Mahkamah Konstitusi untuk mengadili constitutional complaint 
menyebabkan tidak tersedianya upaya hukum (judicial remedy) melalui 
mekanisme peradilan konstitusional (constitutional adjudication) untuk 
pelanggaran atas hak-hak konstitusional warga negara yang terjadi bukan 
karena inkonstitusionalitas norma undang-undang melainkan karena 
adanya perbuatan maupun kelalaian lembaga Negara atau pejabat 
publik. Makadaripada itu diperlukan suatu amandemen ke 5 yang memuat 
kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili Constitusional 
Complain.
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BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP 
PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK 

INDONESIA TAHUN 1945 

A. Ketentuan Perubahan Mengenai Pokok-Pokok Haluan Negara

Dalam rangka mewujudkan tuntuan reformasi untuk 
menyempurnakan aturan dasar mengenai tatanan negara, kedaulatan rakyat, 
pembagian kekuasaan, kesejahteraan sosial dan hal-hal lain sesuai dengan 
perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa, dilakukanlah amandemen 
terhadap UUD 1945 dengan beberapa kesepakatan dasar diantaranya 
tidak mengubah Pembukaan UUD 1945; tetap mempertahankan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia; Penjelasan UUD 1945 yang memuat hal-
hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal; perubahan dilakukan 
secara adendum, dan mempertegas sistem pemerintahan presidensial.309

Perubahan UUD NRI Tahun 1945 ini dimaksudkan sebagai 
penyempurnaan aturan dasar yang dilakukan oleh MPR berdasarkan 
amanat konstitusi pada Pasal 3 yakni “Mejelis Permusyawaratan Rakyat 
menetapkan Undang-Undang Dasar dan garis-garis besar daripada 
haluan negara”. Upaya penyempurnaan tersebut bertujuan untuk lebih 
memantapkan usaha pencapaian cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 
Agustus 1945 sebagaimana yang tertuang dalam Pembukaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kewenangan yang dimiliki oleh MPR dalam menetapkan UUD 
dan GBHN ini lalu dilakukan perubahan melalui amandemen UUD 
NRI Tahun 1945 sehingga isi Pasal 3 ayat (1) berubah menjadi “Majelis 
Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-
Undang Dasar”. Perubahan ini berimplikasi pada hilangnya istilah Garis-
garis Besar Haluan Negara sehingga tidak terdapat lagi perencanaan 
pembangunan nasional yang secara eksplisit tertuang dalam konstitusi. 
Dengan ketentuan perubahan ini maka MPR tidak lagi menetapkan garis-
309 Yessi Anggraini, Armen Yasir dan Zulkarnain Ridlwan, “Perbandingan Perencanaan 

Pembangunan Nasional Sebelum dan Sesudah Amandemen UUD 1945”, Jurnal Fiat Justisia 
Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 9, No.1, Januari-Maret 2015, hlm. 76.
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garis besar haluan negara, baik yang berbentuk GBHN maupun berupa 
peraturan perundang-undangan, serta tidak lagi memilih dan mengangkat 
Presiden dan Wakil Presiden. Pasca amandemen UUD NRI Tahun 1945 
sistem pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh 
rakyat.

Tidak adanya GBHN ialah konsekuensi dari pemilihan presiden 
secara langsung. Dengan dipilih langsung oleh rakyat maka menjadi 
wewenang Presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat untuk 
menentukan rencana pembangunan. Hal ini disebabkan salah satu aspek 
penilaian terhadap calon presiden adalah visi atau rencana atau program 
yang ditawarkannya dalam upaya pemerintahannya mencapai cita-cita 
bangsa bernegara yang secara eksplisit tersurat di dalam pembukaan UUD 
1945 dan khususnya terkait pula dengan pembangunan nasional. Bilamana 
yang bersangkutan dapat memenangi pemilihan umum, maka tawaran 
tersebut harus dapat diwujudkannya pada masa jabatannya. Apabila tidak, 
maka yang bersangkutan akan dianggap gagal, akibatnya dia tidak akan 
dipilih lagi oleh rakyat untuk jabatan berikutnya.

Pengaturan Laporan Kinerja para lembaga negara, selama ini 
sebenarnya sudah diatur dalam Peraturan MPR No. 1 Tahun 2014 tentang 
Tata Tertib, khususnya dalam Pasal 155, yang menentukan310:

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

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

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

4. Pidato Presiden dalam rangka laporan kinerja pada tanggal 

310  Peraturan MPR No. 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib.
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16 (enam belas) Agustus sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) sekaligus merupakan pidato kenegaraan Presiden dalam 
rangka hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia.

RM.AB. Kusuma mengatakan bahwa mengingat dinamika 
masyarakat, sekali dalam 5 tahun Majelis perlu memerhatikan segala yang 
terjadi dan segala aliran-aliran pada waktu itu dan menentukan haluan-
haluan apa yang hendaknya dipakai untuk kemudian hari. Dengan sistem 
ini undang-undang dasar senantiasa dapat disesuaikan dengan aliran 
zaman.311

Namun, yang menjadi persoalan berikutnya ialah diaturnya 
pemerintahan daerah dalam konstitusi dan diperkuatnya sistem otonomi 
daerah seolah memberikan kewenanagan yang seluas-luasnya bagi setiap 
daerah untuk mengembangkan daerahnya masing-masing. Kebijakan 
desentralisasi yang memberikan otonomi kepada Provinsi, Kabupaten, 
dan Kota telah ditafsirkan sebagai kesempatan yang sebebas-bebasnya 
bagi daerah untuk merumuskan dan menetapkan kebijakannya sendiri. 
Sekalipun dokumen perencanaan pembangunan daerah harus mengacu 
kepada dokumen di tingkat nasional dan provinsi, akan tetapi perbedaan 
partai politik, yang berimplikasi terhadap perbedaan fokus dan skala 
pemerintahan para kepala daerah, berpotensi untuk timbulnya inkonsistensi 
pembangunan dan munculnya disparitas mutu pembangunan itu sendiri.312

Bilamana diamati, pada perencanaan pembangunan nasional pada 
masa sebelum amandemen UUD NRI Tahun 1945 yakni GBHN terdapat 
suatu pola pembangunan yang berkelanjutan. Tahapan pembangunan yang 
disusun dalam masa itu telah meletakkan dasar-dasar bagi suatu proses 
pembangunan berkelanjutan dan berhasil meningkatkan kesejahteraan 
rakyat, seperti tercermin dalam berbagai indikator ekonomi dan sosial. 
Pemerintah Orde Baru melakukan konsolidasi negara melalui berbagai 
proyek pembangunan yang mereka jalankan seperti pembangunan waduk 
dan irigasi, pembangunan infrastruktur jalan, penataan pranata sosial, 
hingga pengaturan media. Doktrin pembangunan yang sangat terkenal 
pada zaman itu adalah trilogi pembangunan. Trilogi pembangunan itu 
terdiri dari: (1) Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis;(2) Pertumbuhan 

311  RM.A.B Kusuma, Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945 (Memuat Salinan Dokumen Otentik 
Badan Oentoek Menyelidiki Oesaha Persiapan Kemerdekaan), Badan Penerbit FH Universitas 
Indonesia, Edisi Revisi, 2009, hlm. 362.

312 Imam Subkhan, op.cit, hlm. 140.
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ekonomi yang cukup tinggi; dan (3) Pemerataan pembangunan dan hasil-
hasilnya menuju kepada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat.313 
Maka, dibutuhkan suatu usaha untuk menyusun rancangan pembangunan 
nasional yang meliputi segala bidang sebagai panduan dan amanat rakyat 
kepada Presiden selaku penyelenggara pemerintahan menurut Pasal 4 ayat 
(1) UUD 1945.314

Berangkat dari hal tersebut, diperlukan penguatan wewenang 
MPR kembali dalam hal MPR dapat mengeluarkan TAP MPR yang berisi 
PPHN yang dijadikan jangkauan pengaturan mencakup pokok-pokok 
materi muatan yang bersifat sebagai perencanaan pembangunan jangka 
panjang secara sistematis, terpadu, dan juga berkelanjutan.315 PPHN yang 
merupakan pengejawantahan dari pola perencanaan pembangunan nasional 
merupakan wewenang MPR untuk menetapkannya. Jika diformulasikan 
ke dalam bentuk rancangan amandemen yakni sebagai berikut:

Rumusan naskah asli:

Pasal 3

Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan 
menetapkan Undang-Undang Dasar.***)

Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau 
Wakil Presiden.***/****)

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

Rumusan Perubahan:

Pasal 3

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

Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Pokok-Pokok 
313  Imam Subkhan, op.cit., hlm. 136.
314 Forum Rektor Indonesia, Naskah Akademik Mengembalikan Kedaulatan Rakyat Melalui 

Penyusunan Garis-Garis Besar Haluan Negara Kepada Penyelenggaraan Negara, Surakarta: 
Universitas Sebelas Maret, 2014, hlm. 9-10.

