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ABSTRAK 

Pada praktiknya, sistem pemerintahan Republik Indonesia dapat dibagi ke 
dalam beberapa periode. Periode-periode tersebut adalah masa 1945-1949, 1949- 
1950, 1950-1959,1959-1999, dm 1999-2004. Periodesasi dibuat atas dasar 
pemberlakuan konstitusi di Indonesia yang mana di dalam setiap konstitusi 
tersebut menceminkan sistem pemerintahan yang dianut. 

Dari periodesasi ini sistem pemerintahan senantiasa berganti yang pada 
akhimya menimbulkan ambivalensi sistem pemerintahan dalam negara. Bukti dari 
sifat ambivalensi sistem pemerintahan yang ada pada konstitusi Indonesia dapat 
dicermati melalui muatan pasal dari konstitusi yang pemah diberlakukan di 
Indonesia. Di samping itu, adanya perbedaan pendapat, khususnya di kalangan 
ahli hukum tata negm dan ahli ilmu politik. 

Pandaqan yang beragam tentang sistem pemerintahan yang dianut oleh 
UWD 1945 ini, antara lain menyebabkan pemaknaan kekuasaan pemerintahan 
negara sebelum perubahan merupakan masalah yang hams dipecahkan untuk 
dapat dibenahi dalam sistem ketatanegaran Republik Indonesia. 

Kini UUD 1945 yang dulu "disakralkan" telah mengalami perubahan 
(diamandemen). Meskipun demikian, dalam Perubahan UUD 1945 sistem 
pemerintahan tidak merupakan suatu agenda serius dari Perubahan UUD 1945. 
Akiiat lebih lanjut ialah kemulgkman dimanfaatkannya oleh pihak-pihak yang 
berkepentingan kepada pemerintah untuk menggunakan ketidakkonsistenan 
sistem pemerintahan ini sebagai sarana untuk mengguhgkan pemerintah yang 
sah. 

Penelitian bertujuan untuk menganalisis dan menemukan jawaban tentang 
sistem pemerintahan yang dianut di Indonesia setelah Perubahan ULTD 1945 dan 
selanjutnya prospek sistem pemerintahan di Indonesia pada masa yang aka. 
datang. 

Penelitian menggunakan jenis penelitian nomatif,yang di dasarkan pada 
ilmu hukum ketatanegaraan yang mencakup, hukum yang pernah berlaku, sedang 
berlaku (Ius Constitutum) maupun hukum yang seharusnya (Das sollen) berlaku 
di masa yang aban datang (Ius Contituemhm). Dengan pendekatan historis, 
komparat if dun yurudis-analit is. 

Analisis data diimplementasikan dengan mengumkan dm membagi 
periodesasi sistem pemerintahan berdasarkan UUD yang meliputi; periode 1945- 
1949, periode 1949-1950, periode 1950-1959, periode 1959-runtuhnya Orde Baru 
serta periode setelah Perubahan UUD 1945 dari sini diabstraksikan asas-asas dan 
dicarikan ciri-ciri normati£bya apakah masuk kualifikasi sistem pemerintahan 
Presidensial atau sistem pemerintahan Parlementer. Untuk memastikan kebenaran 
dari hasil pengabstraksian ini dilakukan juga uji validasi dengan cara uji veaikal 
dan horozontal antar berbagai bahan hukum primer. 

Hasil kesimpulan dari penelitian ini, yakni; Pertama, berdasarkan pada 
kriteria yang diberikan oleh Shepherd L. Witman dan John J. Wuest tentang 
sistem pemerintahan Presidensial dan Parlementer, maka dapat disimpukan 
bahwa sistem pemerintahan yang dianut dalam UUD 1945 setelah perubahan 
hingga yang keempat kalinya lebih menggambarkan pada sistem Presidensial 



dengan beberapa "anomali" yang menyebabkannya tidak utuh (murni). Hal ini 
terjadi disebabkan dalam perumusan sistem pemerintahan ternyata aspek politis 
juga berpengaruh. Selanjutnya apabila d.tlihat dari konsepsi checks and balances, 
maka di dalam Perubahan UUD 1945 diientuk beberapa lembaga negara yag 
dapat melakukan h g s i  pembatasan dan pengawasan atas lembaga negara 
lainuya. Meskipun harus diakui bahwa penerapan dari konsep ini belum optimal 
clan efektif. Kedzm, prospek sistem pemerintahan yang sekarang ini dianut dalam 
Perubahan UUD 1945 tidak akan mampu bertahan lama mengingat sistem 
demokrasi, sistem kepartaian, sistem pembagian kekuasaan clan aspek politik yang 
belum mendukung terhadap terjamin sistem pemerintahan ini secara efektif 



- - - - - - - -- .- - 

ABSTRACT 

In practice, the governmental system of Republic of Indonesia could be 
divided into several period. These periods are the era of 1945-1949, 1949-1950, 
1950-1959, and 1959, and 1999-2004. The period was made on the base of the 
valtd of Constitution in Indonesia in which each of the constitution reflect on the 
governmental system used. From the division of the history into periods, the 
governmental system were always changed and finally it created ambivalence the 
governmental system in the state. The proof of the ambivalence the governmental 
system in Indonesia constitution could be criticized through the chapters from the 
constitution which validated in Indonesia. Besides that, there were any difference 
of opinion, especially in the governmental jurists and the politicians. The various 
views of the governmental system used by the Constitution 1945 created the 
interpretation of the authority of state before any changes were the problem need 
to be solved in the governmental system of Republic of Indonesia. 

Today, the Constitution 1945 in which it is sacred in the last time, have been 
changed (amendment). In spite of, in the change of Constitution 1945 the 
governmental system is not the serious agenda from the change of Constitution 
1945. The further result is it would be used by the people involved for the 
government with the inconsistence of the governmental system as the media for 
the power taking away to the legal rule. 

Research is aimed to analyze and to find the answer on the governmental 
system in Indonesia after the 1945 Constitution amendment then it is 
conceptualized into govemmental system for the future. 

Research uses kind of normative method, based on the law principle 
especially the govemmental which covers the law valid, in valid (Ius Constitutum) 
as well as the law in arbiter must be (Das sollen) and for the future valid (Ius 
Constituendum). With history, comparative and yuridical analytic approach. 

Data analysis is implemented by elaborating and dividing the periods of 
governmental system based on Constitution which covers; 1945-1949 periods, 
1949-1950 periods 1959- the collapse of New Order after Constitution 
amendment 1945. From this period is abstracted the principles and found the 
normative features whether they are included to the presidential system or the 
governmental of parliamentary system. To make sure the validity of the 
abstraction, it is examined of validity through vertical and horizontal exams inter 
various kind of primary law. 

The conclusion of research are as follows; first based on the criteria argued 
by Shepherd L. Witman and John J. Wuest on the Presidential and Parlementer 
governmental system, it can be concluded that the govemmental system applied in 
Constitution 1945 after amendment untill the fourth describe more on Presidential 
system with several "anomaly" cause it uncomprehensible. It occurred because 
in constructing the govemmental system today is applied, the political aspect 
have impact. For the next, when it is viewed fiom the conception check and 
balance, in the Constitution 1945 amendment are made of several state 
institution that are functioned as limitation and controlling of the other state 
institution. It must be admitted that the application of this concept are unoptical 
and ineffective. Secondly, prospect of gov,emmental system today applied in 
Constitution 1945 amendment has no long survival. It is certainly that the 
democracy, party and division of authority and political aspect is not responsive 
for the governmental system effectively. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Sistem pemerintahan merupakan satu aspek yang menarik untuk dikaji 

dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sistem pemerintahan sendiri sering 

dipahami sebagai suatu sistem hubungan dan tata kerja antara lembaga- 

lembaga negara. Secara konseptual sistem pemerintahan dapat dibedakan 
. . 

menjadi tiga kelompok, yakni; sistem pemerintaban Parlementer 

(the Parliamentary Cabinet Government), sistem pemerintahan Presidensial 

(the Presidential Government) dan sistem pemerintahan yang menganduug 

ciri sistem Parlementer dan ciri sistem Presidensial (Semi Presidential 

Government). 

Sistem pemerintahan Parlementer pada dasarnya mengatur pola 

hubungan antar lembaga negara, di mana kekuasaan negara lebih cenderung 

diletakkan pada kekuasaan legislatif (parlemen). Sistem pemeriutahan 

Presidensial merupakan kebalikan dari sistem pemerintahan Parlementer, di 

mana kekuasaan cendenmg diletakkan pada kekuasaan Presiden. Untuk sistem 

pemerintahan yang mengandung ciri Presidensial dan Parlementa merupakan 

sistem pemerintahan yang mempunyai ciri-ciri dari kedua sistem 

pemerintahan sebelumnya. Meskipun dalam implementasinya, terkadang ada 



kecenderungan mengandung unsu dominan pada satu sistem pemerintahq 

yakni; sistem pemerintahau Parlementer saja atau Presidensial.' 

Indonesia sebagai negara yang menganut sistem pemerintahan modem 

saat ini dalam setiap konstitusinya selalu menunjukkan penerapan salah satu 

dari kedua sistem pemerintahan baik sistem pemerintahan Presidensial 

maupun sistem pemerintahan Parlementer secara bergantian sesuai dhmika 

politik dan k-egaraan yang menyertainya. Pada praktiknya penerapan 

sistem pemerintahan Republik Indonesia dapat dibagi ke dalam beberapa 

periode. Periode-periode itu terdiri dari masa 1945-1949, 1949-1950, 1950- 

1959,1959-1%7,1%7-1999, dan 1999-setelah Perubahan UUD 1945. 

Dari kajian yuridis historis praktik penyelenggamm sistem 

pemerintahan di Indonesia diawali sejak di%erlakukanuya ketentuan UUD 

1945 tatkala Indonesia menyatakan diri sebagai negara merdeka pada 17 

Agustus 1945. Lebih tepatnya, dimulai pada tanggal 18 Agustus 1945 &ala 

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) menetapkan UUD 1945 

sebagai konstitusi pertama negara Republik Indonesia. 

Penerapan sistem pemerintahan ini temyata dalam perjalanannya 

senantiasa mengalami dinamika. Pemahaman ini didasarkan realitas dari 

sistem pemerintahan yang kalau ditinjau dari periodesasi dapat diurai sebagai 

berikut. Pada tahun 1945 sampai 1949 merupakan periode pertama 

diterapkannya sistem pemerintahau Periode ini sistem pemerintahm 

didasarkan pada ketentuan UUD 1945 yang ditetapkan 18 Agustus 1945. UUD 

Untuk d a n  mengenai ciri dari masing-masing sistem pemerintahan akan dikemukakan 
secara lebih ditail di dalam sub uraian tentang kerangka teori. 



1945 menghendaki sistem pemerintahan Presidensial dengan varian bahwa 

Presiden tidak dipilih langsung oleh rakyat, namun oleh MPR Presiden 

bertanggung jawab kepada MPR 

Dalam praktiknya, pada periode ini dua bulan setelah kabinet 

Presidensial pertama diientuk, sistem pemerintahan berubah menjadi 

Parlementer. Timbulnya perubahan disebabkan adanya dorongan s e u  

berikut; Pertama, dalam rangka dkmokratisasi pemerintahan dan untuk 

memperoleh basis dukungan yang lebih luas. Sesuai dengan Aturan Peralihau 

Pasal IV hampir semua kekuasaan negara berada ditangan Presiden, sehingga 

nampak sebagai suatu kediktatoran konstitusional (constitutional 

dictatorship); K e h ,  mtuk meniadakan atau mengurangi pendapat sebagian 

prhak, termasuk dunia Intemasional (Belanda) yang memprovokasi Indonesia 

merdeka adalah bentukau Jepang yang semestinya diadili sebagai penjahat 

perang. Dengau perubahan sistem pemerintahan- yang men- 

kekuatan yang tidak bekerja sama dengan Jepang, akan memudahkan usaha 

memperoleh dukungan Intemasional; Ketiga, sebagai jalan untuk menarik 

kelompok yang dipimpin Bung Sjahrir, bersama-sama kelompok Soekarno- 

Hatta menghadapi kekuatan lain yang dipimpin oleh Tan Malaka. Secara 

lebih sederhana, perubahan sistem pemerintahan pada dasarnya sebagai bagian 

dari konsolidasi Indonesia Merdeka yang diproklamasikan 17 Agustus 1945. 

Dengan diterapkannya sistem pemerintaban Parlementer, maka dalam 

konteks periode hi ada beberapa keunikan yang dapat dikemukakan; Pertama, 

perubahan sistem pemerintahan ini tidak melalui Pasal37 UUD 1945, tetapi 



melalui Maklumat Wakil Presiden No. X Tahun 1945 tertanggal 16 Oktober 

1945 dan Maklumat Pemerintah 14 November 1945. Kedua, sistem 

Parlementer tersebut tidak berjalan ajeg. Dalam berbagai keadaan, Presiden 

untuk sementara mengambil alih pemerintahan, seperti yang terjadi akibat 

peristiwa 3 Juli 1946, yakni peristiwa Kudeta yang dilakukan oleh Tan 

Malaka (Kelompok Persatuan Perjmgan) dengan cara menculik Perdana 

Menteri Satan Sjahrir. Sesudah itu, sistem Parlementer dibentuk kembali. 

Tetapi kemudian, sistem Parlementer ini diinterupsi pula oleh pemerintahm 

Presidensial yang dipimpin Wakil Presiden Hatta (dikenal dengau sebutan 

pemerintahan Presidensial Hatta). Ini suatu keunikan pula, karena 

pemerintahan Presidensial ti& dipimpin Presiden (Soekarno) tetapi oleh 

Wakil Presiden ( ~ a t t a ) . ~  Model ini harus dipandang sebagai suatu bentuk 

kedaruratan, karena itu tidak dapat dijadikan suatu varian baku dan ti& dapat 

dipraktikkan dalam sistem ketatanegaraan yang normal. Selain itu, sistem 

Presidensial ini dapat juga dilihat sebagai salah satu perwujudan dwitunggal 

Soekarno-Hatta. Ketika RI menjadi negara bagian RIS dan dikenal dengan 

RI-Yogyakarta, sistem Parlementer dihidupkan kembali yang dipimpin Abdul 

Dalam konteks ini apabila m e n d  disertasi dari Mochamad Isnaeni Ramdhan, maka 
dapat diketahui bahwa kedudukan Wakil Presiden dan Presiden dapat dikatakan sederajat. 
Kesimpulan ini didapat oleh Isnaeni setelah melakukan serangkaian penelitian, di mana salah satu 
dasar pijakannya terletak pada adanya persepsi Mohammad Yamin tentang kedudukan Presiden 
dm, Wakil Presiden, yang dikatakan bahwa: 1). Jabatan Wakil Presiden menlgakan bentuk . 
perwujudan komprorni pluralitas golongan yang ada di Indonesia, sehingga perlu diajukan lebih 
dari satu orang Wakil Residen; 2). Wakil Presiden dan Presiden senantiasa disebutkan dalam satu 
napas, sehingga tidak perlu dibeda-bedakan secara mendasar; 3). Tugas Wakil Presiden bukanlah 
membantu tetapi mewakili Presiden yang secara leksiografis dapat diartikan sama dengan 
mendampingi Persiden. Lihat lebih lanjut Mochamad Isnaeni Ramdhaq7'Pengaturan Tugas dan 
Wewenang Wakil Presiden dalarn Hukum Tata Negara Indonesia," Diserfasi, Program Pasca 
Sarjana Unpad Bandung 2003. hlm. 176. 



Halim sebagai Perdana Menteri sampai RIS bubar dan negara kesatuan 

terbentuk kembali. 

Periode selanjutnya dalam penerapan sistem pemerintahan, yakni 

periode 1949-1950. Pada periode 1949-1950 sebagai masa RIS. Secara 

konstitusional, RIS adalah negara dengan sistem pemerintahan Parlementer. 

Tetapi pemerintahan RIS yang pertama kali dibentuk tidak dijalankan 

berdasarkan sistem Parlementer murni, karena parlemen tidak dapat memaksa 

Kabinet atau Menteri mengundmkan diri berdasarkan suatu mosi tidak 

percaya. Konstitusi RIS Pasal 122 menyebutkan:"Dewan Perwakilan Rakyat 

yang ditunjuk menurut Pasall09 dan Pasall10 tidak dapat memaksa Kabinet 

atau masing-masing Menteri meletakkan jabatannya" Hingga saat RIS diubah 

atau kembali pada negara kesatuan, ketentuan diataslah yang berlaky 

sehiugga belum dapat berkembang menuju sistem pemerintahan Parlementer 

murni. 

Periode 1950-1959 merupakan masa UUD Sementara 1950 yang 

menjalankan secara penuh sistem pemerintahan Parlementer. Ada persamaan 

antara sistem Parlementer 1945-1949 dengan masa 1950-1959. Keduanya 

menunjukkan pemerintahan yang tidak stabil. Silih berganti dalam waktu yang 

pendek-pendek. Bagaimam pun kuatnya suatu pemerintah, dengan masa kerja 

yang terlalu pendek tidak akan memberi kesempatan untuk melaksanakan 

program-programnya secara mjar. Ketidakstabda ini menjadi salah satu 

dasar yang mendorong diberlakukannya kembali UUD 1945 (5-7-1959). 



Dengan diberlakukannya UUD 1945 berdasarkan Delait Presiden 5 Juli 

1959, maka lahirlah periode berikutnya, yakni Periode 1959-sampai 

Perubahan UUD 1945. Periode ini dapat dibagi lagi menjadi beberapa Sub 

Periode, yab;  Sub Periode 1959 sampai 1%7 (Masa Pemerintahan Orde 

Lama), Sub Periode 1967 sampai 1999 (Masa Pemerintahan Orde Baru) dan 

Sub Periode 1999 sampai Perubahan UUD 1945. 

Pada periode 1959 sampai 1966 (masa Pemerintahan Orde Lama) dalam 

penerapan sistem pemerintahan ditandai dengan kuatnya kekuasaan Presiden 

Dikeluarkannya Ketetapan MPRS RI No. IIIh4PRl1963 tentang Pengangkatan 

Pemimpin Besar Revolusi Indonesia Bung Kamo menjadi Presiden seumur 

hidup menjadi alasan atas kuatnya kekuasaan Presiden. Selanjutnya, DPA 

dijadikan lembaga negara yang mempunyai peranan yang sangat besar dalam 

pemerintahan. Wewemg DPA diperluas, bukan saja b e h g s i  seperti yang 

diatur dalam Pasal 16 UUD 1945, tetapi mencakup juga memberikan 

pertimbangan lebih dahulu bagi setiap Rancangan Undang-Undang yang 

disampaikan kepada DPR (berdasarkan pengumuman Presiden tanggal 25 Juli 

1961). Di samping itu, Presiden Soekarno menguldkan diri sebagai Ketua 

QPA, sehingga peranan pemerintah sangat dominan clan berakibat 

melemahnya fungsi DPR Tindakan ini mendudukkan kekuasaan Presiden 

lebih kuat, sehingga terbentuk kekuasaan eksekutif yang kuat (executive 

heavy). Di samphg itu, dengan kuatnya kekuasaan Presiden, maka kontrol 

sulit dilakukan oleh lembaga-lembaga negara lainnya. 



Tindakan-tindakan Presiden Soekarno untuk memperkuat posisinya 

sebenamya banyak dilakukan dalam berbagai bentuk. Tindakan itu sendiri 

terkadang dilakukannya dengan menyimpangi UUD 1945. Pada akhimya 

periode ini melahirkan pemerintaban yang otoriter. Konsep sistem 

pemerintahan sendiri tidak dilaksanakan "secara konsisten" sebagaimana yang 

ditentukan UUD 1945. 

Dalam perkembangannya, pada 1%6 pemerintahan Orde Lama diganti 

dengan pemerintahan Orde Baru. Salah satu alasan yang dikemukakan atas 

pergantian pemerintah Orde Lama dhrenakan pemerintahan Orde Lama 

tidak dapat melaksanakan UUD 1945 sesuai dengan bunyi dan jiwanya. Oleh 

karena itu, dengan Surat Perintah Sebelas Maret 1%6 menjadi momentum 

bagi dilaksanakannya UUD 1945 secara murni clan konsekuen. Hal ini 

tentunya menjadi periode tersendiri dalam pelaksanaan sistem pemerintahan 

Republik Indonesia. Periode ini disebut dengan Periode 1966 sampai 1999. 

Pada periode ini awalnya sistem pemerintahan dijalankan sesuai dengan 

ketentuan UUD 1945, akan tetapi kekuasaan Orde Baru selama kurang lebih 

32 tahun ternyata melakukan banyak penyimpangan terhadap UUD 1945. Hal 

ini berdampak pula pada penerapan sistem pemerintahan. Sebagai contoh yang 

sigtll.fikan atas adanya penyimpangan terhadap UUD 1945 dan berdampak 

pada sistem pemerintahan, yakni tidak berjalannya konsep checks and 

balances dari masing-masing lembaga negara. Timbulnya hal demikian 

disebabkan dominannya kekuasaan Presiden (ekse-. Adanya penafsiran 

sepihak dari Presiden tentang ketentuan Pasal7 UUD 1945 yang menyatakan 



bahwa R d e n  dan Wakil Residen memegang jabatannya selama 5 tahun dm 

sesudahnya dapat dipilih kembali. Ketentuan sesudahnya dapat dipilih 

kembali memiliki kelemahan tidak adanya penjelasan secara tegas berapa kah 

seorang Residen dapat dipilih kembali untuk jabatan tersebut. Ketentuan 

seperti i n W  yang kemudian ditafsirkan atau tepatnya dimanfaatkan sesua. 

dengan keinginau penguasa seperti yang telah dilakukan Soeharto selama 32 

tahun. Allaasil, Presiden Soeharto mampu menduduki jabatan Presiden selama 

7 kali sexam berturut-tunrt Dengan lamanya masa jabatan ini akhirnya 

melahirkan model pemerintahan yang otoriter dan sulit untuk dikontrol, 

sehingga konsep checks and balances tidak dapat berjalan. 

Timbdnya kekuasaan otoriter pada masa Orde Baru, mendorong 

lahirnya periodesasi baru dalam penerapan sistem pemerintahan. Hal ini 

adalah peiode 1999 sampai Perubahan UUD 1945. Secara flosofk periode 

1999 sampai Paubahan UUD 1945 tidak terlepas dari kehendak untuk 

mewujudkan sistem kekuasaan yang berkeadilan dan demokratis. Selain itu, 

periode hi didorong oleh momentum gerakan reformasi yang menghendaki 

adanya perubahan politik dan ketatanegamm 

Dalam perubahan ketatanegaraau, ditandai dengan adanya tuntutan untuk 

melakukan Perubahan UUD 1945 yang diyakini sebagai salah satu penyebab 

lahirnya pemerintahan yang otoriter. Dengan diakomodirnya tuntutan atas 

Perubahan UUD 1945, maka ha! ini berdampak kepada sistem pemerintahan 

yang diauut dalam UUD 1945. Bagaimmapun dalam Perubahan UUD 1945 

itu, termasuk di dalamnya mengenai kekuasaan negara. 



Dalam praktik, masih ada perdebatan mengenai sistem pemerintahan 

pasca Perubahan UUD 1945. Dari perdebatan itu ada tiga penafsiran tentang 

sistem pemerintahan Republik Indonesia pasca Perubahan UUD 1945. 

Penafsiran pertama, menyatakan bahwa sistem pemerintahan yang ada dalam 

Perubahan UUD 1945 adalah sistem pemerintahan Presidensial. Hal ini 

didasarkan pada adanya pemilihan Presiden secara langsung oleh r ~ i k ~ a t . ~  

Penafsiran &a menyatakan bahwa sistem pemerintahan Republik Indonesia 

pasca Pembahan UUD 1945 adalah sistem pemerintahan Parlementer. 

Kelompok ini mendasarkan diri pada ketentuan Pasal 13 ayat (2) Perubahan 

UUD 1945 yang berbunyi: "Dalam ha1 mengangkat duta, Presiden 

memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat." Penafsiran ketiga 

berpendapat bahwa sistem pemerintahan Republik Indonesia pasca 

amandemen UUD 1945 adalah sistem pemerintahan yang mengandung ciri- 

chi Presidensial dan Parlementer. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa di 

dalam Perubahan UUD 1945 terdapat ciri-ciri dari sistem pemerintahan 

Parlementer dan Presidensial, sebagaimana dikemukakan di dalam pendapat 

kelompok pertama dan kedua. 

Inilah kiranya yang saat ini menjadi suatu permasalahan pokok dalam 

sistem ketatanegaraan Indonesia. Pennasalahan sistem pemerintahan 

tersebut semakin nampak melihat realita yang terjadi selama ini. Contoh 

kasus atas masalah ini yaitu pada kasus pemberhentian Abdurrahman 

W a w  sebagai Presiden Republik Indonesia. Abdurrahman Wahid 

P a 4 6  ayat ( I )  yang berbunyi:"Presiden dan Wakil Presiden diilih dalam satu pasangan 
-a langsung oleh ralryat." 



berpendapat bahwa, UUD 1945 dan perubahannya menganut sistem 

pemerintah Presidensial, sedangkan DPR/MPR bekeja menurut cara-cara 

~arlementer.~ 

Dalam persoalan sistem pemerintahan ini dapat dimengerti munculnya 

laitik Presiden Megawati Soekarnoputri. Dalam pidato kenegaraannya di 

depan Dewan Perwakilan -at yang menyatakan bahwa sistem 

pemerintahan yang dtbangun di Indonesia ialah sistem pemerintahan yang 

"abu-abu". Di lain pihak, Dewan Perwakilan Rakyat memanclang bahwa 

sistem perintahan sudah sangat tegas, yakni sistem pemerintahan 

Presidensial.' 

Bersam~rm dengan masih adanya kontrovai atas sistem pemerintahan 

yang dianut setelah Perubahan UUD 1945, maka menarik untuk dilakukan 

suatu peneMm secara lebih mendalam agar dapat memberikan suatu 

penjelasan atas sistem pemerintahan yang dianut setelah Perubahan UUD 

1945. 

B. Rumusan Masalah 

Setelah rnengurahn latar belakang masalah, maka dapat ditentukan 

dua rumusan masalah, yaitu: 

1. Apakah sistem pemerintahan yang dianut di Indonesia setelah Perubahan 

UWD 1945? 

2. Bagaimanakah prospek sistem p e m e r h t t  di Indonesia yang akan 

datang? 

Komps, 26 Mei 2001. 
Komptq 16 Agustus 2003, hlm 7 



C. Tujuan Penelitian 

Dari ur;lian rumusan masalah di atas, penelitian ini dilakukan dalam 

upaya mencapai tujuan-tujuan sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis dan menemukan jawaban tentang sistem 

pemerintahan yang dianut di Indonesia setelah Perubahan UUD 1945. 

2. Untuk mengonseptualisasikan sistem pemerintahan di Indonesia yang 

D. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat memiliki nila. guna 

untuk dua hal, yaitu: 

1. S e a m  teoritis dihampkan dapat memberikan kontribusi pengembangan 
ilmu hukum dan ilmu hukum tata negara, terutama berkaitan dengan 
sistem pemerintahan. 

2. Secara praktis diharapkan dapat memberikan m a s h  secara riil bagi 
proses pembaharuan sistem pemerintahan di Indonesia, terutama terkait 
dengan Perubahan UUD 1945. 

E. Kerangka Teori 

Gagasan diperlukannya organisasi negara6 diawali adanya perbedaan 

kepentiugan di antara individu-individu manusia dalam memenuhi 

kebutuhan hidupnya Dari kenyataan hi., individu-individu manusia 

terdorong membuat organisasi terkecil keluarga sampai akhimya pada 

Plafo berpegang pada konscp aegara organik Dia menegaskan bahwa negara organik 
bukanlah semata yang menjadi badan politik, meski ia jelas terdiri dari para individu Negara juga 
bukan orang-omg-orang yang tinggal di yilayah geografis, meski wilayah adalah salah satu unsur 
negara Dia menegaskan bahwa hams ada ikatan yang nien~atukan manusia secara bersama dalam 
asosiasi politik Lihat Henry 1. Schmandf "A History of Political Philosophy," Ahmad Baidlowi & 
Imam Baehaqie (Penerjernah), Frlsafot PolW K a j h  Histork don' Zaman Y u n d  Kuno scpmpai 
Zaman Mocipm, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,2002. 



organisasi besar dalam hal ini negara untuk mengatur kepentingan- 

kepentingan ter~ebut.~ 

Menurut Plato negara8 timbul atau ada karena adanya kebutuhan clan 

keinginan manusia yang beraneka macam, yang menyebabkan mereka harus 

bekerjasama untuk memenuhi kebutuhan itu. Hal ini disebabkan masing- 

masing orang secam sendiri-sendiri tidak mampu memenuhi kebutuhannya. 

Badasarkan kepada kecakapan mereka masing-masing tiap-tiap orang itu 

' Dalam kacamata Islam yang menjadi dasar motivasi pendirian negara tidak semata-mata 
karena adanya k e e g a n  yang sarna antar individy tetapi juga karena didasarkan pada perintah 
Allah SWT dalam Q.S. An-Nisa ayat 58-59. AUah SWT berhrm: 

S e s u n e  l b h n  memerintah k i u  @enyelenggara negara) supaya 
meqmpikan amanat kpada (rakyat yang d antara manusia supup 
menja&hh @anis) hukuman dengan adiL Sesungguhnp Tuhan memberi 
pengajaran ymg sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Tuhan Maha 
Mendengar lagi Maha Mengetahui. 

Hai orang-orangymg beriman, taatlah kpada hukum Tuhan dan Rasul-?@z, serta 
Mil Amri di mrtara kamu Maka apbi2a timbu2 perrentangan pahmn &lam suatu 
persoulan di antara kamu (Lni2 Amri dari), maka kemba2ikanh.h kpada Hukum 
Tuhan dan AWlir. Yang demikian itu adalah lebih baik dan sebagus-bagus 
pendirian 

Pendapat ini disandarkan kepada beberapa referens; di aataranya Zainal Abidi Ahmad, 
M A p  Negunz Is& Pustaka Iqra, Yogyakarta, 2001. Lihat juga Asghar Ali 
Engineer, lkdd Negunz IsCmn, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2000. Lihat juga Hasbi 
Amiruddin, Kansq Negarn I s h  Menurut F a r  Rahman, UII Press, Yogyakarta, 2000. 
Lihat Juga KH. Ahmad Azhar Basyir, Negara dan Pemerintahan dalam Islam, UII Press 
Yogyakarta, 2000. Sernentara itu Munawir Sjadzali mengklasfiasikan tiga golongan Islam 
yaag berpendapat tentang Islam dan Negara Golongaa pert-, berpendapat bahwa Islam 
ag- yang mmyeluruh. rnaka negara pun diam di dalamnya, kedw, Islam sebagai suatu 
agama yang tidak ada hubungannya dengan negara, ktiga menolak dua pendapat 
sebelumnya dan mengganggap Islani sebagai negara totalitas. L W  Munawir Sjadzali, 
I s k  ah Taka N m  4man ah PemWran, UI Press, Jakarta, 1990, hlm 1-2. 
* Menurut Plato Negara yang ideal hams ada tiga golongan Pertama, golongaa yaag 

tertinggi, terdiri dari mereka yang rnernerintah. Mereka sebaiknya terdiri dari para orang bijak 
(filsuf). Kebajikan golongaa ini adalah kebijakan atau kearifan. Kedua, golongan pembantu, yaitu 
para prqjmit yang berhjuan menjarnin, kearnanan, menjarnin ketaatan para warganegara kepada 
paia pemimpin Kebajikan mereka adalah keberanian Ifetiga, golongan terendah, yang terdiri dari 
rakyat biasa, petani, tukang dan pedagang. Mereka menanggung hidup ekonomi negara Kebijakan 
mereka adalah pengendalian diri. Lihat Ali Mudhofi, Kamus Filsajid Bamt, Pustaka Pelajar, 
Yogyahta, 2001, hlm 403. 



mempunyai tugas sendiri-sen& dan bekerjasama untuk memenuhi 

kepentingan mereka ber~ama.~ 

Sejalan dengan pemikiran Plato ini, Aristoteles sebagai salah satu 

murid dari Plato mengungkapkan juga bahwa adanya negara itu sudah 

menurut atau berdasarkan kodrat. Manusia sebagai anggota keluarga 

menurut kodmtnya tidak dapat dipisahkan dari negara. Sebab manusia itu 

adalah suatu makhluk sosial atau zoon politicon, maka dari itu tidak dapat 

dipisahkan dari masyarakat atau negara." 