315  Ibid., hlm. 79.
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Haluan Negara dalam Ketetapan MPR.*****)

Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau 
Wakil Presiden.***/ ****)

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

Pengaturan mengenai PPHN dalam bentuk TAP MPR diharapkan 
dapat memberikan suatu kekuatan yang lebih besar serta pola 
perencanaan yang akan mengandung berkelanjutan dan konsisten dalam 
pelaksanaannya. Jika ditilik, saat ini pedoman pelaksanaan pembangunan 
nasional yang dimuat dalam bentuk Undang-Undang, aktor pembentuknya 
tidak merepresentasikan kehendak rakyat secara ideal. Hal ini disebabkan 
RPJPN dibuat oleh Presiden yang dikemudian dibahas, dan disetujui 
bersama-sama dengan DPR untuk selanjutnya menjadi undang-undang.316 
Ditemui pula ketidakefektifan RPJPN dan RPJMN dalam hal mekanisme 
kontrol dari rakyat terhadap pelaksanaan RPJPN dan RPJMN. Sebab, 
tidak ada mekanisme lain yang dapat dilakukan oleh masyarakat dalam 
melaksanakan fungsi kontrol terhadap Presiden dalam melaksanakan 
RPJPN dan RPJMN selain melalui pemilihan umum.317 Pemberlakuan 
SPPN sendiri menimbulkan kesenjangan antara pusat dan daerah,318 di 
mana hal tersebut sering terjadi karena kebijakan daerah yang tidak sesuai 
dengan kebijakan pusat, akhirnya pembangunan pusat dan daerah tidak 
dapat berjalan secara simetris, sehingga hasilnya pembangunan tidak dapat 
berjalan dengan baik, karena adanya perbedaan dan benturan kebijakan 
antara pusat dan daerah.

Tujuan dan sasaran pembangunan nasional didasarkan pada visi 
dan misi yang diamanatkan dalam GBHN. Visi GBHN merupakan tujuan 
pembangunan nasional, sedangkan misi GBHN merupakan sasaran 
pembangunan nasional.319

Pembangunan nasional dilaksanakan merata diseluruh tanah 
316 Harry Setya Nugraha, “Urgensi Garis Besar Haluan Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan 

Indonesia”, VeJ, Vol. 5, No, 1, hlm. 206.
317 Ibid.
318 Fence M Wantu, dkk, “Kajian Akademik Urgensi Bentuk Hukum dan Penegakannya, Serta 

Subtansi Pokok-Pokok Haluan Negara”, Gorontalo: MPR RI dan FH Universitas Negeri 
Gorontalo, 2020, hlm. 96.

319  Forum Rektor Indonesia, op.cit., hlm. 80.
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air dan tidak hanya untuk suatu golongan tertentu, tetapi untuk seluruh 
masyarakat. yang menjadi penting adalah pembangunan dilaksanakan 
untuk dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia dalam meningkatkan 
mutu hidup rakyat yang berkeadilan sesuai dengan cita atau tujuan 
kemerdekaan bangsa Indonesia. Pembangunan nasional dilaksanakan 
secara berencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap, dan berlanjut 
untuk memacu peningkatan kemampuan dalam rangka mewujudkan 
kehidupan. Pembangunan nasional adalah pembangunan dari, oleh dan 
untuk rakyat, serta dilaksanakan dalam segala aspek kehidupan, seperti 
aspek politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan pertahanan dan 
keamanan. Pembangunan nasional merupakan hal yang harus dilakukan 
terus-menerus untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat 
secara adil dan merata. Pembangunan nasional diarahkan untuk mencapai 
kemajuan dan kesejahteraan lahir dan batin, termasuk terpenuhinya rasa 
aman, tenteram, dan adil serta terjaminnya kebebasan mengeluarkan 
pendapat dan bertanggungjawab bagi seluruh rakyat Indonesia.320

Untuk mencapai suatu tujuan dalam perencanaan pembangunan 
dibutuhkan tahapan dalam pembangunan seperti halnya menurut Kunarjo, 
tahapan dalam pembangunan nasional dibagi menjadi tiga macam, yaitu 
pembangunan jangka pendek, pembangunan jangka menengah, dan 
pembangunan jangka panjang.321 Dalam GBHN pun terdapat tahapan 
tersebut, yaitu pola dasar pembangunan nasional, pola umum pembangunan 
jangka panjang, dan pola umum pembangunan lima tahunan (repelita). Oleh 
karena itu, maka dalam ruang lingkup materi Pokok - Pokok Haluan Negara 
di Indonesia ke depan harus memperhatikan terkait dengan sektor - sektor 
yang akan dijadikan sebagai agenda utama dalam sistem pembangunan 
nasional, dan harus dibuktikan dengan meningkatkan berbagai sektor 
kehidupan di masa mendatang, seperti: peranan ilmu pengetahuan dan 
teknologi, industri, informasi, transportasi, kebudayaan, keagamaan dan 
kepercayaan, pertahanan dan keamanan, pertanian, koperasi, kesehatan, 
kepariwisataan, pembangunan energi, penerangan, hutan, media massa dan 
lain-lain, harus dilanjutkan peningkatannya untuk mengejar ketertinggalan 
yang belum dapat dicapai dengan sempurna.322

Guna mewujudkan visi bangsa Indonesia masa depan, GBHN 
320  Fence M. Wantu, op.cit, hlm. 150.
321 Kunarjo, 2002, Perencanaan dan Pengendaalian Program Pembangunan. Jakarta, Universitas 

Indonesia Press, Hlm. 17-22.
322 Fence M. Wantu, op.cit., hlm. 152.
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menetapkan misi yang menjadi sasaran sebagai berikut:323

1. Terwujudnya pengamalan Pancasila secara konsisten dalam 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

2. Terwujudnya penegakan kedaulatan rakyat dalam segala aspek 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

3. Terwujudnya pengamalan ajaran agama dalam kehidupan 
sehari- hari untuk mewujudkan kualitas keimanan dan 
ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan 
dan mantapnya persaudaraan umat beragama yang berakhlak 
mulia, toleran, rukun, dan damai.

4. Terwujudnya  kondisi  aman,  damai,  tertib,  dan  ketentraman 
masyarakat.     

5. Terwujudnya  sistem  hukum  nasional  yang  mejamin  tegaknya 
supremasi hukum dan hak asasi manusia berlandaskan keadilan 
dan kebenaran.      

6. Terwujudnya kehidupan sosial budaya yang berkepribadian, 
dinamis, kreatif dan berdaya tahan terhadap pengaruh 
globalisasi 

7. Terlaksananya pemberdayaan masyarakat dan seluruh kekuatan 
ekonomi  nasional,  terutama  pengusaha  kecil,  menengah,  dan 
koperasi dengan mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan 
yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan 
berbasis pada sumber daya alam dan sumber daya manusia 
yang produktif, mandiri, maju berdaya saing, berwawasan 
lingkungan, dan berkelanjutan.  

8. Terwujudnya otonomi daerah dalam rangka pembangunan 
daerah atau pemerataan pertumbuhan dalam wadah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia.    

9. Terwujudnya kesejahteraan rakyat yang ditandai oleh 
meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat 
serta memberi perhatian utama pada tercukupinya kebutuhan 
dasar, yaitu pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, 
dan lapangan kerja.

323 Forum Rektor Indonesia, op.cit., hlm. 80-82.
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10. Terwujudnya aparatur negara yang berfungsi melayani 
masyarakat, profesional, berdaya guna, produktif, transparan, 
bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.  

11. Terwujudnya  sistem  dan  iklim  nasional  yang  demokratis  
dan bermutu guna memperteguh akhlak mulia, kreatif, 
inovatif, berwawasan kebangsaan, cerdas, sehat, berdisiplin 
dan bertanggung jawab, berketerampilan, serta menguasai ilmu 
pengetahuan dan teknologi dalam rangka mengembangkan 
kualitas manusia Indonesia.

12. Terwujudnya politik luar negeri yang berdaulat, bermartabat, 
bebas dan proaktif bagi kepentingan nasional dalam menghadapi 
perkembangan global.