Oleh karena itu, kajian terhadap asal mula organisasi negara tidak 

terlepas dari pola hubungan mmusia, masyarakat, dan negara dalam upaya 

mencapai kebahagiaan dan kemakmuran. Pencapaian kebahagiaan dan 

kemakmuran d i k e d  sebagai tujuan negara. 

Untuk mencapai tujuan negara tersebut, organisasi negara 

membutuhkan kekuasaan." Menurut Jean Jacques Rousseau kekuasaan 

negara berasal dari teori social contract. Menurut teori ini manusia itu 

berdaulat penuh atas dirinya. la memiliki hak-hak yang lahir dari dan atas 

Soehino, llmu Ncgmr Liberty, Yogyahta, 1998, hlm 17. Lihat pada Sjahran Basab, 
IImu Nqpm, PT. Ichtiar Baru-van Hoeve, Jakartq hlm 86. Lihat pula pada J. J.Von Schmid, AM- 
aM1 l W r  Barn TcntMg Ncgma dun Hukum, Pt. Pembangunan, Jakarta, 1965, h l l .  Dalam 
konteks ini individu sangat tergantung dengan sikap koleWtas (kebersamaan). Ko-i 
pemikiran ini untuk masa kini dianggap sebagai doktrin yang mengarah kepada bentuk tribal 
kehidupan sosial. Konstnrksi pemikiran seperti ini telah melahirkan paham tribalism, yaitu suatu 
paham yang menekadm pada supremasi kepentingan kelompok, individu tidak akan b a d  apa- 
apa tanpa keberadaan kelompok Namm demikiau, diakhir abad ke-20 gagasan ini mendapatkan 
lrritik dari para pemikk abad itu Salah satu pemikir itu adalah Karl P. Popper dengan konsep 
masyarakat terbuka Baca dan bandingkan Karl P. Popper, The Open Sociefy and Its Enemies, 
Princeton University Press, Princenton, New Jersy, 1950. 

lo Soehino, ibld berdasarkan pemahaman hi, maka menurut Aristoteles Negara seharusnya 
menghasilkaa dan mngasuh warga negara yang baik Negara mempunyai arti yang nyata bagi 
kehidupan susila manusia perorangan Hidup susila ialah hidup orang sebagai warga negara 
Peraturan hukum negara adalah norma kesusilaan, Ali Mudhofir, opcic, hlm 30. 

l1 Istilah kekuasaan sering dqxmmdm dengan Wah kedaulatan Penjelasan secara rinci dapat 
dibaca Judy Asshiddiqie, Ccrgosan Kcdaulatan Rakyat &lam Konstausi dan Pelaksmraannya rB 
Inhnaiu, Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 1994. L i  juga Bagir Manaq "Kedaulatan Rakyat, Hak 
Asasi Manisa dan Negara Hukum," Kumpulan Esai Guna Menghod Prof: Dr. R Sri S d  
M~rrlusocwignjo, Gaya Media Prmama, Jakarta, 1996. 



dirinya sendiri. Kedaulatan orang yang satu tidak kurang tetapi juga tidak 

lebih dari yang lain Dalam situasi yang seperti itu tidak akan munglcin ada 

kemajuan, maka manusia itu serentak bersama-sama menyerahkan 

kedaulatan masing-masing kepada masyarakat, lalu pelaksana perintah- 

perintahnya ialah negara dan pemerintah.12 Teori ini pada dasarnya baru 

mengungkap atas proses terjadinya negara sekaligus menjelaskan 

bagaimana negara memperoleh kekuasaan. 

Di lain pihak, memperbincangkan negara tidak akan dapat dilepaskan 

diri dari hakikat negara itu sendiri. Hakikat negara pada dasarnya adalah 

Staatsidee. A. Hamid S. Attamimi menyatakan bahwa Staatsidee 

diterjemahkan dengan cita negara.13 Staatsidee merupakan hakikat dari 

negara, di mana staatsidee ini menjadi cikal bakal bagi hadirnya bentuk 

negara. 

Hal ini diperkuat lagi tatkala Bierens de Haan (1866-1943) 

sebagaimana dikutif oleh A. Hamid S. Attamimi mengemdcakan secara 

jelas bagaimana terjadinya cita negara pada suatu bangsa. Bierens de Haan 

bertolak dari pendipat, bahwa negara adalah lembaga manusia; manusialah 

yang membentuk negara. Manusia yang mernbentuk negara itu, merupakan 

makhluk perorangan (enkelwezen) dan merupakan juga makhluk sosial 

(geememchapswezen). Sebagai yang satu ia tidak menyatukan dan terlebur 

kepada yang lain. Secara alamiah terdapat hubungan dan pertentangan 

(sumenhang en tegenstelling) antara keduanya. Masing-masing mempunyai 

l2 M .  Hutahad, Asas-usmlImu Negara, Erlangga, Jakarta,1978, hlm. 25. 
l3 A. Hamid S.  Attamid, Paranan Keputusan Presiden RI Dalam Penyelenggmaan 

Pemehtahan Negmq Suotu Sludi Anahis Mengenai Keputusan Presiden Yang Berfungsi 
Pengoturan Dalom Kurun WnRb( Pelita I - IV, Disertasi, Pasca Sarjana UI, Jakarta, 1990, hlm. 
48. 



sifatnya sendiri-sendiri. Perbedaan keduanya terletak pada kenyataan sifatnya 

yang berhadapan dan dialektis, dibangun atas kenyataan kejiwaan yang 

berlaiuan. Hal tersebut mengandung arti yang dalam bagi pemahaman atau 

konsep tentang negara. Dari situ terlihat, perorangan itu hilang dan yang 

nampak ialah kelompok. Namun d d a n ,  orang perorangan dan kelompok 

itu keduanya merupakan satuan-satuan yang orisinal dan saling tergantung. 

Isi kehidupan orang perorangan, tidak dapat diperoleh tanpa hubungan 

kelompok, dan kelompok tidak dapat eksis tanpa memperhitungkan orang 

perorangan.14 

Masyarakat, menurut Bierens de Haan lebih lanjut, pada dirinya dan 

secara alami mengandung keinginan untuk berorganisasi yang timbul karena 

dorongan dari dalam. negara adalah bentuk berorganisasinya suatu 

masyarakat, yaitu masyarakat bangsa. Meskipun masyarakat bangsa terbagi- 

bagi dalam kelompok-kelompok, negara membentuk suatu kesatuan yang 

bulat dan mewakili sebuah cita (een ideevertegenwoordigt). Cita tersebut 

tidak menghapuskan perbedaan kelompok-kelompok melainkan 

menjembataninya. Dengan demikian, maka dalam arti yang logis, negara 

adalah produk dari suatu masyarakat bangsa dan bukan kebakmnYa.l5 

Bierens de Haan menjelaskan lebih jauh, suatu masyarakat bangsa 

(volksgemeenschap) mewakili kesatuan cita yang memberikan kadar kepada 

wawasan bangsa tersebut. Kesatuan cita yang lebih dahulu berada dalam 

perasaan bawah sadarnya daripada dalam akalnya yang berfikir itu 

merupakan cita nasional. Dengan demikian, mtuk mewujudkan cita nasional 

14 A Hamid S .  Attamhi, Zbid 
l5 Zbid 



yang menyalurkan, masyarakat bangsa itu membentuk negara. Cita 

masyarakat bangsa (volksgemeenschapsidee) tersebut kemudian menjadi cita 

negara (~taatsjdee).'~ 

Selanjutnya Bierens de Haan menyimpulkan bahwa titik s e n d  dari 

cita negara ialah masalah kewibawaan pemerintahan (overheidsgezag). Yang 

menentukan tipe-tipe kewibawaan pemerintahan ialah pemikiran-pemikiran 

tentang dasar dari kewibawaan tersebut serta tujuan campur tangan 

peme~tah  dalam penggunaan kewibawaan dimaksud.17 

Berangkat dari pemahaman cita negara (staatsidee), maka di sini akan 

dikemukakan beberapa uraian teori yang mendukung terhadap pencapaian 

cita negara dan sekaligus pula uraian teori ini untuk membantu dalam 

mengkaji dan menganalisis permasalahan yang sedang diteliti. Teori yang 

dimaksu* Teori pemisahan dan pembagian kekuasaan sebagai Grand 

Theory, Sistem Pemerintahan sebagai Middle Range Theory dan Teori 

Konstitusi sebagai Applicative Theory. Berikut ini diuraikan ketiga teori yang 

dimaksud. 

Penggunaan teori pemisahan dan pembagian kekuasaan sebagai grand 

theory, bersandarkan pada pemahaman bahwa penyelenggaraan pemerintahat~ 

dengan prinsip checks and balances tidak akan terwujud tanpa adanya 

pemisahan dan pembagian kekuasaan yang jelas antar lembaga-lernbaga 

negara Sedangkan sistem pemerintaban dijadikan sebagai middle mnge 

theory karena kesatuan hubungan fungsional antara lembaga-lembaga negara 

dalam rangka penyelenggaraan pemerintahau sangat menentukan pencapaian 

tujuan negara. Begitu pula halnya dengan penggunaan teori konstitusi sebagai 

applicative theory dari teori pemisahan dan pembagian kekuasaan dan teori 

sistem pemerintahan 

l6 Zbid 
" Zbid 



merupakan ha1 yang tepat, karena kedua ha1 ini merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari konstitusi itu sendiri. Dengan kata lain, pembagian 

kekuasaan yang jelas antar lembaga-lembaga negara dengan sistem 

pemerintahan perlu ditmngkan dalam konstitusi. 

1. Teori Pemisahaan dan Pembagian Kekuasaan 

Membahas kekuasaan akan sangat terang jika dibantu dengan sebuah 

pemahaman terhadap arti dan konsep kekuasaan. Kalau ditelusuri kekuasaan 

mempunyai rnakna yang sangat luas. Namun, kalau diurai dari segi istilah ada 

dua kata yang sering diidentikkan dengan kekuasaan, yakni kata kekuasaan 

(power) dan kewenaugan (authority). Menurut Charles E Meniam, kedua 

istilah tersebut sebagai sinonim. Alasan yang dikemukakan karena dua kata 

ini sangat sulit di 'bedaka~~~~ Konsep kekuasaan adalah kekuasaau itu 

mengekspresikan dan mewujudkan kernam dari seseorang atau sekelompok 

orang dalam hubungannya dengan pihak yang lain. Oleh karena itu, struktur 

kekuasaan selalu merupalran relasi antara sekurang-kurangnya dua priiadi 

atau dua kelompok yang tidak sama.19 

Kekuasaan dapat diartikan juga sebagai kemampuan seseorang atau 

sekelompok manusia untuk m e m p e n g d  tingkah laku seseorang atau 

kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah l a h  itu menjadi sesuai 

dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan itu. 

Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan (relationship), dalam arti bahwa 

ada pihak yang memetah  dm ada pihak yang diperintah (the ruler und the 

l8 SP. V q  T e d  Politlk Modem, Jaksrta: ~ajawali, 2001, hlm244. 
l9 Kotan Y Stefanus, P&embangan Kekuasaan Pemerinhzhan Negora (Dimensi 

PendekolM Pd&ik Hukrurr lerkadcpr Kekuasaan Residen Menurut Undang-Undong Dmar 
1949, Yogyakarta: Universitas AtmadjayaYogyakarta, 1998, hlm25. 



ruled); satu pihak yang memberi perintah, satu pihak yang mematuhi 

perintah.20 

Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa kekuasaan itu adalah 

fenomena yang aneka ragam bentuknya (polyfom) dan banyak macam 

sumbemya. Hanya hakikatnya kekuasaan dalam pelbagai bentuk itu sama, 

yaitu kemampuan seseorang untuk memaksakan kehendaknya atas pihak 

k2' Wujud pemaksaan kehendak pada pihak lain harus dilandaskan pada 

sumber kekuasaan Oleh karena itu, dalam kajian ini sumber kekuasaan 

sebenarnya mengandung banyak segi. 

Dia dapat bersumber pada kekerasan fisik (misalnya, seorang polisi 

dapat memaksa penjahat untuk men* kejahatannya karena dari segi 

persenjatan poliG lebih hat);  dapat juga bersumber pada kedudukan 

(misalnya, seorang komandan terhadap bawahannya; seorang menteri dapat 

memecat pegawainya yang korupsi atau memutasinya ke tempat lain); pada 

kekayaan (misalnya, seorang pengusaha kaya dapat mempengaruhi seorang 

p o l i h  melalui kekayaannya); atau pada agamakepercayaan (misalnya, 

seorang pendeta terhadap umatnya), dan lain-lah~.~~ Kekuasaan juga sering 

bersumber pada wewenang formal (formal authority) yang memberikan 

wewenang atau kekuasaan kepada seseorang atau suatu pihak dalam suatu 

bidang tertentu. 

Miriam Budiardjo, Dawu-aksar Ilmu Politik, Gramedia, Jakarta, 2002, hlm35-36. 
Mochtar Kusmmmadja, K m s t p k o ~ ~ ~ e p  Hukum dalam Pembangu~n, Bandung: 

Alumni, 2002, hlm 7. Dalam kajian Islam kekuasaan dipaharni sebagai suatu karunia iitau nikmat 
Allah yang menrpakan suatu amanah kepada manusia untuk dipelihara dan dilaksanakan dengan 
sebaik-baiknya sesuai dengan prinsipprinsip dasar yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan 
dicontohkan oleh Sunnah Rasulullah Kekuasaan itu kelak hams dipertanggungiawabkan kepada 
Allah Lihat Muhammad Tahir Azhary, Negara Hukum' Surdu Stud Tentang Prinsipprinsipnya 
Dilihat &ri Segi Hukum Is& Implentemkzsinya pado P&& Negma Modfnah dan Masa 
Kini, JJakarta: Bulan Bintang 1992, hlm 79. " Ib id  



Lord Acton menyatakan bahwa kekuasaan cenderung 

disalahgmakaq sedangkan kekuasaan yang absolut sudah pasti diiakukan 

secara absolut (power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely). 

Oleh karena itu, apabila kekuasaan itu cenderung terpusat (absolut), maka 

penyalahgunaan itu menjadi terbuka adanya. 

Dalam flsafat politik dan hukum, Vincent A. WeUman menyatakan: 

"the idea of authority present a set of issues regarding the justflcation of 

government and the corresponding obligations of citizens, esspecially the 

obligation of citizens to obey the law. "23 Dari paparan in., gagasan kekuasaan 

pada hakikatnya merupakan masalah-masalah justifjkasi pemerhtahan dan 

berhubungan dengan kewajiban-kewajiban dari warganegara, khususnya 

kewajiban warga negara untuk tunduk pada hukum. 

Kesimpulan ini sebenamya merupakan proses dialektika historis yang 

sangat panjang antara hukum dan kekuasaan negara. Pada abad ke-4 

sebelum Masehi, ketika Plato berbicara tentang Respublica sebagai negara 

yang ideal utopis, dikatakan bahwa di dalam negara yang sempurna yang 

diatur oleh raja yang sekaligus juga ahli flsafat (philosopher kings) 

sesungguhnya tidak diperlukan hukum, karena keadilanlah yang berlaku 

yang didasarkan pada ilmu pengetahuan yang transendental (transcendental 

Vicent A Wellmau, "Authority of Law," Dennis Patterson (ed), A C b m n  ro 
Pkih hy of Lmv &Legal TAW, Black Well Publishers Ltd Oxford, 2000, hlm573. 

.9g Encyclopedia Britanniq Encyclopaedia ~ritfinica 1% 1982, him 771 6 a m  C.F.O. 
Sunaryati Hartono Sunario, "Pembinrran Hukum Nmionol dalam Suasana GIobajisasi 
M v W  Dunk," Kaitto Pengukuhan Gum Besm dalam IImrr Hukum, FaMtas Hukum 
Unpad pada tanggal 1 Agustus 1991, hlm. 4. 



Dalam buku berikutnya mengenai Negara dun Huhm, Plato 

membahas negara dalam kenyataan. Dalam anggapannya hukum adalah 

pencaminan aka1 manusia yang paling sempurna (the reflection of the 

common human reason in itsfill development). Akibatnya hukum disamakan 

dengan llmu Pengetahuan, oleh karena itu didalam hukum terluistalisasi ilmu 

pengetahuan dan kebijakan yang dimiliki oleh manusia. Oleh sebab itu, 

klasifikasi yang membedakan negara yang baik dengan negara yang buruk di 

dalam buku Politicos didasarkan pada lcriterium, apakah negari itu diperintah 

berdasarkan hukum atau tidak.25 

Pada abad ke-4 Agustinus menempatkan Akal atau Pengetahuan 

Tuhan (God's Reason) di samping Kehendak Tuhan (God's Will) sebagai 

sumber hukum yang tertinggi yang bersifat abadi dan tidak p d  berubah 

serta berlaku secara langsung bagi setiap manusia dan makhluk lainnya. Di 

tingkat kedua terdapat hukum alam (natural law) yang juga tidak berubah 

karma didasarkan pada akal budi dan jiwa manusia yang thggi dan 

diarahkan oleh sumber hukum yang pertama. Pada tingkat ketiga terdapat 

hukum pos ie  yaitu hukum yang berubah-ubah dari waktu ke waktu dan 

berbeda dari tempat (negara) yang satu ke tempat (negara) yang lain.26 

Kemudian pada abad ke-16 Machiavelli menganggap, bahwa aka1 

atau kehendak transendental adalah sesuatu yang sama sekali tidak ada, 

karena tidak dapat dibuktikan eksistensinya secara empiris. Yang ada 

hanyalah kehendak penguasa atau raja (the Prince) dan kehendak penguasa 

zs Ibid 
26 Ibid 



itulah yang merupakan hukum. Dalam pandangan Machiavelli ini dapat 

disaksikan pendekatan politis yang semurni-murninya terhadap hukum, 

sehingga kekuasaan politik itu tidak hanya dilihat sebagai suatu tujuan 

Teori Machiavelli inilah yang menghasiJkan negara kekuasaan dalam 

arti yang semurni-mumhya, karena kekuasaan politik penguasa itu bahkan 

ditunjang oleh hukum yang berlaku. Keadaan seperti ini hanya menjadikan 

hukum itu sekedar alat belaka untuk memaksakan kehendak penguasa kepada 

kawulanya, seperti dilakukan oleh Raja Louis ke-XVI pada abad ke 1 8 . ~ ~  

Pendapat Machiavelli ini telah melahirkan konsepsi kekuasaan negara. 

Dukungan terhadap kekuasaan negara muncul dari Laband dan Austin. 

Laband menganggap peraturan-peraturan hukum tidak lain dari pada 

perintahdari negara, yang ditaati oleh -yak ramai Austin berkata bahwa 

setiap peratman hukum dikeluarkan oleh seorang "souverein" atau suatu 

badan "souverein", ditujukan kepada para anggota suatu mayarakat, di mana 

orang itu atau badan itu "souvereign or s~~rerne.''~~ 

Selanjutnya, konsepsi kekuasaan negara ini ditentang oleh pihak yang 

menganut paham konsepsi kekuasaan h u b .  Menurut pendapat paham ini, 

negara harm tunduk pada peraturan hukum. Krabbe mengatakan bahwa 

hukum mendapat kekuatan dari dirinya sendiri, maka ia sampai berkata: "ede 

Gewalt, welche in der Gesellschq? Gelting beansprucht, ist einzig und allein 

" Ibid 
1bid 
Wirjono Prdjodikoro, Asa~asas I l k  Negara dnn Politik, CCetakan ke-2, Bandung: 

Eresco Jakarta, 1981, hlm.38. 



Rechsgewalt. " (setiap kekuatan yang diperlakukan dalam masyarakat, adalah 

talc lain talc bukan kekuatan dari hukum).30 

Pemahaman yang ditarik dari perkataan Krabbe ini, maka hukum 

merupakan kekuasaan tertinggi. Hukum dalam konteks ini bersinggungan 

dengan kekuasaan (yang dipercayakan ke tangan para pejabat penyelenggara 

negara) dan kebebasan bang tetap diakui sebagai bagian dari eksistensi 

kodrati manusia-manusia warga negara). 

~enurut '  idiom konstitusionalisme, setiap wujud kekuasaan p u g  

mempmyai dasar pembenarnya menurut h h  itu dtsebut "kewenangan" 

atau "coersy". Maka setiap ekspresi kekuasan yang tidak ada d a m  

konstitusinya (not l@l) atau tidak ada dasar hukumnya dalam perundang- 

undangan (not legal) haruslah dibilang sebagai "kese~enan~-wenan~an~'?~ 

Hukum yang dikenali kini sebagai hukum perundang-undangan yang 

positif sesmgguhnya add'ah produk upaya adaptif pengelolmya untuk 

tetap dapat memfimgsikan hukum di tengah suatu kehidupan yang dinamis. 

Hukum perundang-undangan yang dikenal saat ini sesungguhnya adalah juga 

hail refonnasi rekonseptualisasi dan restrukturisasi untuk merespon tuntutan 

zamaunya. Hukum perundang-undangan terjnstitusikan untuk merespon 

kebutuhan negara-negara bangsa yang bertumbuh kembang sebagai negara- 

negara demokratis di negeri-negeri Barat sejak abad 18, yang mendambakan 

keptissan-kepastian hak bagi setiap warga 

30 Zbia! 
31 SSoetandiyo Wignjoso&roto, Hukum Paradigmo, Metode &n Dhmnikrr Masahhnyq 

Jakarta: Huma Elsam, 2002, hlm. 416. 
'* Ibid 



Menurut Soetandiyo Wignjosoebroto paradigma hukum pmdang- 

undangan sebagai penjamin kebebasan dan hak - yaitu dengan cara 

membatasi secara tegas dan jelas mana kekuasaan yang terbilang 

kewenangan (dan mana pula yang apabila tidak d&an harus dibilang 

sebagai kese~enan~-wenangan).~~ 

Dalam kaitannya ini sebenarnya antara hukum dan kekuasaan ternyata 

tidak saja sebagai sarana untuk mengontrol kekuasaan yang ada pada orang- 

orang. Hukum tidak hanya membatasi kekuasaan, ia juga menyalurkan clan 

memberikan kekuasaan kepada orang-orang. Pada masyarakat yang 

organkasinya semata-mata didasarkan pada struktur kekuasaan, orang 

memang tidak membutuhkan hukum sebagai sarana penialur kekuasaan. 

Tetapi pada masyamkat yang diatur oleh hukum, kekuasaan yang ada pada 

orang-orang itu hanya bisa diberikan melalui hukum. Dengan demikian, 

hukum dan kekuasaan ibarat dua sisi mata uang yang saling membutubkan 

Kekuasaan tanpa hukum adalah kesewenangan sebaliknya, hukum tanpa 

kekuasaan addah nisbi. 

Distribusi kekuasaan dalam berbagai konteks umumnya diatur oleh 

hukum. Kekuasaan seperti ini tidak hanya dlberikan kepada orang atau 

individu, melainkan juga kepada badan atau kumpulan orang-orang, misalnya 

kekuasaan di bidang kenegaman diatur oleh konstitusi. Kekuasaan yang 

diatur oleh hukum atau konstitusi ini menrpakan wujud kekuasaan yang 

terkendali. Baik isi, ruang lingkup, prosedur, sanksi (punishment) 

kesemuanya menurut ketentuan hukum. Oleh karena hukuxnlah yang 

memberikan batasan-batasan dan ket- yang demikian itu. Atas dasar 



itu, maka institusi hukum hanya dapat berjalan dan kondusif dengan seksama 

apabila hukumnya efektif. .34 

Dengan dialektika batasan-batasan itulah, maka labirlah teori 

pemisahan kdmasaan. Teori Pemisahan kekuasaan ini awalnya dikemukakan 

oleh John Locke pada tahun 1690 dan kemudian dikembangkan oleh 

Montesquieu pada pertengahan abad XVIII. Men& Locke dalam karyanya 

fro Treaties of Government, kekuasaan negara dibedakan atas tiga macam: 

legislative power (membuat undang-undang), executive power 

(melaksanakan undang-undang); dan federative power (kekuasaan untuk 

melakukan hubungan diplomatik dengan negara asing). Sedikit berbeda 

dengan Locke, dalam bukunya The Spirit of The Laws (1748), Montesquieu 

membedakan tiga macam kekuasaan; legislatif, ekselzutif dm yudikatif. 

Dengan kekuasaan legislatif, penguasa atau magistrat mengeluarkan hukum 

sementara atslu tetap, mengubab atau mencabut hukum yang dikeluarkan; 

dengan kelruasaan eksekua ia membuat namai atau perang dan 

mempersiapkan untuk invasi; dm dengan kekuasaan yudikatit ia 

menghukum penjahat atau memutuskan tentang m a i m  antara individu- 

Pendapat Montesqueu di atas dipertegas oleh C.F. strong36 

"It appeared first in Montesquiue's Esprit des Lois, ... ... .... His 
conclusion was that "when the legislative and executive powers are united in 
the same person or bod! of persons there can be no liberty, because of the 

34 Saqjipto Rahardjo, llmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bdd,  1996, hlm. 147-148. 
" SUIdi, R&kd KekUllSUatl Eks-Y di Bidang Pw&~M Pengganhanh ~ n d o n e  

Undang (P@, Malang UMM, 2002, hlm 9. Ajaran Montesquieu mengingatkan bahwa 
kelruasaan negara itu harus dicegah jangan sampai berada di &lam satu tangan, h e n a  jika itu 
tejadi akan timbul kekuasaan yang sewenang-wenang. Oleh sebab itu, kekuasaan negara harus 
dibagi-bagi dan dipisahkan satu sama lain Lihat Elydai Chaidir, Hubungan Tufa Kerja Raiden 
dun Wbkil Raid& P q k t i f  Konditusi, Yogyakarta: UII Press, 2001, hlm. 41. 

36 C.F Strong, Mo&m Pdftical Constitutions, Sidgwik dan Jackson Limited, London, 
INfi), hlm. 235. 



danger that the same monacrh or senate should enact tyrannical laws and 
execute them in a tyrannical manner". (Montesquieu pertama bali 
mengemukakan dalam bukunya "Esprit des Lois" clia berkesimpulan bahwa 
apabila kekuasaan legislatif dan eksekutif disatukan pada orang atau lembaga 
yang sama maka tidak akan ada kemerdekaan dan berbahaya karena sama 
halnya dengan monarki atau tirani). 

Tentang masalah yang sama M. ~osterhagen~~ menjelaskan, "in this 

respect, the Founding fathers resorted to such writers as Locke and 

Montesquieu, who both had stated that separation ofpowers would provide 

a sdeguard against abuse of power". (Dalam hal hi, para pendiri negara 

berusaha untuk mengutip pendapat penulis-pen& seperti Locke dan 

Montesquieu yang menyatakan, bahwa pemisahan kekuasaan dapat 

memberikan perlindungan terhadap penyalahgunaan kekuasaan). Lebih 

lanjut M. 0osterhagen3* menyatakan, "the object of the separation of 

powers as advocated by Locke was the control and resriction of powerJ'. 

(tujuan dari pemisahan kekuasaan yang diperkenakan oleh Locke adalah 

sebagai pengawasan dan '&embatasan kekuasaan). 

Dalam perkembangannya temyata di beberapa negara modem 

sekarang ini jarang yang menerapkan teori pemisahan kekuasaan secara 

murni (rnateriil) karena selain tidak praktis,39 yang meniadakan sistem 

pengawasan atau keseimbangan antara cabang kekuasaan yang satu dan 

yang lain juga dapat menimbdkan kesewenang-wenangan menurut atau di 

dalam lingkungan masing-masing cabang kekuasaan tersebut. 

Pandangan yang serupapun dianut oleh Hans   el sen^', 

37 M. Oosterhagen, Seprathn of Pmvers As A Fmm Of Conmi And The D&h 
Condsidon, dalani Carla M. Z h o u t ,  et ol., (Eds.) Gmlroi In Condm3onai Law, Martbus 
Nijhoff Publishers, Dordrecht/BostonLondon, 993, hlm. 73. 

38 M. Oosterhagen, Ibid. 
39 Bagir Manan, Lmrbaga Kepteidenan, Gama Media, Yogyakarta, 1999, hlm. 9. 
40 Hans Kelsen, General T h e w  of- and State, New York Russell & Russell, 1973, 

hlm. 269. 



' i t  is not possible to deJine boundary lines separating these finctions 
Jiom each other since the distinction between creation and 
appllication of law-underlying the dualism of legislative and 
executive power (in the broadest sense) - has only a relative 
chamcater". (tidak mungkin untuk menetapkan batas-batas yang 
memisahkan fungsi-fungsi tersebut satu sama lainnya, sejak adanya 
perbedaan antara pembentukan dan penetapan hukum yang 
didasadan pada dualisme kekuasaan legislatif dan eksekutif (dalam 
arti has) dan itu sifatnya relam. 

Dalam negara modem, kekuasaan hams berlandaskan otoritas yang 

bersumber pada tipe otoritas rasional (jkml-legal) yaitu hukum, sehingga 

masyarakat tunduk dan patuh pada pemerintah yang dibangunnya4' Dalam 

konteks pencegahan terhadap penyalahgunaan kekuasaan, konstitusi 

memegang peranan yang sangat strategis. Hal ini tidak terlepas dari muatan 

konstitusi itu sendiri yang mengandung pembagian kekuasaan." 

Pemahaman terhadap prinsip pembagian kekuasaan berangkat dari 

kansep yang dikembangkan oleh dua pemikir besar, yakni John Locke dan 

Montesquieu. Konsep pemisahan kekuasaan yang dikemukakau oleh dua 

pemikir besar ini dikenal dengan teori Trias ~ o l i t i c a . ~ ~  Menurut John 

Locke kekuasaan itu dibagi dalam tiga kekuasaan, yaitu;44 

41 Kotao Y. Stefrmus, Perkedaagan . . .Op,CXf, hlm. 26. 
" Adapun materi muatan konstitusi seperti yang tercantum dalam semua konstitusi atau 

undang-ndaug dasar yang ada di dunia dan yang bersifat pokok ialah (I) jaminan tehadap hak-hak 
asasi manusia dm warga negara; (2) susunan k-egaraan suatu negara yang bersifat 
fhdamental; dan (3) pemtjagian dan pembatasan tugas ketataaegaman yang juga bersifat 
fungsarnental. Lihai Ni'mahd Huda, Hukum Tata Negma Krgiiun Team dmr Yuriciis terhdp 
Konsnirusi Indbmdu, PSH UII, Yogyakarta, 1999, hlm 12 1 " Inti teori ini adalah bahwa agar tidak terjadi sewenang-wenang, kekuasaan negara perlu 
dipisah-pisahkan. Montesquiue membagi kekuasaan negara menjadi tiga bent& kekuasaan 
legislatic eksekutic dan yudikatif. Gagasan ini sebenarnya bukan gagasan baru karena Rousseau 
maupun Locke telah membahasnya secara mendalarn Hanya dalam beberapa aspek terdapat 
perbedaan pemahaman dan penekanan mengenai ketiga lembaga kekuasaan itu di antara mereka 
Lihat Ahmad SuheImi, PenJkiren Politik Bard K @ h  Sgmah Petkembmgan Pemikiran 
Negma, Maryarrrkaf rGan Kekuasaan, Gramedia, Jakarta, 2001, hlm 228. 

Miriam Budiardjo, Dasar. .... Op.,Cit, hlm 150. 



1. Kekuasaan legislatif ialah kekuasaan membuat peraturan dan undang- 

mdang, 

2. Kekuasaan eksekutif ialah kekuasaan melaksanakan undang-undang 

dan di dalamnya termas& kekuasaan mengadili (Locke m e n g a  itu 

sebagai "uitvoering, " yaitu dipandang sebagai termasuk pelaksanaan 

undang-undang); 

3. Kekuasaan fedatif ialah kekuasaan yang meliputi segala tin- 

untuk menjaga keamanan negara dalam hubungan dengan negara lain 

seperti membuat aliansi dan sebagainya (dewasa ini disebut hubungan 

luar negeri). 

Sementara itu, Montesquieu dalam masalah pemisahan kekuasaan 

membedakamya ke dalam tiga bagian pula meskipun ada perbedaan dengan 

konsep yang disampaikan John Locke. Menurutnya kekuasaan itu di bagi 

dalam tiga bagian, yaitu:45 

1. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membuat undang- 

~11daJ.e; 

2. Kekuasaan eksekutif adalah menyelenggarakan undang-mdang (tetapi 

oleh Montesquiue diutamakan tindakan di bidang politik l w  negeri); 

3. Kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan mengadili atas pelaoggmm 

undang-undang. 