Pelaksanaan misi tersebut akan bermuara pada terbangunnya sistem 
politik yang demokratis dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia, 
terwujudnya supremasi hukum dan pemerintahan yang bersih, pulihnya 
ekonomi yang bertumpu pada sistem ekonomi kerakyatan, meningkatnya 
kesejahteraan rakyat, kualitas kehidupan beragama dan ketahanan budaya, 
serta meningkatnya pembangunan daerah.324

PPHN yang dikonstruksikan di sini bukanlah GBHN versi masa 
lalu karena hal tersebut sudah tidak relevan lagi untuk diterapkan dengan 
sistem ketatanegaraan Indonesia saat ini. Kemudian, muatan PPHN 
ke depan haruslah memuat norma-norma dasar yang mengarah pada 
cita-cita dan tujuan nasional yang sifatnya memberikan arahan kepada 
lembaga-lembaga negara terutama lembaga penyelenggara pemerintahan, 
baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Dengan kata lain, 
secara substansial haluan negara itu harus mengandung kaidah penuntun 
(guiding principles) yang berisi arahan-arahan dasar (directive principles) 
yang dibentuk berdasarkan cita-cita dan tujuan nasional. Kewenangan 
membentuk PPHN haruslah berada di tangan MPR yang dilaksanakan 
bersama-sama dengan Presiden dengan seluruh pimpinan lembaga-
lembaga negara pelaksana kedaulatan rakyat. Produk PPHN ini nantinya 
dapat ditetapkan melalui Ketetapan MPR.325

Agenda kebijakan yang perlu menjadi prioritas untuk dimasukan ke 

324   Fence M. Wantu., op.cit., hlm. 153
325   Harry Setya Nugraha, op.cit., hlm. 215-216.



199 UNIVERSITAS SEBELAS MARET (Tim B)

dalam PPHN adalah berhubungan dengan:326 a) Bidang Hukum, Peradilan, 
dan Hak Asasi Manusia; b)Bidang Politik (aparatur negara, kepartaian, 
dan otonomi daerah); c) Bidang Ekonomi; d) Bidang Pertahanan dan 
Keamanan; e) Bidang Pendidikan, Riset, dan Teknologi; f) Bidang Sosial, 
Kebudayaan, dan Kesetaraan Gender; g) Bidang Lingkungan Hidup 
dan Ekologi; h) Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial; i) Bidang 
Kependudukan, Transmigrasi, dan Penanggulangan Kemiskinan; j) Bidang 
Pertanian, Perikanan, dan Maritim.

Adapun nantinya terdapat forum pertanggungjawaban bagi para 
pimpinan lembaga negara kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan 
tertinggi atas pelaksanaan PPHN. Hal ini dimaksudkan agar lembaga-
lembaga negara senantiasa mempedomani PPHN yang telah ditetapkan dan 
rakyat dapat mengawasi sejauh mana ketaatan lembaga-lembaga negara 
tersebut maka atas pelaksanaan PPHN pertanggungjawabannya bukanlah 
dalam bentuk laporan pertanggungjawaban yang disertai sanksi hukum, 
akan tetapi laporan kinerja dari lembaga-lembaga negara kepada rakyat 
yang difasilitasi oleh MPR dalam suatu forum sidang paripurna MPR 
(tahunan). Tidak adanya konsekuensi hukum dari MPR terhadap laporan 
kinerja tersebut, karena hal ini berkaitan dengan arah kebijakan, namun 
rakyatlah melalui mekanisme demokrasi yang dijamin oleh UUD NRI 
1945 seperti Pemilihan Umum yang akan menilai apakah para pemimpin 
lembaga negara tersebut masih layak untuk dipilih kembali atau tidak.327

 Adapun pola PPHN dapat dilakukan dengan catatan, di antaranya:328

1. Dalam sistem perencanaan pembangunan nasional model 
GBHN (haluan negara) dirumuskan pokok-pokok kebijakan 
nasional bukan hanya bagi Presiden melainkan bagi semua 
lembaga-lembaga negara yang kewenangannya bersumber 
dari konstitusi atau Undang-Undang Dasar seperti, MPR, 
DPR, DPD, Presiden, BPK, MA, MK, dan KY. Dengan 
dirumuskan pula kebijakan pokok lembaga-lembaga negara 
lainnya maka harmonisasi dan kesinambungan antar lembaga 
negara dapat berjalan.

2. Berbeda dengan Pemilu yang dapat dilaksanakan secara 

326  Forum Rektor Indonesia, op.cit., hlm. 84.
327   Biro Pengkajian MPR RI – FH UNEJ, op.cit., hlm. 127.
328  Ibid.



Naskah Akademik Rancangan Perubahan UUD NRI Tahun 1945200

langsung untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, maka 
pada perumusan Haluan Negara memerlukan lembaga yang 
mewakili rakyat untuk melaksanakan fungsi tersebut.

3. Di sinilah hadir pentingnya MPR yang merepresentasikan 
perwakilan rakyat secara keseluruhan karena terdiri atas 
perwakilan (anggota DPR), dan perwakilan daerah (anggota 
DPD).

4. Keberadaan  PPHN  tidak  berimplikasi  kepada  perubahan 
pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Presiden tetap dipilih 
secara langsung oleh rakyat melalui pemilu, hanya saja pada 
saat Presiden merumuskan  Haluan  Pembangunan  (RPJMN)  
harus  berdasarkan Haluan Negara yang bersifat pokok yang 
telah dirumuskan dan ditetapkan terlebih dahulu oleh MPR 
RI.

5. Begitu pula dengan lembaga-lembaga negara lain (termasuk 
MPR sendiri) dalam merumuskan arah kebijakan masing-
masing lembaga harus mengacu kepada PPHN yang 
dirumuskan dan ditetapkan oleh MPR RI.

6. Atas pelaksanaan GBHN ini bukanlah laporan pertanggung 
jawaban, akan tetapi laporan kinerja dari lembaga-lembaga 
negara kepada rakyat yang difasilitasi oleh MPR RI dalam 
suatu forum sidang paripurna MPR (tahunan). Tidak ada 
konsekuensi hukum dari MPR terhadap  laporan  kinerja  
tersebut,  karena  rakyatlah  yang  akan memberikan penilaian 
terhadap laporan kinerja lembaga-lembaga Negara apakah 
sesuai dengan Haluan Negara atau tidak. Tidak adanya 
konsekuensi hukum dari MPR terhadap laporan kinerja 
tersebut, karena hal ini berkaitan dengan arah kebijakan, 
namun rakyatlah melalui mekanisme demokrasi yang dijamin 
oleh UUD 1945 seperti Pemilihan Umum yang akan menilai 
apakah para pemimpin lembaga negara tersebut masih layak 
untuk dipilih kembali atau tidak.
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Pada penerapannya nanti, PPHN akan mengatur tentang kewajiban 
Presiden	 bersama	 DPR	 untuk	 menentukan	 program	 utama,	 identifikasi	
sasaran, dan rencana aksi untuk dilaksanakan dalam 5 tahun. Sedangkan 
pengendalian pelaksanaan pembangunan akan mengatur mengenai 
mekanisme evaluasi dan publikasi pelaksanaan keberhasilan pembangunan 
dan rencana-rencana aksi yang diperlukan.329

B.  Ketentuan Perubahan Mengenai MPR
Meninjau amandemen UUD NRI Tahun 1945 yang ketiga, Pasal 3 

“Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar 
dan Garis-Garis Besar daripada Haluan Negara” diubah menjadi Pasal 
3 Ayat (1) dimana ketentuannya menghapus kewenangan MPR untuk 
menetapkan GBHN, “Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang 
mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar”. Sejak saat itu 
konsep dan istilah GBHN tidak lagi dikaji dalam keberlangsungan hidup 
bernegara di Indonesia.

Penghilangan kewenganan MPR untuk menetapkan GBHN 
merupakan konsekuensi logis dari sistem pemilu Presiden dan Wakil 
Presiden secara langsung oleh rakyat. Visi, misi, dan program kerja 
Presiden dan Wakil Presiden terpilih-lah yang menjadi acuan dan pedoman 
dalam penyusunan program pembangunan dan penyelenggaraan negara.

Sebagai pengganti GBHN, maka arah pembangunan nasional saat 
ini mengacu pada visi dan misi Presiden kemudian disusun secara detail 
sebagai Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). 
RPJM ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 
(RPJPN) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007. 
Namun perlu dipahami bahwa visi dan misi Presiden tidak bisa dijadikan 
pedoman pembangunan seluruh bangsa karena pemimpin tetap butuh 
kebersamaan rakyatnya.

Demikian halnya antara sistem perencanaan pembangunan 
nasional dan sistem perencanaan pembangunan daerah, kemungkinan 
akan terjadi ketidakselarasan pembangunan mengingat sistem perencanaan 
pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) tidak terikat untuk 
mengacu pada RPJMN, mengingat bahwa visi dan misi kepala daerah 
dapat berbeda dengan visi dan misi presiden itu sendiri.