Dari dua pendapat ini ada perbedaan pemikiran antara John Locke 

dengan Montesqulue. John Locke memasukan kekuasaan yudikatif ke 

dalam kekuasaan e k s e m  Montesquiue memandang kekuasaan 



pengadilan (yudikatif) itu sebagai kekuasaan yang berdiri sendiri. Hal ini 

disebabkan oleh karena dalam pekqaannya sehari-hari sebagai seorang 

hakim, Montesquiue mengetahui bahwa kekuasaan eksekutif itu b e r l a .  

dengan kekuasaan pengadilan. Sebalhya oleh Montesquiue kekuasaan 

hubungan luar negeri yang disebut John Locke sebagai kekuasaan federatif 

dimasukkan ke dalam kekuasaan ek~ekutif.~~ 

Kembali pada pendapat Montesquieu, tiga fungsi itu perlu dibagi atas 

tiga pemegang kekuasaaa Hal itu perlu untuk mencegah jangan sampai 

seseorang atau satu badan atau jawatan menjadi terlalu kuat dan 

menghancurkan kebebasan masyarakat. Kekuasaan legislaM hendaknya 

dijalankan oleh parlemen yang terdiri dari dua badan, dewan perwakilan 

*at dan dewan kaum bangsawan. Kita menemukan kembali pembagian 

kekuasaan di Inggris antara House of Commons (Lauer House) dan House 

of Lords (Upper House). Pam wakil rakyat tidak terikat oleh titipan tugas 

dan petun.uk pemilih. Kekuasaan eksekutif dijalankan oleh Raja Ia 

mempunyai hak veto terhadap legislatif. Ia yang hams melaksanakan 

ketentuan-ketentuan dalam undang-undang dan politik luar negeri. 

Kekuasaan yudilcaa mahkamah kehakiman, harus sama sekali tidak 

tergantung dan dalam pengambilan keputusan semata-mata t e a t  pada 

Model negara hukum menurut Montesquieu mempunyai dampak 

yang amat besar atas teori konstitusi dunia barat. Prinsip pembagian 

46 Ibid 
47 F m  Magnis Suseno, Eflko PaWk PrinsipPrins@ M o d  Dasar Kenegmaan Modenr, 

Gramedia Jakarta, 2003, hlm.225. 



kekuasaan direalisasi dalam konstitusi Amerika Serikat. Sampai sekarang 

ketergantungan pengadilan dari campur tangan eksekutif termasuk prinsip- 

prinsip dasar hukum dalam paham demokrasi modem. Pembagian 

kekuasaan legislatif dan eksekutif menurut perumusan Montesquieu dalam 

demokrasidemokrasi Parlementer modem diganti oleh dualisme antara 

partai-partai pemerintah dan oposisi. Namun dalam pola apa pun pembagian 

kekuasaan dilandasi pengertian bahwa kebebasan dalam suatu masyarakat 

hanya dapat aamin, di mana terdapat suatu pluralisme dan keseimbangan 

antara kekuatan-kekuatan ~ o s i a l . ~ ~  

Sir Ivor Jennings, seorang ahli kmtitusi yang turut dalam 

pembuatan beberapa konstitusi dari bekas jajahan Tnggeris di Asia 

Tenggam, dalam bukunya The Law and the Constitution telah membantah 

pendapat Montesquieu dengan menyatakan: It is not quite clear what 

Montesquieu intended to include within his three grmps of &nctions. He 

made no nice analysis of governmental powers. Certainly his classi$cation 

did not j? exactly the British Constitution as he knew it ... .ld9 Kemudian 

disimpulkan oleh Ismail Suny pendapat dari Ivor Jennings bahwa 

konstitusi abad ke 18 dari Kerajaan Inggeris pemisahan kekuasaan itu tidak 

Jadi apa yang dibentangkan oleh Montesquieu itu, memang tidak 

pernah berlaku dalam sistem pemerintahan Inggris yang Parlementer. 

Apalagi di Inggeris pengadilan tertinggi untuk orang Inggris, House of 

IbX 
" Ivor Jennings, The Low and d e  Constiiuion, London, University of London Press Ltd, 

Fourth Edition, 1956, hlm. 22 
Ismail Suny, Pembagian Kekuasaan Negma, Aksara B a q  Jakarta, 1985, hlm 3. 



Lords adah& dari dahulu sampai sekarang merupakan satu bagian dari 

Parlemen. Dan walapun Raja sebagai Eksekutif tidak mengontrol 

pengaddan, tetapi ia tetap merupakan bagian yang penting dari kekuasaan 

~ ~ g i s l a t i f . ~ ~  

Dalam lampiran dari bukunya yang sama The Law and the 

Constitution, J e ~ i n g s  membicarakan lebih lanjut tentang Pemisahan 

Kekuasaan (Separation of Powers). Di situ ia membedakan antara 

pemisahan kekuasaan dalam arti materiil dan pemisahaan kekuasaan dalam 

arti f o r d  Yang dimaksudnya dengan pemisahan kekuasaan dalam arti 

materiil ialah pemisahan kekuasaan dalam arti pembagian kekuasaan itu 

dipertahankan dengan tegas dalam tugas-tugas Wnctie-finctie) kenegaraan 

yang secara karakteristik memperlihatkan adanya pemisahan kekuasaan itu 

kepada 3 bagian; Legislae Eksekutif dan Yudikatif. Sedang yang 

dimaksudkannya dengan pemisahan kekuasaan dalam arti formal ialah bila 

pembagian kehuasaan itu tidak dipertahankan secara tegas.52 

Pada awal abad ke-XX pandangan Montesquieu mendapatkan kritik 

karena dianggap tidak sesuai dengan kenyataan. Reaksi terhadap ajaran 

Montiesquieu dikemukakan oleh Finer. Dalam Handbook of Politics 

Science, Finer menjelaskan pandangannya mengenai kekuasaan negara yang 

ditinjau dari segi historis. Mula-mula kekuasaan negara terpusat pada 

seseorang, kemudian muncullah pusat-pusat kekuasaan d i  masyarakat yang 

berusaha mengambil alih sebagian kekuasaan tersebut. Lama-kelamaan 

kekuasaan tersebut mendapatkan pengakuan dm melembaga dalam lembaga 

legislaw Perkembangan berikutnya kekuasaan mengadili juga dialihkan 

51 Ibid 
52 Ibid 



kepada badan judisial, atas dorongan kekuatan yang timbul di masyarakat. 

Akhirnya, kelruasaan yang terpusat tersebut menjadi sempit. Sisa kekuasaan 

yang oleh Montesquieu hanya disebut sebagai kekuasaan eksekutif ini 

berfUngsi semata-mata melaksanakan undang-undang. Parlahal sisi kekuasaan 

sebenarnya bukan semata-mata hanya kekuasaan untuk melaksanakan 

undang-undang. Atas dasar peninjauan historis ini, Finer hendak 

menunjukkan bahwa tidak benar bahwa kekuasaan eksekutif hanya 

Konsep pemisahan kekuasaan sendiri mestinya mengandung tiga 

prinsip pokok, yakni: 54 

I .  That the same person should not fonn part of more than one of the three 

o l g m  ofgovernment; 

2. That one organ of government should not control or intedere with the 

exercise of itshnction by anathor organ; 

3. That one organ of government should not exercise of thehnctions of 

another, .. . " 

Berdasarkan tiga konsep di atas, maka sangatlah .jelas jika ide 

mengenai pemisahan kekuasaan tersebut akan diterapkan h a m  ada 

pemisahan baik dalam konteks orang, maupun tugas serta h g s i  dari organ 

Sebagai konsekuensi terjadinya pemisahan kekuasaan antara cabang- 

cabang kekuasaan eksekutif, legislatif dan judikatig maka mekanisme 

53 Suwoto Mulyosudarmo, PwaIihan Kchawan Kajinn dan Yuri& &ha&p 
Pidao N&ar4 Jakarta: Gramedia, 1997, hlm 28. 

' 

54 E.C.S Wade & G. Ciodfrey Phillips, C o ~ d  Law, London: Longman Green and 
Co, hlm. 18. 



hubungan di antara cabang-cabang kekuasaan yang terpisah-pisah itu perlu 

diatur menurut prinsip checks and balances sehingga hubungan antara satu 

lembaga dengan lembaga lain dapat saling mengimbangi dalam kesetaraan 

dan kesederajata~.~~ 

Dalam perkembangannya, konsep pemisahan kekuasaan ini tidaklah 

diterapkan secara tegas. Namun, mengalami penyesuaian-penyesuaian 

sesuai dengan situasi sosial dan politik negara yang bersangkutan. Di 

samping itu, logrka pemisahan kekuasaan yang didasarkan pada pendekatan , 

horizontal bergeser pada pendekatan ~ e r t i k a l ~ ~  Dari sini, maka lahirlah 

konsep baru yang dikenal dengan istilah pembagian kekuasaan (distribution 

of powers). Dalam konsep ini kekuasaan diwujudkan dalam bentuk 

peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang lembaga-lembaga 

negara, yang di dalamnya berisi tentang tugas dan kewenangan lembaga 

negara tersebut. 

2. Teori Sistem Pemerintahan 

Sistem pemerintahan dapat juga diatikan sebagai pembagian 

kekuasaan serta hubungm antam lembaga-lembaga negara yang 

menjalankan kekuasaan-kekuasaan negara tersebut dalam rangka 

penyelenggaraan kepentingan ral~yat .~~ Bintan R Saragih mengartrkan 

55 Jitnly Asshiddiqie, Fonnat Kehnbagaan Negara dan Pergeerun Kakuas11~ dokun 
UI%D 1945, FH Press, Yogyakarh, 2004, hlm219. 

56 Ibid 
57 Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Pusat 

Studi HTN, FHUT, Sinar Bakt~, JakartsS 1983, hlm 171. Bersamaan dengan proses kelahiran 
kembali serta perkembangan negara-negara demokrasi modern pada awal abad ke XX tersebut 
lahirlah gagasan untuk melaksanakan ajaran atau teori: a) Trias Politika Montesquieu; b) 
Kedaulatan Rakyat Rousseau; dan c) Negara Hukum hutnuel  Kant, yang sebenamya ajaran- 
ajaran tersebut telah diciptakan atau dikemukakan d h  abad ke XVIII. Pelahaman ajaran Trias 
Politika Motesquieu melhrkan tiga macam sistern pemerintahaq a) sistem pernerintahan 
presidensial; b) sistem peme~tahan parlementer, &TI c) sistem pemerintahan campuran Ketiga 
macam sistem pemerintahan tersebut ialah adanya pemisahan kekuasaan negara yang rnerupakan 



sistem pemexhtahan sebagai keseluruhan dari susunan atau tatanan yang 

teratur clan lembaga-lembaga negara yang berkaitan satu dengan yang 

lainnya baik langsung maupun talc langsung menurut rencana atau pola 

untuk menmpai tujuan negam5' 

Kesimpulannya, pengertian sistem pemerintahan menunjukkan pada 

kesatuan hubungan yang fungsional antm lembaga-lembaga negara dalam 

rangka penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mencapai tujuan 

negara. Sebagai suatu sistem hubungan fungsional yang mengatur hubungan 

antara . lembaga-lembaga negara, maka sistem pemerintahan akan 

menentukiiu corak, kedudukan, hak d m  kewajiban, wewenang serta 

tanggung jawab antara lembaga-lembaga yang satu dengan lembaga lainnya. 

Hubungan lembaga-lembaga negara ini, di dalam sisteniatik formal 

hukum tatanegara, oleh Logemanu disebut de onderlingegezagsverhouding 

der ambten (hubungan kewiiawaan antara jabatan-jabatan satu sama lain). 

Salah satu aspek dari hubungan ini adalah keharusan untuk memberikan 

pertanggungjawaban yang menurut Logemanu merupakan aspek utama dari 

hubungan kewibawaa~.~'~ikarenakan sistern pertanggungjawaban dalam 

pemerintahan terkait dengan sistem hubungan antara lembaga-lembaga 

negara merupakan aspek utama dari hubungan antara lembaga, maka sistem 

hasil penafsiran ajaran Trias Politika Lihat Soehino, Hukum Tatanegara Sistem Penmintahan 
Negura, liberty, Yogyakarth 1993, hlm. 79-80. 

Bintan R Saragih, "Lembaga PenvakiIan dun PemilZhan di Indouresiq" Makalah pada 
Pendidikan Non Gelar Masalah-Masalah Legislatif Bagi Anggota-Anggota DPRD Tingkat I, hlm 
76-77. Bandingkan dengan Padmo Wahjono, N&gara'Repblik Indone$&, Rajawab, Jakarta, 
1982, h h  1 19. Bandingkan pula dengan A. Harnid S. Attamimi, @,a hlm. 122. 

" Harun A1 Rasyid, Hubungan Antam Presiden dan Majelis Permusyawmatan Rakyat, 
Balai Buku Ikhtiar, Jakarta, 1%6, hlm 7. 



pemerintahan suatu negara &an mempengaruhi konsep pertanggung 

jawaban pemerintahannya. 

Dalam kajian teoritis, sistem pemerintahan dapat dikelompokkan 

menjadi tiga, yaitu sistem pemerintahan Parlementer, sistem pemerintahan 

Presidensial dan sistem pemerintahan campuran atau variasi dari kedua 

sistem ter~ebut.~' 

Suatu sistem pemerintahan dinamakan Parlementer apabila badan 

eksekutif (pemegang kekuasaan ek~ekutif)~' secara langsung bertanggung 

jawab kepada badan legislatif (pemegang kekuasaan legislat@, atau dengan 

mengikuti pendapat Strong yang menyatakan: it is immediately responsible 

to parliament.62 Artinya kelangsungan kekuasaan eksekutif sangat 

bergantung pada kepercayaan dan dukungan politis  nayo or it as suara di 

badan legislatif. Setiap kali eksekutif kehilangan kepercayaan dan dukungan 

dari badan legislatif, seperti karena mosi tidak percaya, eksekutif &an jatuh 

Sri Soemantri, Sistem-ssisiem PemerinCoAurn Negara ASDQN, Tarsito, Bandung, 1976, 
hlm 38. Bagir Manau menyatakan bahwa sistem pemerintahan parfernenter dapat diberlakukan 
pada bentuk negara kerajaan, sedangkan sistem pemeriatahan presidensial hanya dipenmtdcan 
uutuk bentuk negara republik Bagir &man, ~kn&wtgwn~ F& 0 t m m i  D~~RTA, PSH FHLTLI, 
Yogyakam, 2001, hlm. 252. Negara yang menganut sistem pemerintahan Presidensial dan 
Parlaenter mutlak negara tersebut harus demohatis. Keberadaan sistem pemerintahan ini 
mempersyamtkan negara demokratis. Selengkapnya, ha1 ini dapat ditemukan dalam tulisan sebuah 
artikel yang menyatakan. A nation's type of government refers to how that state's excutive, 
legislatiw and judicial organs are organized. All nations need some sort of government to avoid 
anarchy. Democratic governments are those that permit the nation's citizens to manage their 
government either directly or thourgh elected representative. This is opposed to authoritarian 
governments that limit or prohibit the direct participation of its citizens. l b o  of the most populer 
types of democratic gowmment me the presidential and parliamentary systems ."Parliamentary 
versus Presidential Governments, htt~:.~~mi.essortme121.corn/~residenlialmrt rket.htm.diakses 
-a18 Apustus 2004. 

61 Bagir Manan, 'Xekuasaan Presiden RI (UUD 1945) untuk Membuat, Mernasuki, Dan 
Mengesahkan Pejanjian/Persetujuan Internasional," Pqer, Fakultas Pasca Sarjana Unpad, 
Bandun ,1984, hlm 34. 

6FC.F Stmng M-. . . Op,CYI, hlm 74 



dengan cam mengembalikan mandat kepada kepala negara (raja, ratu, 

kaisar, atau presiden ).63 

Sistem pemerintahan Presidensial adalah sistem pemerintahan yang 

pemegang kekuasaan eksekutif tidak h m  bertanggung jawab kepada badan 

legislatif. Pemegang kekuasaan eksekutif tidak dapat dijatuhkan oleh atau 

melalui badan legislatif meskipun kebijaksanaan yang dijalankan tidak 

disetujui atau bahkan ditentang oleh pemegang kekuasaan legislati£ 

Pemegang kekuasaan eksekutif terpisah dari badan legislatif. 

Selain dari dua sistem pemerintahan yang dikemukakan di atas, Moh. 

Mahfud berpendapat bahwa ada sistem pemerintahan lain di samping 

sistem pemerintahan Parlementer dan Presidensial. Sistem pemerintahan 

yang dimaksud adalah sistem pemerintahan referendum. Di dalam sistem 

pemerintahan referendum badan eksekutif merupakan bagian badan 

legislatif (seperti di Swiss yang disebut Bundesrat) adalah badan pekerja 

legislatif (yang di Swiss disebut Bwldesversammlmg). Jad~, di dalam sistem 

ini badan legislatif membentuk sub badan di dalamnya sebagai pelaksana 

tugas pemerintah. Kontrol terhadap badan legislatif di dalam sistem ini 

dilakukan langsung oleh rakyat melalui lembaga referendum.64 

Model-model sistem pemerintahan ini biasanya diakomodasikan 

dalam suatu konstitusi. Konstitusi pada dasarnya adalah suatu dokumen 

yang mempunyai sanksi hukum secara khusus yang merupakan kerangka 

dan prinsip dari organ pemerintahan dari suatu negara dan menyatakan 

63 Sri Soemantri, Sislem..., Op,Cit, hlm 25 
64 Moh M a w  MD, Dasar & StnrRtur KeManegaraan Indonesia, Edisi Revisi, Rineka 

Cipta, Jakarta, 2001, hlm 84. 



prinsip-prinsip yang mengatur berjalannya organisasi Oleh karenanya, 

sistem pemerintahan adalah prinsip yang terpenting dalam menentukan 

jalannya pemerintahan. Alasan lainnya, dikarenakan sistem pemerintahan 

merupakan sesuatu yang sifatnya mendam dalam sistem ketatanegamau 

suatu negara, sehingga perlu dimasukkan dalam k~nsti tusi .~~ 

Dari pelbagai sistem pemerintahan, sebenarnya dalam praktik sangat 

sulit untuk membedakan dari sistem-sistem pemerintahan tersebut. Namun 

demikian, bagi G i o v a ~ i  Sartori, ada tiga ciri pokok yang dapat 

membedakan antara sistem Presidensial denga. sistem Parlementer. 

So, a political system is presidential if; and only if; the head of 
state (president) ( I )  results from popular election, (2) during his 
or her pre-established tenure cannot be discharged by a 
parliamenta7y vote, and (3) heads or otherwise directs the 
governments that he or she appoints. When these three 
conditions are jointly met, then we doubtlessly have a pure 
presidential system or so says my &nition. 

65 E.C.S Wade & G. Godt?ey Phillips, Clmdfdonal. . . @,a h h  I. 
Menurut Sri Soemantri, konstitusi dalam dmnya berisi pembatasan kekuasaan dalarn 

negara Adapun pembatasan kekuasaan tersebut terlihat dengan adanya tiga ha1 dalam setiap 
konstitusi, yaitu: 

1. K d t u s i  atau Undang-Undang Dasar harm menjamin hak-hak asasi manusia atau 
warga 

2. Konstitusi atau Undang-Undang Dasar harus memuat suatu ketatanegaraan suatu 
negara yang bersifkt mendasar, dm; 

3. Konstitusi atau Undang-Undang Dasar harus mengatur tugas serta wewenang &lam 
negara yang juga bersifat mendasar. 

Sri Soemantri, Xonstitusi serta Artinya untuk Negara," dalam Padmo Wahjono (ed), 
Masahh-Mad& Ketatanegaraan Indonesia Dewma hi, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hlm 
9 -. 

67 Giovanni Sartori, Conqnuh Conslinrtional Engineering: An Inquiry inlo SIrvclrrrus, 
Services, and Outcomes, New York University Press, New York, 1997, hlm. 84. 



Dougles V.Varney lebih lanjut menjelaskan ciri-ciri dari sistem 

pemerintahan Parlementer dan Presidensial. Ciri-ciri sistem pemerintahan 

Parlementer menurutnya adalah:68 

a. Majelis menjadi parlemen 
b. Eksekutifdibagi dalam dua bagian 
c. Kepala Negara mengangkat Kepala Pemerintahan 
d. Kepala Pemerintahan mengangkat Menteri 
e. Kementerian atau pemerintah adalah badan kolektif 
f. Menteri biasanya merupakan anggota parlemen 
g. Pemerintah bertanggung jawab secara politik kepada Majelis 
h. Kqala pemerintahan dapat memberikan pendapat kepada Kqala 

Negara untuk membubarkan parlemen 
i. Parlemen sebagai suatu kesatuan memiliki supremasi atas kedudukan 

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

j. Pemerintah sebagai suatu kesatuau secara tidak langsung bertanggung 
jawab kepada pemilih (rakyat) 

k. Parlemen adalah fokus kekuasaan dalam sistem politik karena ada 
penyatuan e k s e k d  dan legislatif 

Selanjutnya ciri-ciri sistem pemerintahan Presidensial ada~ah:~' 

a Majelis tetap sebagai majelis saja 
b. Eksekutif tidak di bagi tetapi hanya ada seorang presiden yang dipllih 

oleh rakyat untuk masa jabatan tertentu pada saat majelis dipilih 
c. Kqala pemerintahan adalah Kqala Negara 
d. Presiden mengangkat kepala departemen (menteri) yang merupakan 

bawahannya 
e. Presiden adalah eksekutif tunggal 
f. Anggota majelis tidak boleh menduduki jabatan pemerintahan dan 

sebaliknya pemerintah tidak boleh menjadi anggota majelis 
g. Eksekutifharus bertanggung jawab terhadap konstitusi 
h Presiden tidak dapat memaksa maj elis 
i. Majelis berkedudukan lebih tinggi dari bagian-bagian pemerintah lain 

dan tidak ada peleburan bagian eksekutif dengan legislatif seperti dlllam 
sebuah parlemen 

j . Eksekutif bertanggung jawab terhadap pemilih 
k. Tidak ada fokus kekuasaan dalam sistem politik 

68 Ibrahim R, dkk (penyadur), Sistem Penterintakan Parlema& dun Persided4 
Gfafika Persada, Jakarta, 1995, hlm. 35-50. 

69 Ibid 



H.D Trail sebagaimana dikutip oleh C.F Strong menyebutkan ciri- 

ciri sistern pemerintahan Parlementer Inggris sebagai be~ilcut:~' 

a. Kabinet yang dipimpin Perdana Menteri dibentuk oleh atau 
berdmarkan kepada kekuasaan yang menguasai parlemen. 

b. Para anggota kabinet mungkm semuanya anggota parlemen, mungkh 
pula tidak seluruhnya dan mungh  pula seluruhnya bukan anggota 
kabinet 

c. Kabinet dan ketuanya (Perdana Menteri) bertanggung jawab kqada 
parlemen. Apabila kabinet atau seorang atau beberapa orang 
anggotanya mendapat mosi tidak percaya dari parlemen, maka kabinet 
atau seorang atau beberapa orang harus mengundwkan diri dari 
kabi.net. 

d Sebagai imbangan dapat dijatuhkannya kabinet oleh parlemeu, maka 
kepala negara (Presiden atau Rajalratu) atas saran dari Perdam Menteri 
dapat membubarkan parlemen 

Selanjutnya C.F. Strong menunuskan ciriciri sistem pemerintahau 

Presidensial Amerika Serikat yang disebutkannya dengan istilah Fixed 

Executive sebagai berikut: 

a. Presiden selain berkedudukan sebagai kepala negara, juga sebagai kqala 
pemerintahm. 

b. Presiden mempunyai wewenang mengangkat para menteri dan 
merupakan bawahannya 

c. Presiden dipilih langsung oleh w a t  dalam Pemilu, sehingga Presiden 
dalarn masa jabatan tidak bisa dijatuhkan oleh parlemen. 

d. Sebagai imbangannya Presiden tidak pula dapat membubarkan parlernen. 
e. Presiden bertanggung jawab kepada konstitusi. 

Ciriciri dari sistem pemerintahan Presidensial menurut Shepherd L. 

Witman dan John J. Wuest terdiri dari: 

1. It is based upon the separation of power principle (didasarkan pada 

pemisahan kekuasaan secara tegas). 

2. me executive has no power to dissolve the legislative nor must he resign 

when he loses the support of the wor i t y  of its membership (eksekutif 

70 C.F. Strong. Op,Clt, hlm. 239-240. Lihat juga Sri Soemantii, Op., Cir, hlm 31-36. 



tidak memiliki kekuasaan untuk membubarkan legislatif atau 

mengundurkan diri ketika dia kehilangan dukungan dari mayoritas 

anggotany a) - 

3. There is no mutual responsibility between the President and his Cabinet; 

the letter is wholy responsible to the chief executive. (tidak ada 

pertanggungiawaban timbal balik antara Presiden dm kabinetnya; 

kemudian sernua pertanggungjawaban berada ditangan kepala 

pemerintahau). 

4. The executive is chosen by the electomte (eksekutifdipilih oleh pemilih). 

Sedangkan untuk ciri-ciri sistem pemerintahan Parlementer yang 

dikemukakan oleh Shepherd L. Witman dan John J. Wuest, yakni: 

1. It based upon the dzfision of powers principle (didasarkan pada 

pembagian kekuasaan). 

2. There is mutual responsibility between the executive and the legislature 

or he must resign together with the rest of the Cabinet when his policies 

are no longer accepted by the rnayority of the membership in the 

legislature (ada pertanggung jawaban timbal balik antara ehekutif 

den= legislatif, meskipun eksekutif boleh membubarkan legislatif atau 

dia harus mundur secara bersama dengan kabinet bila kebijakaunya tidalc 

diterima oleh mayoritas anggota di dalam legislam. 

3. There is also mutual responsibility between the executive and the 

Cabinet Cjuga ada pertanggungjawaban secara bersama antara eksekutif 

dan kabinetnya). 



4. The executive (Prime Minister, Prime, or Cancellor) is chosen by the 

titular Head of the State (monarchi or President), according to the 

support of the mayority in the legislature. Eksekutif (Perdana Menteri, 

Menteri atau Kanselor) dipilih atau diangkat oleh kepala negara (Raja 

atau Presiden), sesuai dengan dukungan dari mayoritas anggota 

legislatif. 

Di samping ke dua sistem pemerintahan yang telah disebutkan di atas 

masih ada kemungkinan berlakunya atau dianutnya sistem pemerintahan 

yang lain.71 Sebagai sistem pemerintahan yang lain ini dapat dikemukakan 

beberapa kemungkinan sebagai b e r i k ~ t : ~  

a. Sistem pemerintahan di mana yang dominan adalah segi Parlementer, 

tetapi ada segi-segi Presidensialnya; 

b. Sistem pemerintahm di mana yang dominan adalah segi PresidensiaL, 

tetapi ada segi-segi Parlementemya. 

Berdamkan pengamatau X i  Asshiddiqie temyata di dunia ini 

terdapat empat model, yaitu model Inggris, Amerika Serikat, Prancis dan 

Swiss. Keempat model tersebut dianggap dapat mewakili sistem masing- 

masing yaitu Amerika Serikat mewakili sistem Presidensial, Inggris 

mewakili sistem Parlementer, Prancis mewakili sistem campwan yang 

disebut dengan ''hybrid system ". Di dalam sistem ini ada perbedaan antam 

- - - -  - 

Kata "kemmgkinan" memiliki arti yang sama dengan kata "Wpelc". Di dalam Kamus 
Bahasa Indonesia istilah prospek" d3utikan "kemmgkmd' atau "harapan" Oleh karenanya, 
uraian ini mempakan landasan bagi penentuan prospek sistem pemerintahan Indonesia di masa 
yang akan datang. Hal ini sejalan dengan ditentukannya rumusan masalah kedua yang meneliti 
prosoek sistem pemerintahan Indonesia di masa yang akan datang. 

"sri Soemantri, Ibid 



Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, tetapi Kepala Negaranya adalah 

Presiden yang dipilih dan bertanggung jawab kepada rakyat secara langsung 

seperti dalam sistem Presidensial, sedangkan Kepala Pemerintahan di satu 

segi bertanggung jawab kepada Presiden, tetapi di segi lain, diangkat 

karena kedudukannya sebagai pemenang Pemilu yang menduduki kursi 

parlemen, dan karena itu juga bertanggung jawab kepada parlemen. Sistem 

yang berlaku di Swiss mewakili sistem yang lain yaitu "collegial ydem ". 

Swiss juga mengenal Presiden dan Wakil Presiden, tetapi mereka dipilih 

dari dan oleh 7 orang anggota Dewan Federal untuk masa jabatan secara 

bergantian setiap tahm Sebenarnya ketujuh orang anggota Dewan Federal 

itulah yang secara bersama-sama mernimpin negara dan pemerintahan 

3. Teori Konstitusi 

Hampir dapat dipastikan bahwa negara-negara di dunia umurnnya 

dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara senantiasa mengacu 

kepada konstitusi.Menurut E.C.S Wade dalam Constitutional Law konstitusi 

biasanya dia~tikan:'~ 

A document having a special legal sanctiy sets out the framework and 
the principal Jiuzctions of the oqans of government of a state and 
declares the principles governing the opemtion of those organ. " 
(Suatu dokumen yang merupakan kerangka dasar yang menampilkan 
sanksi hukum khusus dan prinsip dari fungsi-fungsi lembaga-lembaga 
pemerintahan negara dan menyatakan pula prinsip-prinsip yang 
mengatur cara ke rja lembaga ini). 

73 Jirnly Asshiddiqie, "Presidensialisme Versus Parlementarisme," dalam IDEA, 
Mdan &an Dialog Menuju Refkmad Konstimi di Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 107-108. ' E.C.S. WadeBrO. OodhqvPhilipr, Consrituthnal. .. @,a, hlml. 



Sementara itu menurut kamus Black's Law Dictionary dikatakan 

bahwa pengertian konstitusi adalal~:~~ 

"the Jirndamental and organic law of a nation or state, establishing 
the conception, character, and organization of its government, as well 
asprescribing the extent of its sovereign power and the manners of its 
exercise. " 
(Hukum dasar dan organik dari suatu bangsa atau negara, menetapkan 
konsep, karakter, dan organisasi dari pemerintahannya, juga 
menjelaskan kekuasaan kedaulatamya dan cara dari pengujiaunya) 

James Bryce sebagaimana dikutip CF. Strong dalam bukunya 

Modem Political Constitution menyatakan konstitusi a d a ~ a h : ~ ~  

"A Frame ofpolitical society, organized through and by law, that is to 

9 one in which law has established permanent institutions with 

recognized Jirnctions and definite rights. " 

Dari dewsi  di atas, pengertian konstitusi dapat dirumuskan sebagai 

suatu kerangka negara yang tmrganisir dengan dan melalui hukum dalam hal 

mana hukum meneraPkan:n 

1. Pengaturan mengenai pendirian lembaga-lembaga yang pennanen 

2. Fungsi dari alat-alat kelengkapan 

3. Hak-hak tertentu yang telah ditetapkan 

Mengenai materi yang pada umumnya terdapat di dalam Undang- 

Undang Dasar ini, J.G. Steenbeek mengemukakan tiga macam materi 

muatan yang bersifat pokok yang terdapat dalam konstitusi yaitu:78 

75 Bryan A Gamer, BCack's taw Didionary, Seventh Edition, West Publishing Co., St. 
Paul MN, 1999, hlm 306. 

76 C.F. Strong, Op,Cit, hlm 11. 
77 Dahlan Thaib, Kdhulatan Rorkyal, Negma Hukum dun Konstitusi, Liberty, Yogyakarta, 

Cet. Kedua, 2000, hlm 16. 
78 J.G. Steenbeek, "De beprode groundwet, inaugurele rede," Vuga Boekerij/Uitgeverij 

Vuga N.V S-Gravenhage, 1967, hlm. 12 dalam Sri Soemanlri, Prosedur dan S i .  Konstitusi, 
Alunmf, Bandung, 1979, hlm. 45. 



1. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negara 

2. Ditetapkan susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifht 

fundam& dan yang; 

3. Adauya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga 

Dengan &milch apa yang diatur di dalam konstitusi merupakan penjabaran 

dari ketiga d a h  t e r s e b ~ t . ~ ~  

Mengenai hat-hat yang diatur di dalam konstitusi ini, C.F. Strong 

"Consbnsbtution may be said to be a collection ofprinciples according to 
which the powers of the government, the rights of the governed, and 
the &tiom between the two are adjusted" (Konstitusi dapat 
dikatakm sebagai suatu himpunan prinsip-prinsip, yang mengatur 
kekuasaan pemerintah dan hak-hak yang diperintah serta hubungan 
antm keduanya). 