329   Forum Rektor Indonesia, op.cit, hlm. 82.
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Dapat dipahami dengan tidak adanya GBHN maka kebijakan 
nasional hanya menjadi domain Presiden terpilih dan hanya menjangkau 
5 tahun sesuai masa jabatan Presiden. Kalaupun terpilih lagi selama 2 
periode hanya menjabat selama 10 tahun. Jangkauan 10 tahun ini tentunya 
sangat singkat untuk menyusun program pembangunan nasional. Karena 
itulah perlu adanya penyusunan program nasional jangka panjang siapapun 
Presiden yang menjabatnya.

Menjawab permasalahan tersebut, dalam perkembangannya hadir 
suatu terobosan yaitu Pokok-Pokok Haluan Negara. Pokok-Pokok Haluan 
Negara adalah nomenklatur yang terdapat dalam Keputusan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang 
Rekomendasi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Masa 
Jabatan 2014-2019. Pilihan nomenklatur tersebut tidak dimaksudkan 
sekadar untuk membedakan dengan nomenklatur Garisgaris Besar Haluan 
Negara yang pernah ada sebelumnya. Di dalam Pokok- Pokok Haluan 
Negara, hanya akan memuat kebijakan strategis yang dilandasi oleh nilai-
nilai luhur falsafah bangsa Pancasila, serta merupakan pengejawantahan 
dari UUD NRI Tahun 1945.

Pokok-Pokok Haluan Negara akan menjadi rujukan atau arahan 
(direction) bagi perencanaan, penyusunan, keputusan, pelaksanaan dan 
evaluasi kebijakan pembangunan pemerintah. Dengan demikian, hadirnya 
Pokok-Pokok Haluan Negara sama sekali tidak akan mengurangi ruang 
dan kewenangan Pemerintah untuk menyusun cetak biru (blueprint) 
pembangunan. Pokok-Pokok Haluan Negara justru dimaksudkan untuk 
memperkuat sistem presidensial yang berdasarkan kepada Pancasila dan 
UUD NRI Tahun 1945, dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, 
yang ber-Bhinneka Tunggal Ika.

Berdasarkan hal tersebut, MPR perlu dipertimbangkan untuk 
mempunyai kewenangan menyusun program perencanaan pembangunan 
nasional model PPHN yang disesuaikan dengan sistem presidensial dan 
alam demokrasi. Oleh karena itu, dalam perubahan kelima nantinya perlu 
dicantumkan norma mengenai kewenangan MPR untuk menetapkan 
Pokok-Pokok Haluan Negara. Sebagai wadah daripada PPHN itu sendiri, 
maka nantinya MPR dapat pula membuat ketetapan MPR secara limitatif 
hanya untuk menjadi wadah PPHN. Dalam perubahan itu norma yang 
dimaksud ialah bahwa:
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Rumusan naskah asli:

Pasal 3

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

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

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

Rumusan Perubahan:

Pasal 3

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

2. Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Pokok-Pokok 
Haluan Negara dalam Ketetapan MPR.*****)

3. Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau 
Wakil Presiden.***/****)

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

Pemberian kewenangan MPR untuk menetapkan PPHN dalam 
bentuk Ketetapan MPR akan berimplikasi pada dua hal, yakni: poin 
pertama, terkait dengan kemungkinan Ketetapan MPR dijadikan sebagai 
‘batu uji’ dalam konsteks pengujian peraturan perundang-undangan, 
oleh karena Ketetapan MPR dibentuk oleh MPR yang juga memiliki 
kewenangan untuk mengubah dan menetapkan UUD. Dengan kata lain, 
Ketetapan MPR merupakan aturan dasar bernegara (staattsgerundgezets), 
sama halnya dengan UUD. Sementara itu, dalam hal ini, masyarakat dapat 
menilai apakah dokumen pembangunan nasional dibawah Ketetapan MPR 
bertentangan dengan PPHN atau tidak.
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Poin kedua yaitu mengenai kedudukan Ketetapan MPR lainnya 
yang masih diakui sebagai produk hukum sebagaimana yang ditentukan 
melalui TAP MPR RI Nomor 1/MPR/ 2003 tentang Peninjauan terhadap 
Materi dan Status Hukum Ketetapan MPR Sementara dan Ketetapan MPR 
Republik Indonesia tahun 1960 sampai dengan tahun 2002. Dalam hal ini, 
perlu diatur ketentuan dalam Aturan Tambahan mengenai tugas bagi MPR 
untuk melakukan pengkajian kembali terhadap Ketetapan MPR/MPRS 
yang masih berlaku saat ini. Hal ini tentunya memberikan kesempatan 
kepada MPR untuk meninjau terkait Ketetapan MPR/MPRS mana yang 
akan dipertahankan dan mana yang akan dihapuskan, dalam kaitannya 
dengan perkembangan zaman dan kepentingan nasional. Hal ini juga untuk 
mempertegas bahwa Ketetapan MPR yang dapat menjadi ‘batu uji’ yang 
diamksud ialah ketetapan yang berkenaan dengan PPHN saja.

Ketentuan Pasal 1 Aturan Tambahan yang menyatakan “Majelis 
Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap 
materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 
Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk diambil 
putusan pada Sidang MajelisPermusyawaratan Rakyat tahun 2003.” Harus 
dinyatakn selesai tugasnya dan kemudian normanya diganti menjadi: 
“Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan peninjauan 
terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk 
diambil putusan pada Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat selambat-
lambatnya dua tahun sejak Undang-undang Dasar ini ditetapkan.”

Dengan diberikannya kewenangan MPR untuk menetapkan 
PPHN dalam bentuk ketetapan MPR diharapkan mampu secara nyata 
menjadikan MPR sebagai penjelmaan rakyat seluruh Indonesia. Selain 
itu, pembangunan nasional yang diagendakan secara terpadu dan 
berkesinambungan dapat dilaksanakan oleh semua komponen bangsa 
agar tujuan negara sebagaimana dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945 
dapat tercapai. Maka atas dasar itu, perubahan kelima menjadi perlu untuk 
dilakukan.
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C.  Ketentuan Mengenai Perubahan DPR

Adanya pergeseran wewenang membentukan undang-undang 
dari yang sebelumnya ada di tangan Presiden dan dialihkan kepada DPR, 
merupakan langkah konstitusionalitas untuk meletakkan secara tepat 
fungsi-fungsi lembaga negara sebagai bidang tugasnya masing-masing 
yakni DPR sebagai lembaga pembentuk undang-undang (kekuasaan 
legislatif) dan Presiden sabagai lembaga pelaksana undang-undang 
(kekuasaan eksekutif).Perubahan UUD NRI Tahun 1945 yang tercakup 
dalam materi tentang Dewan Perwakilan Rakyat dimaksudkan untuk 
memberdayakan DPR dalam menjalankan fungsiya sebagau lembaga 
perwakilan yang dipilih oleh rakyat untuk memperjuangkan aspirasi dan 
kepentingannya.

Kewenangan legislasi antara Presiden dan Dewan Perwakilan 
Rakyat masih memerlukan penegasaaan di dalam Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kewenangan legislasi Presiden 
dan lembaga legislatif pada Rumusan Perubahan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diatur dalam satu pasal, yaitu 
dengan rumusan sebagai berikut:

Rumusan naskah asli:

Pasal 20

1. Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk 
undang undang.*)

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

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

4. Presiden mengesahkan rancangan undang undang yang telah 
disetujui bersama untuk menjadi undang undang. *)

5. Dalam  hal  rancangan  undang  undang  yang  telah  disetujui 
bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga 
puluh hari semenjak rancangan undang undang tersebut disetujui, 
rancangan undang undang tersebut sah menjadi undang undang 
dan wajib diundangkan. **)
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Rumusan naskah Perubahan:

Pasal 20

1. Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk 
undang undang.*)

2. (dihapus*****)

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

4. Presiden mengesahkan rancangan undang undang yang telah 
disetujui bersama untuk menjadi undang undang. *)

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

Sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya, implikasi dari“...
persetujuan bersama” pada Pasal 20 Ayat (2) Undang Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 perlu diadakannya suatu kewenengan 
pertimbangaan bilamana presiden tidak menyetujui hasil rancangan 
undang-undang yang diajukan oleh parlemen, pertimbangan presiden 
menjadi penting adanya mengingat peran presiden sebagai lembaga 
eksekutif yang menjalankan aturan dan juga sebagai roda penggerak dari 
setiap produk legsilasi. Pertanggungjawaban presiden bukanlah kepada 
lembaga legislatif melainkan kepada rakyat sehingga bilamana aturan 
tersebut sudah menghasilakan produk yang salah dan presiden tidak 
diberikan wewenang untuk menolak, dapat dibayangkan betapa banyak 
peraturan perundang – undangan yang gagal seperti saat ini.

Sehingga	 timbul	 kerangka	 berfikir	 untuk	 diadakanya	 hak	 veto	
presiden dengan maksud membangun pola legislatif. Dari sudut pandang 
penafsiran gramatikal, Pasal 20 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyiratkan 
makna bahwa dalam pembahasan rancangan undang-undang, Presiden 
diberi hak oleh konstitusi untuk menyetujui RUU. Begitupula berdasarkan 
teori penafsiran a contrario, Presiden diberi pula hak untuk menolak atau 
tidak menyetujui.
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Praktik veto presiden terjadi pada pembahasan RUU tentang cara 
pembentukan peraturan perundang-undangan yang merupakan inisiatif 
DPR. Dari praktik tersebut dapat dimaknai bahwa meskipun pada awalnya 
kekuasaan legislatif didominasi oleh Presiden, sekarang sudah beralih ke 
tangan DPR dengan sedikit partisipasi DPD. Tetapi Presiden masih tetap 
memiliki	 kekuasaan	 legislatif	 yang	 signifikan.	 RUU	 dibahas	 dan	 harus	
disetujui oleh DPR maupun Presiden. Syarat persetujuan Presiden ini pada 
dasarnya merupakan “hak veto” bagi Presiden. Apabila Presiden menolak 
sebuah RUU, tidak ada mekanisme lain yang dapat digunakan oleh DPR 
dan/ atau DPD untuk mengalahkan penolakan semacam itiu. Tetapi jika 
Presiden sudah memberikan persetujuannya pada tahap ini, dia tidak akan 
bisa mencabut persetujuannya itu lalu menolak menandatangani sebuah 
RUU agar sah menjadi udang-undang.

Hal yang menjadi problematikanya disini adalah Presiden selaku 
kekuasaan eksekutif yang bertindak sebagai pelaksana Undang- Undang 
seperti dinyatakan dalam pasal 5 ayat (1) yang berbunyi “Presiden berhak 
mengajukan RUU kepada Dewan Perwakilan Rakyat” Apabila dicermati 
pada pasal 5 tersebut, Pasal 20 ayat 2 tersebut tidak mendukung adanya 
upaya check and balances antara pemerintahan. Maka daripada itu pada 
Amandemen kelima ini pasal 20 ayat (2) dinyatakan dihapus.

D. Ketentuan Mengenai Perubahan DPD

Indonesia merupakan Negara yang menganut system presidensil 
yang juga menganut prinsip dengan dua kamar atau bikameral. Dalam 
perubahan UUD NRI yang kelima ini akan memperkuat DPD sebagai 
lembaga perwakilan yang setara dengan DPR. Demi terwujudnya sistem 
bikameral yang efektif dan berjalan sesuai yang seharusnya. DPD 
dalam jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup perubahan disini 
telah menjadi lebih kuat dalam wewenang fungsi legislasi, pengawasan 
dan anggaran. DPD menjadi lembaga perwakilan suprastruktur yang 
sesungguhnya, setara dengan DPR walau dalam beberapa wewenang ada 
yang tidak sama.

DPD merupakan lembaga perwakilan yang memiliki ciri khas 
dibandingkan dengan DPR, ciri khas ini dapat terlihat pada wewenang DPD 
yang mana wewenang ini mencangkupi hal-hal yang berkaitan dengan 
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daerah seperti otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan 
dan pemekaran daerah serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber 
daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan 
perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Dalam pasal 22 UU NRI 1945 membahas secara rigid mengenai 
wewenang yang dimiliki oleh lembaga DPD. Penormaan tersebut jelas 
menjadikan DPD sebagai lembaga yang diakomodir di konstitusi. Karena 
susunan DPD terdiri atas anggota partai politik dan kedudukannya adalah 
sebagai lembaga perwakilan. Konstitusi telah mengamanatkan penjelasan 
dan pengaturan lebih lanjut di dalam undang-undang. Dalam perubahan 
kelima UUD NRI 1945 ini akan lebih mengamanatkan pada penguatan 
fungsi dari DPD khusunya pada fungsi legislasi.

Kemudian, dalam hal fungsi legislasi, perubahan kelima akan 
memperjelas dan memperkuat posisi DPD dalam hal pembahasan 
rancangan undang-undang, dimana menurut pasal 22D ayat (1) kata ‘dapat’ 
dalam frasa ‘dapat mengajukan’ dihapuskan Karen dapat memunculkan 
kemultitafisran	 yang	 mana	 DPD	 memiliki	 kemungkinan	 untuk	 bisa	
mengajukan maupun tidak mengajukan. kemudian menurut pasal 22D 
ayat (2) frasa ‘ikut membahas’ diubah menjadi ‘membahas, dan dalam 
pasal 22D ayat (3) frasa ‘dapat melakukan pengawasan’ diubah menjadi 
‘wajib melakukan pengawasan” Sementara itu, ketentuan yang berkaitan 
dengan rancangan undang-undang mengenai pajak, pendidikan dan agama, 
DPD wajib memberikan pertimbangan kepada DPR, sehingga DPR dan 
Presiden dalam proses pembahasannya wajib pula mempertimbangkan 
pertimbangan DPR. Sehingga nantinya akan menjadi pasal baru, yakni 
bahwa: “Dewan Perwakilan Daerah wajib memberikan pertimbangan 
kepada Dewan Perwakilan Daerah atas rancangan undang-undang yang 
berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.”

Selain menguatkan fungsi legislasi DPD, Pada amandemen 
kelima UUD NRI 1945 ini juga menguatkan fungsi anggaran yang 
dimiliki oleh DPD. Hal ini dikarenakan DPD dinilai memiliki peran 
yang besar dalam penyusunan RAPBN khususnya pada daerah/wilayah 
daerahnya. Rekontruksi mengenai lembaga yang berperan dalam 
pembahasan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara (RAPBN) yang saat ini secara limitatif hanya berada 
di tangan DPR dan Presiden. Oleh karena DPD yang hanya berfungsi 



209 UNIVERSITAS SEBELAS MARET (Tim B)

sebagai dewan pertimbangan bagi DPR, seringkali justru pertimbangan 
DPD tidak ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Sehingga, agar proses 
penyelenggaraan negara yang melibatkan anggaran dan kedaerahan dapat 
berjalan dengan baik, maka DPD harus memiliki peran dalam pembahasan 
secara langsung bersama DPR dan Presiden.

Penguatan fungsi DPD dalam ranah fungsi anggaran dapat dilihat 
pada pasal Pasal 23 ayat (2) yakni menjadi “Rancangan undang-undang 
anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk 
dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan 
Daerah.”, pada pasal ini di tulis bersama sama dengan Dewan Perwakilan 
Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah menunjukan bahwa DPD juga 
merupakan suatu lembaga yang berhak ikut dalam proses Penyususnan 
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Perubahan pada 
pasal ini tentunya perimplikasi pada pasal 23 ayat (3) diubah menjadi: 
“Apabila Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah 
tidak menyetujui rancangan anggaran dan pendapatan Naskah Akademik 
Perubahan Kelima Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 negara yang diajukan oleh presiden, pemerintah menjalankan 
anggaran pendapatan dan belanja negara tahun yang lalu”.

Dalam ayat ini juga terdapat penambahan dan Dewan Perwakilan 
Daerah. Dengan demikian, maka ketentuan mengenai pasal 22D UUD 
NRI Tahun 1945 dapat dilihat perbedaan rumusan sebelum dan sesudah 
perubahannya sebagai berikut:

Rumusan naskah asli:

Pasal 22 D

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

2. 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, 
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serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta membahas 
bersama Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-
undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan 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.***)

Rumusan Naskah Perubahan

Pasal 22D

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

2. Dewan Perwakilan Daerah 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 wajib memberikan pertimbangan 
kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang 
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yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.*****)
4. Dewan Perwakilan Daerah 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.*****)

5. Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari 
jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam 
undang-undang.***)
Kemudian, berkaitan dengan masa depan DPD, konstitusi pasca 

perubahan keempat justru memberikan ruang kepada presiden untuk 
dapat membubarkan DPD. Hal ini dikarenakan menurut ketentuan Pasal 
7C UUD NRI Tahun 1945 hanya disebutkan bahwa: “Presiden tidak 
dapat membekukan dan/atau membubarkan DPR”. Artinya, rumusan 
tersebut secara hukum dapat memberikan peluang kepada presiden untuk 
membubarkan DPD. Hal tersebut dapat terjadi jika sewaktu-waktu ada 
konflik	sengketa	lembaga	negara	antara	presiden	dengan	DPD.	Atas	dasar	
itu, maka diperlukan suatu proteksi terhadap DPD sebagai bagian dari 
lembaga perwakilan, sehingga rumusan norma yang tepat semestinya 
adalah: “Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan DPR 
dan DPD”. Penambahan kata ‘dan DPD’ tersebut, dimaksudkan untuk 
memberikan ketegasan kepada presiden, bahwa sebagaimana DPR tidak 
dapat dibubarkan, maka demikian pula dengan DPD.