Dengan demikian, menurut C.F. Strong konstitusi sebagai asas-asas 

1. Kekuasaan pemerintahan (dalam arti luas) 

2. Hak-hak yang diperintah 

3. Hubungan antara yang diperintah dan yang memerintah 

Dari konsep konstitusi menurut C.F. Strong tersebut dapat disimpulkan 

bahwa posisi atau kedudukan konstitusi adalah dimaksudkan untuk 

membatasi wewenang pemerintah dan penguasa, mengatur jalannya 

pemerintahau dm menjamin hak-hak rakyat. 

'g Ibid 
80 C.F. Strong, @,a hlm. 65. 

Ibid 



Apabila pendapat Steenbeek di atas diperbandingkan dengan Strong, 

secara umum dapat dikatakan bahwa antara keduanya tidak terdapat 

perbedaan yang mendasar. Dalam pada itu, =.Where mengarhkan 

konstitusi sebagai: the whole system of government of a country, the 

collection of d e s  which establish and regulate or govern the 

Dari pendefiuisian ini dapat diartikan sebagai keselmhan sistem 

k e t a t a n e v  dari suatu negara berupa kumpulan peraturan-peraturan yang 

membentuk, mengatur dan memerintah dalam pemerintahan suatu negara 

Ahli konstitusi Jepang Naoki Kabayashi menyatakan konstitusi atau 

UUD m e m .  tujuan merumuskan cara-cara untuk membatasi dan 

mengendaljkan kekuasaan politik untuk menjamin hak-hak asasi ~ a k y a t . ~ ~  

Berdasakan pendapat-pendapat di atas, penulis justru berpendapat 

bahwa konstitusi merupakan kerangka hukum dasar yang mengatur konsep, 

karakter dan organisasi negara, di mana ha1 ini meliputi hg s i  dan tala cara 

bekerjanya lembaga-lembaga negara. 

Istilah konstitusi pada umumnya diperguuakan paling sedikit dalam 

dua penwan, yakni; pengertian luas dan pengertian sempit. Pengertian luas 

merupakan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara, yaitu berupa 

kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur atau memerintah negara. 

Peraturan-perahmm yang disebut di atas ada yang tertulis sebagai keputusan 

badan yang berwenang dan ada yang tidak tertulis yang berupa usages, 

KC. Where, Madan Constitutions, Word Universty Press, New York-Toronto, 1975, 
hlm. 1. 

83 Adnan Buyung Nasution, A s p h i  PemerhWcan Konstilusi di IIndonesia, Shtrli Sosio 
Legal Atas Konstituante, 1956-1959, Jakarta, Graliti, 1995, hlm. 415. 



understandings, customs atau convention, sedangkan dalam pengertian yang 

sempit konstitusi tidak menggambarkan keseluruhan kumpulan peraturan baik 

yang tertulis dm yang tidak tertulis (legal and non legal), melainkan yang 

dituangkan dalam suatu dokumen tertentu seperti berlaku di Arnerika 

~erikat.'~ 

Dalam kenyataamya konstitusi ini dapat diklasitikasi ke dalam tiga 

bentuk konstitusi. Ketiga bentuk itu antara lain:85 

1. Konstitusi yaug fleksibel (f7exible constitution), yakni konstitusi yaug 

tidak didefinisikan dalam bentuk dokumen tertentu, tetapi dapat juga 

ditentukan dari hukum yang lain. 

2. Konstitusi yang rigid (rigid constitution), yakni suatu konstitusi yaug 

diwujudkan dalarn penetapan secara khusus dan tertentu 

84 Sri Soemsntri Martosoewignjo, Pengantar Perb&gan Antm H u h  Tata Negma, 
Rqawah, Jakar@1981, hIm. 62. 

85 Bryan A Gamer, opci?, hlm 306. Sri Soemantri Martosoewigajo mengutip pendapat 
KC. Wheare menyabkan beberapa klasifikasi konstitusi, yakin: 

1). Konstitusi tertulis dan koustitusi bukan dalam bentuk tertulis (written wnstirution and 
no written comtitutim) 

2). Konstitusi fleksibel dan konstitusi rigid (iIexible constitution and rigid constitution) 
3). Konstitusi derajat tinggi daa konstitusi tidak derajst tinggi (supreme constitution rmd 

no supreme constiMion) 
4). Konstilusi serikat clan konstitusi kesatuan fledera1 constitution and unitary 

constitution) 
5). Konstitusi sistem pemerinhhan presidensial dan konstitusi sistem pemerintaban 

parlernenter @residenral excutive andparliamentary executive constitution). 
James Bryce mernbicarakan konstitusi fleksibel clan konstitusi rijid ini secara luas. 

Menurutnya lagi, ciri-ciri pokok dmi konstirusi fleksibel terdiri dari; a). elastis, oleh karma dapat 
menyesuaikan dirinya dengan mudah; b). diumumkan dan diubah dengan cara yang sama seperti 
undang-undang. Untuk ciri-ciri konstitusi rijid, y-, a). mempunyai kedudukan dan derajat yang 
lebih tinggi dari perahrran perundang-undangan yang lain; b). hanya dapat diubah dengan cara 
yang khusus atau istimewa Lihat jug pada James Bryck, "Studies in History and Jurisprudence," 
1901, V O ~ M  4 hlm 145-254. 

Lihat Sri Soemantri Martosoewignyo, Persepsi terhadap Prosedur don Sistun P d a h a n  
K d h r s i  didam Bn*mg Tubuh Undong-Undang Dasar 1945, Alumni, Bandung, 1987, hlm63. 



3. Konstitusi yang tidak tertulis (unwritten constitution), yakni kebiasaan dan 

nilai, yang mana beberapa diekspresikan dalam statutes, yang menetapkan 

hukum dasar dan organik negara yang tidak mempunyai konstitusi. 

Konstitusi sebagai suatu dokumen tentunya mempunyai karakteristik. 

Menurut N. Jayapalan karakteristik konstitusi itu terdiri dariS6 

1. The constitution of any state cannot jimction in isolation. (Konstitusi 

harus mempunyai karakteristik tidak mempunyai fungsi yang tertutup) 

2. No doubt there is a big gap between the theory and practice of 

constitution.( Tidak ada peluang adanya kesenjangan antara teori dan 

pram). 

3. Genemlly the constitutions are regarded as sacred texts by some people. 

At the same time some others comYISlder them as not so important. (Secara 

umum konstitusi d i h o d  sebagai. teks yang sakral oleh sebagaian 

orang, dan pada waktu yang bersamaan orang lain tidak menganggap 

sebagai sesuatu yang penting). 

4. Co~~Wtutional law is regarded as supreme over ordinary law.( Hukum 

tata negara mengakuinya sebagai hukum yang mempunyai derajat yang 

tinggi). 

5. No wonder the faith of the people in the constitution is responsible for its 

proper finctioning and success.( Konstitusi merupakan pertanggung 

jawaban untuk kelayakan fungsi dan kesuksesannya). 

86 N. Jayapalan, M o h  Govern- and C o n s ~ n s ,  Mehra Offset Press, Delhi, 
2002, hlm 1. 



Dari M e r i s t i k  konstitusi tersebut ha1 utama yang harus diketahui 

arti penting konstitusi. Menurut Karl Loewenstein ada tiga jenis penilaian 

konstitusi, yakni:87 

1. Konstitusi yang mempunyai nilai normatif 

Suatu konstitusi yang telah resmi diterima oleh suatu bangsa dan bagi 

mereka konstitusi tersebut bukan hanya berlaku dalam arti hukum, akan 

tetapi juga merupakan suatu kenyataan yang hidup dalam arti sepenuhnya 

diberlakukan dan efektif. Dengan kata lain konstitusi itu dil- 

secara mumi dan konsekuen. 

2. Konstitusi yang mempunyai nilai nominal 

Konstitusi yang mempunyai nilai nominal berarti secara hukum konstitusi 

itu berlaku, tetapi kenyataannya kurang sempurna Sebab pasal-pasal 

tertentu dari konstitusi tersebut dalam kenyataannya tidak berlaku. 

3. Konstitusi mempunyai nilai semantik 

Suatu konstitusi disebut mempunyai nilai semantik jika konstitusi 

tersebut secara hukum tetap berlaky namun dalam kenyataannya adalah 

sekedar untuk memberikan bentuk dari tempat yang telah ada, dan 

dipergunakan untuk melaksanakan kekuasaan politik. 

Dengan melihat kepada arti penting konstitusi, maka jenis pertama 

merupakan hakikat konstitusi yang sebenarnya. Oleh karena ity karena 

konstitusi itu h a s  dijal- secara mumi dan konsekuen fungsi konstitusi 

87 Dahlan Thaib, dkk, T&& Hukunt Kondtui ,  Edisi Revisi, RaJawali Press, Jakarta, 
2001, h h  67-68. 



hams benar-benar dapat direalisasikan. Fungsi konstitusi pada dasarnya 

mengatur tiga hal:" 

1. Kekuasaan pemerhtah (dalam arti luas) 

2. Hak-hak yang diperintah 

3. Hubungan antara yang diperhtah dan yang memerintah. 

Sementara itu, Jimly Asshiddiqie merhci lagi beberapa fhgsi dari 

konstitusi. Fungsi-fimgsi itu antara lain:89 

1. Fungsi penentu dan pembatas kekuasaan organ negara. 

2. Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara 

3. Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara dengan warga 

negara 

4. Fungsi pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara 

ataupun kegiatan penyelengaraan kekuasaan negara. 

5. Fungsi penyalw atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang 

asli bang dalam sistem demokrasi adalah rakyat) kepada organ negara. 

6. Fungsi simbou sebagai pemersatu (symbol of unity), sebagai rujukan 

identitas dan keagungan kebangsaan (identity of nation), serta sebagai 

center of ceremony. 

7. Fungsi sebagai sarana pengendalian masyarakat (sosial control), baik 

dalam arti sempit hanya dibidang politik maupun dalam arti luas 

mencakup bidang sosial dan ekonomi. 

88 C.F. Strong, @,C&, him 1.1. 

89 Jimly Asshiddiqie, Kourstiacsi &n Kom&usionolismc Indonesia di Masa Depan, Pusat 
Studi Hukum Tata Negara FH UI, Jnkarla, 2002, hlm. 33. Baca juga Jackson Vicki C, and Mark 
Tushnet, ConstiCuaional Law, Foundation Press, New York, 1999, hlm. 197. 



8. Fungsi sebagai sarana perekayasa dan pembaruan masyarakat (social 

engineering atau social refom). 

Acuan ini tentunya memberikan kesimpulan bahwa konstitusi di 

samping memberikan kewenangan kekuasaan juga memberikan batasan atas 

kekuasaan itu sendiri. Dalam konteks pembatasan kekuasaan ini diharapkan 

dengan adanya konstitusi, kekuasaan tersebut dapat dicegah dari upaya 

penyalahganaan kekuasaan (abuse of power). Pembatasan kekuasaan itu 

terdapat dalam tiga hal:'' 

1. Konstitusi atau undang-undang dasar hams menjamin hak-hak asasi 

manusia atau warga negara; 

2. Konstitusi atau undang-undang dasar harus memuat suatu 

ketatanegaraan suatu negara yang bersifat mendasar; dan 

3. Konstitusi atau undang-undang dasar harus mengatur tugas serta 

wewenang dalam negara yang juga bersifat mendasar 

Dalam upaya pencegahan penyalahgunaan kekuasaan, kedudukan, 

serta tugas dan wewenang masing-masing lembaga, hams dilakukan 

pembatasan terhadap dua ha1 pokok, yakni:91 

1. Pembatasan kekuasaan yang meliputi isi kekuasaan; dan 

2. Pembatasan kekuasaan yang berkenaan waktu dijalankannya kekuasaau C 

tersebut. 

Sri Soemanhi, "Konstiiusi Serta . . . OpCit , hlm. 9. 
91 Ibid 



Agar konstitusi mempunyai daya ikat, ada beberapa pendekatan yang 

dapat dhkukan. Pendekatan yang dapat dilakukan itu meliputi:92 

1. Pendekatan hukum 

Hukum sebagai pengaturan perbutan-perbuatan manusia oleh 

kekuasaan dikatakan sah bukan hanya dalam keputusan melainkan juga 

dalam pelaksanaannya. Dalam pelaksanaannya hukum harm dapat 

dipaksakan daya berlakunya oleh aparatur negara untuk menciptakan 

masyarakat yang damai tertib dan add. 

2. Pendekatan politik 

Hukum adalah produk politik, artinya setiap produk hukum mesti 

merupakan kristalisasi dari pemikiran dan atau proses politik. Oleh 

sebab itu, kegiatan legislatif (pembuat undang-undang) lebih banyak 

memuat keputusan-keputusan politik dibanding dengan menjalankan 

pekerjaan-pekerjaan hukum yang sesungguhuya, lebih-lebih jika 

perbuatan hukum tersebut dikaitkan dengan masalah prosedur. Dengan 

demikian lembaga legislatif lebih dekat dengan politik daripada hukum. 

3. Pendekatan moral 

Moral menuntut kepatuhan manusia secara mutlak. Moral tidak 

mengenal tawar menawar menuntut ketaatan secara mutlak. Moral tidak 

mengenal aparat atau sarana untuk menuntut dari manusia supaya 

melaksanakan apa yang diminta oleh moral. Moral menuntut bukan 

hanya perbuatan lahiriah, melainkan juga sikap batin manusia. Manusia 

92 Dahlan Thaib, dkk, Teen' & ..., op.cic, hlm 85-93. 



secara total sebagai pribadi maupun makhluk sosial tunduk kepada 

norma moral. 

Berdasarkan uraian di atas, konstitusi mempunyai daya ikat dengan 

didasarkan berbagai aspek pendekatannya. Di lain pihak, konstitusi juga 

secara teoritis sangat dimungkmkan untuk dilakukan perubahan. Menurut 

KC. Wheare ada empat tujuan dilakukannya perubahan terhadap 

konstitusi, yakni; Pertama, konstitusi hubah hanya dengan pertimbangan 

yang matang, dan bukan karena alasan sederhana atau secara serampangan; 

ke&, rakyat mesti &%en kesempatan mengungkapkan pandangan mereka 

sebelum dilakukm perubahan; ketiga, dalam sistem federal, kekuasaan unit- 

unit dan pemerintah pusat tidak bisa diubah oleh satu pihak; keempat, hak 

individu atau masyarakat-misalnya, hak minoritas dalam bahasa, agama 

atau kebudayaan-mesti dil ind~ngi.~~ 

Dalam hal perubahan konstitusi C.F Strong menyebutkan ada empat 

macam cara sebagai berik~t:'~ 

1. Perubahan konstitusi yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan 

legslatif, akan tetapi menmt pembatasan-pembatasan tertentu; 

2. Perubahan konstitusi yang dilakukan oleh e a t  melalui suatu 

referendum; 

3. Perubahan konstitusi - clan ini berlaku dalam negara serikat-yang 

dilakukan oleh sejumlah negara-negara bagian; 

93 KC.  Wheare, Op,Cit, hlm 6. 
94 C.F. Strong, Op,C& hlm. 146-148. 



4. Perubahan konstitusi yang ddakukan dalam suatu konvensi atau 

dilakukan oleh suatu lembaga-lembaga khusus yang dibentuk hanya 

untuk keperluan perubahan. 

Di samping pendapat C.F Strong di atas, KC. Wheare berpendapat 

bahwa perubahan konstitusi dapat didorong melalui salah satu dari dua cara, 

sebagai be~ikut:~' 

1. Adanya kekuatan yang tidak menyebabkan perubahan nyata pa& 

kalimat konstitusi, tetapi menyebabkan konstitusi mempunyai arti yang 

berbeda dari arti sebelumnya atau menyebabkan timbul gangguan 

keseimbangan konstitusi. 

2. Adanya k e h t a n  yang menimbulkan keadaan yang mendorong 

perubahan konstitusi baik melalui proses amandemen formal maupun 

melalui keputusan hakim atau dengan perkembangan dan terbangunnya 

adat atau kebiasaan konstitusi. 