E.  Ketentuan Mengenai Perubahan MK
Titik berat perubahan Undang – Undang Dasar ke 5 dalam 

kedudukan Mahkamah Konstitusi ialah masuknya kewenangan baru 
yakni constitutional complaint atau pengajuan konstitusi dan judicial 
preview atau pengujian Rancangan Undang Undang perubahan tersebut 
akan membuat sistem kerja dan mekanisme kinerja Mahkamah Konstitusi 
sebagai the guardian of constitution akan lebih maksimal dan seimbang.

Sebelum terjadinya Amandemen ke lima ini, terdapat empat 
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kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur lebih lanjut dalam Pasal 24C 
Ayat (2) UUD NRI 1945 yaitu: Menguji undang -undang terhadap Undang- 
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Memutus sengketa 
kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Memutus 
pembubaran partai politik; dan Memutus perselisihan tentang hasil 
pemilihan umum. Seiring berjalannya waktu kemudian tugas Mahkamah 
Konstitusi sangat padat dengan tugasnya dalam sisi judicial review dan 
dalam penyelesaian sengketa perkara Permohonan Hasil Pemilihan Umum 
(PHPU), yang mana menjadikan beban yang sangat berat bagi Mahkamah 
Konstitusi dimana hanya memiliki 9 hakim.

Kebutuhan akan pengembalian roh dari Mahkamah Konstitusi 
itu sendiri di bidang konstitusi yaitu judicial preview dan constitusional 
complaint membawa suatu gagasan yang didasari oleh suatu keyakinan 
dan penelitian untuk menghidupkan satu fungsi yang belum hidup di dalam 
tubuh Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut adalah konsep atau wewenang 
constitutional complaint. Peran dari kewenangan constitutional complaint 
itu sendiri di Indonesia sangat tepatlah masuk di ranah kehidupan dan 
tugas dari Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal terdepan konstitusi 
Indonesia.

Selain itu, terkait salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi 
yaitu memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum dinilai 
membuat overload dan dinilai bukan merupakan marwah konstitusional 
dari tugas dan fungsi Mahkamah Konstitusi. Pemilihan umum adalah 
salah satu bidang terpenting dalam merawat kedaulatan rakyat. Demokrasi 
kedaulatan rakyat (people sovereignty) merupakan konsep tertinggi yang 
memastikan bahwa kekuasaan pemerintahan (the power of government, de 
macht van de overheid) harus dibatasi. Dengan adanya pesta demokrasi 
setiap lima tahun sekali dengan pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden 
dan Wakil Presiden, penyelenggaraan tersebut tidak luput dari perkara 
sengketa pelanggaran pemilihan umum. Tidak hanya dari satu daerah saja, 
tetapi dari seluruh daerah yang ada di Indonesia. Hal tersebut otomatis akan 
membuat kewalahan Mahkamah Konstitusi apabila harus menyelesaikan 
perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Oleh karena itu, diperlukan 
suatu badan peradilan khusus yang menangani perkara Permohonan Hasil 
Pemilihan Umum sebagai salah satu bentuk dan upaya untuk mencapai 
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ius constituendum guna melindungi hak konstitusional warga negara 
dan peserta pemilihan umum, untuk memberikan ruang hukum kepada 
pihak-pihak yang dirugikan dalam penyelenggaraan pemilihan umum 
untuk mendapatkan kepastian hukum dalam kehidupan negara demokrasi, 
sekaligus sebagai upaya untuk mempercepat penyelesaian sengketa atau 
kasus-kasus selama proses pemilihan umum berlangsung.

Selain hal tersebut mengingat telah padatnya tugas Mahkamah 
Konstitusi, maka kewenangan judicial preview atau pengujian Rancangan 
Undang Undang dan peralihan kewenangan penyelesaian perselisihan 
pemilihan umum ke badan peradilan khusus dapat menjadikan suatu 
pilihan agar Mahkamah Konstitusi mengerjakan mekanisme pengujian 
terhadap suatu bentuk naskah undang – undang secara lebih komprehensif 
serta menciptakan penyelesaian perkara perselisihan pemilihan umum 
secara cepat dan berkepastian hukum.

Yang kemudian rumusan mengenai Mahkamah Konstitusi di dalam 
Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, maka apabila 
dituliskan dalam bentuk rancangan amandemen mengalami perubahan 
sebagai berikut:

 Rumusan Naskah Asli:

Pasal 24 C

1. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama 
dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-
undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa 
kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh 
Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan 
memutus perselisihan 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 
masingmasing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh 
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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.***)

Rumusan Naskah Perubahan:
Pasal 24C

1. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama 
dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji 
peraturan perundang-undangan terhadap Undang-Undang 
Dasar, 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. Kewenangan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan mengenai 
pemutusan perselisihan sengketa hasil pemilihan umum 
sebagaimana tercantum dalam Pasal 24C ayat (1) terbatas untuk 
pemilihan umum Presiden. *****)

2. Mengenai perselisihan sengketa hasil pemilihan umum kecuali 
Presiden diselesaikan melalui peradilan khusus. *****)

3. Hal-hal mengenai peradilan khusus perselisihan sengketa hasil 
pemilihan umum diatur dengan undang-undang. *****)
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BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Amademen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 terjadi sebab adanya perubahan dinamika politik 
di negara ini. Saat ini terdapat dinamika politik yang mengakibatkan 
diperlukannya amandemen kelima pada UUD NRI Tahun 1945, 
khususnya amandemen mengenai penguatan wewenang MPR, pengaturan 
perencanaan nasional dalam bentuk PPHN, pengaturan mengenai 
kewenangan MK dalam menangani perselisihan sengketa hasil pemilihan 
umum, perbaikan produk legislasi, penguatan kedudukan dan wewenang 
DPD, dan pengaturan mengenai jaminan konstitusi. Berikut ini adalah 
kesimpulan dari masing-masing substansi yang dibutuhkan amandemen.

1.  Kesimpulan Mengenai Perubahan PPHN

 Kewenangan yang dimiliki oleh MPR dalam menetapkan UUD 
dan GBHN dilakukan perubahan melalui amandemen UUD NRI Tahun 
1945. Perubahan ini berimplikasi pada hilangnya istilah Garis-garis Besar 
Haluan Negara sehingga tidak terdapat lagi perencanaan pembangunan 
nasional yang secara eksplisit tertuang dalam konstitusi. Bilamana diamati, 
pada perencanaan pembangunan nasional pada masa sebelum amandemen 
UUD NRI Tahun 1945 yakni GBHN terdapat suatu pola pembangunan 
yang berkelanjutan. Tahapan pembangunan yang disusun dalam masa itu 
telah meletakkan dasar-dasar bagi suatu proses pembangunan berkelanjutan 
dan berhasil meningkatkan kesejahteraan rakyat, seperti tercermin dalam 
berbagai indikator ekonomi dan sosial.

Pengaturan mengenai PPHN dalam bentuk TAP MPR di 
mana pertanggungjawabannya bukanlah dalam bentuk laporan 
pertanggungjawaban yang disertai sanksi hukum, akan tetapi laporan 
kinerja dari lembaga-lembaga negara kepada rakyat yang difasilitasi oleh 
MPR dalam suatu forum sidang paripurna MPR (tahunan). Pengaturan 
terkait PPHN tersebut diharapkan dapat memberikan suatu kekuatan yang 
lebih besar serta pola perencanaan yang akan mengandung berkelanjutan 
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dan konsisten dalam pelaksanaannya, sehingga dapat mencapai kemajuan 
dan kesejahteraan lahir dan batin, termasuk terpenuhinya rasa aman, 
tenteram, dan adil serta terjaminnya kebebasan mengeluarkan pendapat 
dan bertanggungjawab bagi seluruh rakyat Indonesia.

2.  Kesimpulan Mengenai Perubahan MPR

Perubahan UUD NRI Tahun 1945 berpengaruh sangat besar 
terhadap MPR dalam kelembagaan negara Indonesia. Implikasi dari 
amandemen UUD NRI Tahun 1945 adalah MPR tidak lagi berwenang 
memilih presiden dan menetapkan GBHN. Dalam hal menetapkan 
GBHN, MPR sebelumnya memiliki wewenang untuk membuat suatu pola 
perencanaan pembangunan yang dituangkan dalam produk hukum berupa 
Ketetapan MPR.

Seiring berjalannya waktu keberadaan Ketetapan MPR dalam 
peraturan nasional secara hierarkis masih diakui akan tetapi kekuatannya 
dianggap lemah. Kekuatan Ketetapan MPR melemah dengan dikeluarkan 
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 
1/MPR/2003 tentang Peninjauan Kembali Materi dan Status Hukum 
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan 
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 1960 sampai 
dengan tahun 2002. Hal ini berimplikasi pada kedudukan Ketetapan MPR 
dalam Peraturan Perundang-Undangan Nasional.

Dalam perkembangan selanjutnya, pola perencanaan pembangunan 
yang awalnya berupa GBHN dihilangkan dan digantikan dengan 
dihadirkannya UU SPPN dan UU RPJP. Bentuk perencanaan pembangunan 
ini melalui instruksi hukum berupa Undang-Undang dianggap belum 
dapat memenuhi tantangan perkembangan jaman, pembangunan yang 
berkesinambungan anatar pusat dan daerah dan pembangunan yang 
berkelanjutan.

Melalui berbagai pertimbangan ini maka munculah suatu 
gagasan untuk menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara sebagai pola 
perencanaan pembangunan nasional yang dapat mewujudkan tujuan 
nasional yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indoensia Tahun 1945. Adapun produk hukum yang sekiranya 
tepat untuk menampung dan mengejawantahkan model PPHN ini adalah 
berupa Ketetapan MPR, sehingga melalui amandemen kelima ini kami 
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mengajukan usulan untuk memperkuat kewenangan MPR terkhusus dalam 
hal menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara dalam bentuk Ketetapan 
MPR.

3.  Kesimpulan Mengenai Perubahan DPR

 Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga representatif rakyat, 
Dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, bahwa pemegang fungsi legislasi 
adalah Dewan Perwakilan Rakyat yang dilakukan secara bersama-sama 
dengan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. Apabila tidak 
mendapatkan persetujuan bersama maka RUU tersebut tidak dapat menjadi 
undang-undang.

 Dihapusnya Pasal 20 (2) pada Amandemen Kelima Presiden 
memiliki hak terkait dengan pembentukan UU sedangkan Pasal 20 ayat 
1 menyatkan bahwa “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan 
membentuk undang-undang.” Dapat disimpulkan bahwa dalam hal ini 
Presiden tetap memiliki peran strategis dalam pembentukan suatu UU 
walaupun Fungsi Legislasi merupakan salah satu fungsi utama DPR namun 
berdasar pasal 5, dan 20 (1) tersebut dapat disimpulkan bahwa Kekuasaan 
DPR dalam membentuk UU tidak penuh. Rumusan baru ini diharapkan 
dapat memperkuat fungsi legislasi DPR, menciptakan mekanisme Check 
and balances dalam hal pembentukan undang-undang serta menghindari 
adanya kegagalan produk UU seperti saat ini.

4.  Kesimpulan Mengenai Perubahan DPD

Adanya lembaga Dewan Perwakilan Daerah merupakan 
suatu wujud perwakilan rakyat yang mewakili rakyat dalam proses 
pengambilan keputusan khususnya keputusan politik. DPD diciptakan 
karena difungsikan untuk mewakili daerah dan menjadi lembaga yang 
menerima seluruh aspirasi masyarakat dari daerah darahnya. Namun 
dalam implementasinya masih banyak kelemahan DPD sebagai dewan 
Perwakilan yang merepresentasikan rakyat, sehingga belum terciptanya 
system perwakilan dua kamar yang diharapkan. Sehingga untuk memenuhi 
tercapainya tujuan tersebut maka diperlukannya penguatan kedudukan dan 
kewenagan DPD melalui perubahan kelima UUD NRI Tahun 1945.

Dalam kurun waktu yang akan datang perlunya adanya penguatan 
kedudukan dan kewenagan DPD melalui perubahan kelima UUD 
NRI Tahun 1945. Peguatan ini bisa kita upayakan dengan melakukan 



Naskah Akademik Rancangan Perubahan UUD NRI Tahun 1945220

penguatan fungsi legislasi agar lembaga DPD sebagai lembaga perwakilan 
dapat memiliki peran yang sama dengan lembaga perwakilan lainnya. 
Selain hal itu perngutan kedudukan DPD ini juga dapat dilakukan dengan 
memberikan perlindungan kepada lembaga DPD melalui konsitusi.

5.  Kesimpulan Mengenai Perubahan MK

Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga peradilan di 
Indonesia khususnya dalam rangka mengawal konstitusi memiliki peran 
yang sangat strategis dalam menunjang jalannya roda berbangsa dan 
bernegara. Dalam konstitusi Indonesia yaitu Undang – Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia 1945 di dalam pasal 24 C ayat 2 Mahkamah 
Konstitusi memiliki empat peran utama yaitu Menguji undang-undang 
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya 
diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945; Memutus pembubaran partai politik; dan Memutus perselisihan 
tentang hasil pemilihan umum.

Namun seiring berjalannya waktu dan terjadinya dinamika 
ketatanegaraan, Mahkamah Konstitusi dituntut untuk dapat semakin 
berdaulat dan menjaga marwah Konstitusi di Indonesia. Mahkamah 
Konstitusi sebagai pengawal pertama Konstitusi, sewajibnya menjaga 
hak dan martabat warga negara. Namun, saat ini fungsi tersebut belum 
berjalan. Fungsi untuk menerima keluhan terhadap konten tugas dan 
wewenang dalam rangka kedaulatan Konstitusi, dapat diwujudkan melalui 
suatu cara yang lebih dikenal dengan Constitutional Complaint. Selain 
itu memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum mendapatkan 
kepastian hukum dalam kehidupan negara demokrasi, sekaligus sebagai 
upaya untuk mempercepat penyelesaian sengketa atau kasus-kasus selama 
proses pemilihan umum berlangsung, maka perlu dibentuknya suatu 
peradilan khusus untuk menangani perselisihan pemilihan umum.

B.  Rekomendasi

Naskah Akademik ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 
pemikiran kepada pemerintah khususnya, dan masyarakat umumnya 
mengenai perubahan-perubahan urgen yang dapat dijadikan sebagai 
referensi untuk melakukan amandemen kelima UUD NRI 1945.
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  1. Rekomendasi Mengenai Perubahan PPHN

UU SPPN dan UU RPJP yang menjadi pola perencanaan 
pembangunan nasional kini dianggap belum dapat menjawab tantangan yang 
dihadapi Indonesia kini, khususnya terait keselarasan antara pembangunan 
pusat dan daerah serta pembangunan yang berkelanjutan. Melalui naskah 
akademik ini kami mengajukan model perencanaan pembangunan yang 
terpadu dengan menghadirkan kembali pola perencanaan pembangunan 
berupa model PPHN. Melalui model PPHN ini dapat terwujudnya 
pembangunan nasional yang terarah, sinergis antara pembangunan di pusat 
dan daerah, serta pembangunan nasional yang berkelanjutan.

  2. Rekomendasi Mengenai Perubahan MPR

MPR secara prinsipal dapat dipahami sebagai lembaga yang secara 
filosfis	 menjadi	 penjelmaan	 dari	 seluruh	 rakyat	 Indonesia	 dikarenakan	
terdiri atas DPR sebagai perwakilan politik dan DPD sebagai perwakilan 
daerah. Dengan demikian, kedudukan MPR harus diperjelas dalam 
konstitusi dengan memperkuat kewenangannya. Dalam hal ini, naskah 
akademik disusun untuk memberikan rekomendasi kewenangan terkait 
dengan kewenangannya untuk menetapkan PPHN dalam bentuk Ketetapan 
MPR.

  3.  Rekomendasi Mengenai Perubahan DPR

Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga representatif rakyat, 
Dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, bahwa pemegang fungsi legislasi 
adalah Dewan Perwakilan Rakyat yang dilakukan secara bersama-sama 
dengan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. Apabila tidak 
mendapatkan persetujuan bersama maka RUU tersebut tidak dapat menjadi 
undang-undang.

Dihapusnya Pasal 20 (2) pada Amandemen Kelima Presiden 
memiliki hak terkait dengan pembentukan UU sedangkan Pasal 20 ayat 
1 menyatkan bahwa “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan 
membentuk undang-undang.” Dapat disimpulkan bahwa dalam hal ini 
Presiden tetap memiliki peran strategis dalam pembentukan suatu UU 
walaupun Fungsi Legislasi merupakan salah satu fungsi utama DPR namun 
berdasar pasal 5, dan 20 (1) tersebut dapat disimpulkan bahwa Kekuasaan 
DPR dalam membentuk UU tidak penuh. Rumusan baru ini diharapkan 
dapat memperkuat fungsi legislasi DPR, menciptakan mekanisme Check 
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and balances dalam hal pembentukan undang-undang serta menghindari 
adanya kegagalan produk uu seperti saat ini.

 4.  Rekomendasi Mengenai Perubahan DPD

 Latar belakang adanya lembaga perwailan daerah adalah untuk 
memenuhi keterwakilan daerah dalam sistem pemerintahan daerah 
di pemerintahan khususnya mewakili dalam kontribusi pengambilan 
keputusan publik. Selain hal itu DPD juga merupakan salah satu komposisi 
check and balance yang ada di Indonesia yang bertujuan terciptanya setiap 
produk yang dikeluarkan lembaga perwakilan yang merepresentasikan 
seluruh rakyat. Namun sejalan dengan implementasi yang ada kewenangan 
DPD tidak berjalan efektif dan dianggap tidak jelas pelaksaannya atau 
dapat dikatakan kewenangannya sumir. Maka perlu diadakan penguatan 
kewenangan DPD, melihat DPD memiliki legitimasi yang cukup kuat 
karena keanggotaan DPD dipilih secara langsung oleh rakyat melalui 
Pemilu seperti keanggotaan DPR. Ke depannya DPD harus dianggap 
sebagai lembaga perwakilan yang sama derajatnya seperti DPR, Sehingga 
Akan tercapai tujuan tujuan yang telah di amahnkan dalam konstitusi.

 5.  Rekomendasi Mengenai Perubahan MK

 Melalui Naskah Akademik ini, yang didasarkan pada teori yang 
sudah diakui, kondisi masyarakat yang ada, kebutuhan hukum dari 
cita-cita bangsa, serta sejarah yang merepresentasikan, perlu adanya 
penyesuaian tugas dan wewenang yang dimiliki Mahkamah Konstitusi 
Republik Indonesia dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 
Republik Indonesia Tahun 1945 dengan menambahkan frasa baru 
“menguji peraturan perundang-undangan terhadap Undang-Undang Dasar 
dan memutus pengaduan konstitusional” dan penambahan Pasal 24D yang 
berisikan mengenai pemutusan perselisihan sengketa hasil pemilihan 
umum melalui peradilan khusus dimana kemudian akan menambah fungsi 
dan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi. Tujuan dari penambahan 
frasa dan pasal tersebut adalah untuk mengembalikan ruh Mahkamah 
Konstitusi sebagai “the guardian of Constitution”.
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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 peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.

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

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

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

RANCANGAN PERUBAHAN UNDANG UNDANG DASAR 
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 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-anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang 
dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang- 
undang.****)

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

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

Pasal 3

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

2. Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  menetapkan  Pokok-Pokok Haluan 
Negara dalam Ketetapan MPR. *****)
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3. Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil 
Presiden.***/ ****)

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

BAB  III
KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA

Pasal 4
1. Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan 

menurut Undang-Undang Dasar.
2. Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang 

Wakil Presiden.
Pasal 5

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

2. Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan 
undang-undang sebagaimana mestinya.

Pasal 6
1. Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga 

negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima 
kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah 
mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk 
melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil 
Presiden.***)

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

Pasal 6A
1. Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara 

langsung oleh rakyat. ***)
2. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai 

politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum 
pelaksanaan pemilihan umum.***)
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3. Pasangan calon Presiden dan wakil Presiden yang mendapatkan suara 
lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum 
dengan sedikitnya dua puluh persen suara disetiap provinsi yang 
tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik 
menjadi Presiden dan Wakil Presiden.***)

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

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

Pasal 7

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

Pasal 7A

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

Pasal 7B

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

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

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

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

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

7. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian 
Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna 
Majelis Permusyawaratan yang dihadiri oleh 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.***)
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Pasal 7C

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

Pasal 8

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

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

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

Pasal 9

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

Sumpah Presiden (Wakil Presiden) :

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

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

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

Pasal 10

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

Pasal 11

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

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

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

Pasal 12

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

Pasal 13
1. Presiden mengangkat duta dan konsul. Dalam hal mengangkat duta, 

Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.*

2. Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan 
pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.*)
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Pasal 14

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

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

Pasal 15

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

Pasal l6

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

BAB IV

DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG

Dihapus****)

BAB V KEMENTERIAN NEGARA

Pasal 17

1. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Menteri-menteri itu 
diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.*)

2. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.*)

3. 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. Pemerintah 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 Pemerintahan 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 provinsi dan kabupaten dan kota, 
diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan 
keragaman daerah.**)

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

Pasal 18B
1. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan 

daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan 
undang-undang.**)

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

3. 
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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. (dihapus*****)

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

4. Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui 
bersama untuk menjadi undang-undang.* )

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

Pasal 20A

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

2. Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam 
pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan 
Rakyat mempunyai hak interplasi, 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 



247 UNIVERSITAS SEBELAS MARET (Tim B)

mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak 
imunitas.** )

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

Pasal 21

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

Pasal 22

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

2. Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan 
Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.

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

Pasal 22A

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang 
diatur dengan undang-undang.**)

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.*** )



Naskah Akademik Rancangan Perubahan UUD NRI Tahun 1945248

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

Pasal 22D
1. Dewan   Perwakilan   Daerah   mengajukan   kepada   Dewan Perwakilan 

Rakyat rancangan undang- undang yang berkaitan dengan otonomi 
daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran 
serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan 
sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan 
daerah, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan 
daerah.*****)

2. Dewan  Perwakilan  Daerah  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 wajib memberikan pertimbangan kepada 
Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang yang 
berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.*****)

4. Dewan Perwakilan Daerah 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.*****)

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

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.*** )

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 
tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara 
yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu.*****)
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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.***

BAB VIIIA ***)
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Pasal 23 E
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.***)
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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, menguji 
peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap 
undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan 
oleh undang-undang.*** )

2. Hakim Agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak 
tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.***)

3. Calon Hakim Agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya 
ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.*** )

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

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

Pasal 24 B

1. Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan 
pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam 
rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, 
serta perilaku hakim.***)
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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	peraturan	
perundang-undangan terhadap Undang-Undang Dasar, 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. Kewenangan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan mengenai 
pemutusan perselisihan sengketa hasil pemilihan umum sebagaimana 
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tercantum dalam Pasal 24C ayat (1) terbatas untuk pemilihan umum 
Presiden. *****)

2. Mengenai perselisihan sengketa hasil pemilihan umum kecuali 
Presiden diselesaikan melalui pengadilan khusus. *****)

3. Hal-hal mengenai peradilan khusus perselisihan sengketa hasil 
pemilihan umum 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.** )

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

Pasal 28

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

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 
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pemerintahan.**)

4. Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.** )

Pasal 28E

1. Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, 
memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih 
kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan 
meninggalkannya, serta berhak kembali.** )

2. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan 
pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.**)

3. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan 
mengeluarkan pendapat.**)

Pasal 28F

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi 
untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak 
untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan 
menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang 
tersedia.** )

Pasal 28G

1. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, 
kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, 
serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan 
untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.**)

2. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang 
merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka 
politik dari negara lain.** )

Pasal 28H

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

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

4. Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik 
tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh 
siapapun.** )

Pasal 28I

1. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan 
pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, 
hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk 
tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi 
manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.**)

2. Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar 
apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan 
yang bersifat diskriminatif itu.**)

3. Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras 
dengan perkembangan zaman dan peradaban.**)

4. Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi 
manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.**)

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

Pasal 28J

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

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

A G A M A

Pasal 29

1. Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk 
agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan 
kepercayaannya itu.

BAB XII

PERTAHANAN NEGARA 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 
dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga 
negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-
undang.** )
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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.**** )

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.
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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.****)

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.**)
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Pasal 36C

Ketentuan lebih lanjut mengenai Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, 
serta Lagu Kebangsaan diatur dengan undang-undang.**)

BAB XVI

PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR

1. Pasal 37

2. 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.****)

3. Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan 
secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan 
untuk diubah beserta alasannya.****)

4. Untuk  mengubah  pasal-pasal  Undang-Undang  Dasar,  sidang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari 
jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.**** )

5. 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.****)

6. 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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Pasal III

Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 
2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh 
Mahkamah Agung.**** )

ATURAN TAMBAHAN

Pasal I

Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan peninjauan 
terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk 
diambil putusan pada sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat selambat-
lambatnya dua tahun sejak undang-undang dasar ini ditetapkan.***** )

Pasal II

1. Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri atas 
Pembukaan dan pasal-pasal****)

2. Perubahan tersebut diputuskan dalam Rapat Paripurna Majelis 
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia ke-6 (lanjutan)  tanggal  
10  Agustus  2002  Sidang  Tahunan  Majelis Permusyawaratan Rakyat 
Republik Indonesia, dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.**** )

KETERANGAN :

Perubahan UUD 45 dengan diberi tanda bintang : * pada BAB,

Pasal dan Ayat seperti;

- Perubahan Pertama : *

- Perubahan Kedua : **

- Perubahan Ketiga : ***

- Perubahan Keempat : ****

- Perubahan Kelima : *****
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