Selain masalah cara perubahan konstitusi seperti dikemukakan di atas, 

ada masalah lain yang juga perlu dikemukakan dan dibicarakan, yaitu 

tentang sistem yang dipergunakan dalam mengubah undang-undang dasar. 

Sri Soemantri menyatakan ada dua macam sistem yang dipergunakan 

dalam mengubah undang-undang dasar, yakni;96 

1. Bahwa apabila suatu undang-undang dasar diubah, maka yang akan 

berlaku adalah undang-undang dasar atau konstitusi yang b m  secara 

95 KC. Wheare, K o n s t i l u s G K o ~ s i  Mwlern, ( Terj ). Pustaka Eureka, Smbaya, 2003, 
hlm. 109. 

% Sri Soemantri. P m q d  btra&p.. . OpC4 hlm 81. 



keseluruhan; artinya konstitusi yang sudah diubah bagian atau bagian- 

bagiannya. Sistem ini dianut oleh hampir semua negara di dunia. 

2. Bahwa apabila suatu konstitusi diubah, maka konstitusi yang asli tetap 

berlaku. Perubahan terhadap konstitusi tersebut merupakan amandemen 

dari konstitusi yang asli tadi. Dengan perkataan lain amandemen 

tersebut merupakan atau menjadi bagian dari konstitusinya. 

Konstitusi sebagai norma dasar @ndamentalnonn) dalam suatu 

negara ditentukan oleh ideologi yang melandasi negara tersebut. 

Sehubungan dengan ha1 itu konstitusi di jaman modem termasuk Undang- 

Undang Dasar 1945 dan perubahannya tidak hanya memuat aturan-aturan 

hukum, tetapi juga menunuskan prinsip-prinsip hukum, haluan negara, dm 

patokan kebijaksanaan yang semuanya mengikat penyelenggara negara dan 

seluruh warga bangsa. 

Khusus dalam hal konstitusi memberikan wewenang dan pembatasan 

terhadap kekuasaan dapat dicennati pada materi muatan konstitusi yang 

mengatur wewenang clan cara bekerjanya lembaga negara. Moh. Mahfud 

menyebutnya sebagai sistem pemerintahan.97 

F. Definisi Operasional 

Definisi oprasional dimaksudkan untuk memberikan kepastian dalam 

memberikan penafkiran terhadap bebmpa peristilahan yang ada dalam 

penelitian hi .  Peristilahan-peristilahan itu adalah: 

'' Moh. Mahfud, Lksar. . . OpCil, hlm.72 



Sistem Pemerintahan, pola hubungan antara lembaga-lembaga negara dalam 

arti yang luas yang terdiri dari lembaga eksekue legislae dan yudikatif. 

Sistem Pemerintahan Presidensial, suatu subsistem dari sistem 

pemerintahan yang ditandai dengan kekuatan eksekutif yang lebih dominan. 

Sistem Pemerintahan Parlementer, suatu subsistem dari sistem 

pemerintahan yang ditandai dengan kekuatan parlemen yang lebih dominan. 

Sistem Campuran (Semi Presidential Government), suatu subsistem 

pemerintahan ditandai adanya kecendeaungan campuran diantara kedua 

bentuk sistem pemerintahan (quasi Presidensial atau quasi Parlementer). 

Perubahan UUD 1945, suatu upaya melakukan penambahan, pengurangan, 

dan penghapusan terhadap ketentuan yang ada dalam UUD 1945 yang 

dilakukan oleh Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR yang dimulai tahun 

1999 dan diselesaikan pada tahun 2002 serta disahkan melalui Sidang 

Paripuma MPR 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Sesuai dengan judul penelitian ini, maka objek penelitian difokuskan 

pada Sistem Pemerintahan Republik Indonesia setelah Perubahan UUD 

1945. Ruang lingkup penelitian akan difokuskan pada had-hasil 

Perubahan UUD 1945 yang dilakukan oleh MPR sebelum terbentuknya 

Komisi Konstitusi. Oleh karena itu, jenis penelitian adalah penelitian 

nonnad8 Analisis hukum yang digunakan adalah didasarkan kepada ilmu 

98 SOejono Soekanto dan Sri Mamudji, PeneMian Hukum Nomatlif Surrftr iinjauan 
Singkat, Raja Grafmdo Persada, Jakarta, 1985. ha1 14. Keduanya menjelaskan, bahwa penelitian 
hulrum nonnatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistirnatika hukum, taraf 
sinkronismi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum: 



hukum khususnya ilmu hukum ketatanegaraan yang mencakup, hukum 

yang pernah berlaku, sedang berlaku (ius constitutum) maupun hukum 

yang seharusnya (das Sollen) berlaku di masa yang akan datang (ius 

contituendum). Sebagai konsekuensi dari penelitian nonnatix maka 

penelitian terhadap sistem pemerintahan sebagai kaidah hukum dan asas 

hukum, akan digunakan pendekatan historis, kompamtiif dan yuridis- 

analitis. 

Konsekuensi logis dari pendekatan historis bahwa penelitian dengan 

peridekatan ini akan ditelaah penerapan sistem pemerintahan yang ada di 

dalam tiga Undang-Undang Dasar yang pernah diberlakukan di Indonesia, 

UUD 1945, KRIS 1949, dan UUDS 1950. Penelaahan sendiri tidak sebatas 

pada UUD tersebut, namun juga akan ditelusuri hingga pada dokumen- 

dokumen sejarah yang berhubungau dengan ha1 tersebut, seperti; Risalah 

Sidang BPUPKI-PPKI dan catatan- sejarah lainnya Konsekuensi 

dari pendekatan komparatiJ; bahwa penelitian ini akan meneliti berbagai 

dokumentasi hukum dari negara-negara lain yang berkenaan dengan 

sistem pemerintahan, seperti; Konstitusi Amerika Serikat, Konstitusi 

Perancis dan Konstitusi Iran, serta beberapa buku-buku literatur yang 

menguraikan sistem pemerintahan di Negara Amerika Serikat, Perancis, 

Inggrk dan Iran Selanjutnya dari peneluswan okumen-dokumen hukum 

serta buku-buku ini digunakan untuk mencari perbandingan kaidah hukum 

yang terkait dengan sistem pemerintahan. Untuk pendekatan yuridis 

analitis pada dasarnya merupakan pendekatan inti dikarenakan meneliti 

sistem pemerintahan tidak akan dapat dilepaskan dari kaidah dan norma 

yang bersifat dogmatik-normat$ 



2. Tata Cara Perolehan dan Analisis Data 

Untuk memperoleh data dilakukan melalui dua cara, yakni: Pertama, 

studi pustaka, yalcni data dikumpulkan dari berbagai macam literatur dan 

referensi dapat berupa: risalah sidang BPUPKI-PPKI; risalah sidang MPR, 

buku, jmal,  hasil penelitian, makalah, bahan-bahan yang diperoleh dari 

internet, dan, Keclua, wawancara, dimana data diperoleh dengan 

mewawancami anggota MPR RI dan ahli hukum tata negara. 

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini, y e ;  jenis data 

primer dan data sekunder. Jenis data primer, yakni jenis data yang di dapat 

berdasarkan hasil di lapangan dengan wawancara dan sifatnya sebagai 

pelengkap (komplementer). Wawancara dilakukan kepada: Mayjen (Purn) 

Drs. Sutjipno selaku anggota PAH I BP MPR, proses wawancara 

dilakukan pada tanggal 10 Agustus 2004 yang bertempat di Gedung 

D P M R  RI Jakarta, Prof. Dr. H. Soedijarto, MA selaku anggota PAH I 

BP MPR, proses wawancara dilakuka. pada tanggal 10 Agustus 2004 

yang bertempat di Gedung DPRIMPR RI Jakarta. Wawancara berbeda 

dilakukan kepada Prof. Dr. Harun Alrasyid dan Prof Dr. Ismail Sunny, di 

mana wawancara dilakukan pada tanggal 9 Juni 2004 bertempat & Hotel 

Syahid Surabaya, sedangkan jenis data sekunder merupakan jenis data 

yang didapat bukan dari lapangan dan di dapat dalam bentuk tiga bahan 

hukum, yalali? 

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang formal, yakni 

UUD 1945, KRIS 1949, UUDS 1950, Perubahan UUD 1945, 

99 Barnbang Smgkono, Metodologi Penelithut Hukum, PT Raja Grafindo Persada, 
J8karta,l996, hlm117. 



Ketetapan MPR, d a .  Perundang-undangan yang berhubungan dengan 

sistem pemerintahan. 

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan 

penjelasan mengenai bahan hukum primer yang sifatnya tidak 

mengikat, seperti; Risalah Sidang BPUPKI, Risalah Sidang MPR, 

hasil-hasil penelitian (diserta~i)'~~ karya ilmiah para pakar hukum dan 

non hukum (politik, ekonomi, administrasi) d a l k  bentuk makalah- 

makalah yang telah diseminarkan, atau terdapat didalam majalah, 

jurml, koran yang berkaitam dengan sistem pemerintahan. 

3. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk 

maupun penjelasan terhadap bahan hukurn primer dan sekunder, 

se@; kamus, ensiklopedia dan lain-lain . 

Analisis data diimplementasikan dengan menguraikan dan membagi 

periodesasi sistem pemerintahan berdasarkan berlakuuya UUD yang 

meliputi; periode 1945-1949, periode 1949-1950, periode 1950-1 959, 

periode 1959-mtuhnya Orde Baru serta periode setelah Perubahan UT,. 

loo Disini akan disampaikan beberapa sinopsis disertasi yang mempunyai relevansi dengan 
penelitian yang dilakukan, yakni; 1). Disertasi Sri Soernantri yang mengemdcakan pemikirannya 
tentang persepsi terhadap prosedur dan sistem perubahan konstitusi dalam batang tubuh undang- 
undang dasar 1945. 2). Disertasi Moh. M a w  MD yang memberikan gagasan tentang 
perkembangan karakter produk hukurn itu senantiasa dipengmh atau ditentukan oleh 
perkembangan kontigurasi politik Artinya konfigurasi politik yang demohatis akan melahirkan 
produk hukum yang responsif atau popuhtdc, sebaliknya apabila kodigurasi politik bergeser ke 
sisi yang otoriter, maka produk hukum yang dilahirkan akan berkarakter 
konserv~ortodoks/elitis; 3). Disertasi Dahlan Thaib yang rnengemukakan pemikirannya bahwa 
secara konstitusional h4PR adalah pelaksana kedaulatan rakyat, mtuk i t -  h4PR diberi beberapa 
kekuasaan seperti rnenetapkan UUD, GBHN, Mernilih Presiden dan Wakil Presiden serta 
Mengubah UUD; 4). Disertasi Tauliqurrahman yar& rnengemukakan bahwa Perubahan UUD 1945 
(amandemen pertarna sampai keempat) secara teoritik tidak menyimpang dari prinsip-prinsip 
umum perubahan konstitusi dan priasip-prinsip demohasi. Perubahan sistem pemerintahan dan 
b e  negara ternyata tidak otomatis membubarkan negara RI. Menyangkut hubungan anpra 
lembaga legislatit eksekutif dan yudikatif secara mum mengarah kepada terselenggaranya 
mekanisme ketatanegaraan yang demokratis seerta adanya keseirnbangan kekuasaan (Cheks and 
Balances); 5). Diertasi Suwoto Mulyosudarmo meriyatakan pertanggung jawaban Presiden 
Republik Indonesia secara teoritik dapat dibedakan atas dasar bentuk-bentuk kekuasaan Presiden 
Pertanggung jawaban dalam tugasnya selaku mandaiaris berbeda dengan tanggung jawab selaku 
kepala pemerintahan den kepala negara 



1945. Dari sini kemudian diabstraksikan asas-asas dan dicarikan ciriciri 

nonnatihya apakah mas& kuali£ikasi sistem permerintahan Presidensial 

atau sistem pemerintahan Parlementer. Untuk memastikan kebenam dari 

hasil pengabstraksian ini dilakukan juga uji validasi dengan cara uji 

vertikal dan horizontal antar berbagai bahan hukum primer. 

3. Konseptualisasi Sistem Pemerintahan 

Konseptualisasi sistem pemerintahan Presidensial dan Parlementer 

akan dilaadaskan pada ciriciri sistem pemerintahan yang dikemukakan 

oleh Shepherd L. Witman dan John J. Wuest. Oleh karenanya, di sini 

dikemukakan konseptualisasi sistem pemerintahan Presidensial dan 

Parlementer seperti yang dikemukakan oleh Shepherd L Witman dan 

John J. Wuest. Ciriciri dari sistem pemerintahan Presidensial menurut 

Shepherd L. Witman dan John J. Wuest terdiri dari: 

1. It is based upon the separation of power principle (didasarkan pada 

-an kekuasaan secara tegas). 

2. The executive has no power to dissolve the legislative nor must he 

resign when he loses the support of the majority of its membership 

(eksekutif tidak memiliki kekuasaan untuk membubarkan Legislatif 

atau mengundurkan diri ketika dia kehilangan dukungan dari mayoritas 

anggotanya). 

3. There is no mutual responsibility between the President and his 

Cabinet; the letter is wholy responsible to the chief executive. (tidak 

ada pertanggungjawaban timbal balik antara Presiden dan kabinetnya; 

kemudian semua pertanggungjawaban berada ditangan kepala 

pemerintahan). 



4. m e  executive is chosen by the electorate (eksekutif dipilih oleh 

pemilih). 

Sedaugkan untuk ciri-ciri sistem pemerintahan Parlementer yang 

dikemukakan oleh Shepherd L. Witman dan John J. Wuest, yakni: 

1. It based upon the dzfision of powers principle (didasarkan pada 

pembagian kekuasaan). 

2. There is mutual responsibility between the executive and the 

legislature or he must resign together with the rest of the Cabinet when 

his policies are no longer accepted by the mayority of the membership 

in the legislature (ada pertanggung jawaban timbal balik antm 

eksekutif dengan Legislatic meskipun eksekutif boleh membubarkan 

Legislatif atau dia hams mundur secara bersama dengan kabinet bila 

kebijakannya tidak diterima oleh mayoritas anggota di dahm 

Legislatrf). 

3. There is also .mutual responsibility between the executive and the 

Cabinet (juga ada pertanggungiawaban kcam bersama antara 

eksekutif dan kabinetnya). 

4. The executive (Prime Minister, Prime, or Cancellor) is chosen by the 

titular Head of the State (monarchi or President), according to the 

support of the mayority in the legislature. Eksekutif (Perdana Menteri, 

Menteri atau Kanselor) dipilih atau diangkat oleh kepala negara (Raja 

atau Presiden), sesuai dengan dukungan dari mayoritas anggota 

Legislatif. 

Namun demikian., disadari bahwa konseptualisasi ini dalam 

implementasinya tidak dapat diterapkan secara absolut, akan tetapi 

senantiasa mengalami pengecualian karena adanya pengembangan. Hal ini 



dikenal dalarn pemildrannya Thomas S Khun sebagai "Anomali." Istilah 

anomali dalam penelitian sistem pemerintahan ini mengandung arti adanya 

ciri sistem pemerintahan Parlementer ke dalarn sistem pemerintahan 

Presidensial dan sebaliknya sebagaimana yang telah dicirikan oleh 

Shepherd L. Witman dan John J. Wuest 



BAB n 
LANDASAN TEORETIK SISTEM PEMERINTAHAN 

A. Teori Pemisaban dan Pembagian Kekuasaan 

Teori pemisahan kekuasaan mengalami proses dinamika seiring dengan 

perkembangan sistem ketatanegaraan suatu negara, sehingga dengan kondisi 

demikian teori ini dalam praktek senantiasa menyesuaikan dengan kebutuhan 

dari sistem ketatanegaraan yang berkembang di suatu negara. Untuk ha1 itu, 

akan diuraikan perihal teori pemisahau kekuasaan dan perkembangannya. 

1. Sejarah Teori Pemisahan Kekuasam 

Kemunculan teori pemisahan kekuasaan mengalami proses sejarah 

yang cukup panjang. Hal itu dapat dicemati mulai dari penggmaaa istilah 

Trias Politica. Istilah Trias Politica awalnya diperkenalkan oleh Immanuel 

Kant, begitu pula secara substansi pemikiran yang melandasinya sudah 

terlebih dahulu dimunculkan dan ditulis oleh ~ristote1es.l 

Teori pemisahan kekuasaan ini awalnya dikemukakan oleh John 

Locke pada tahun 1690 dan kemudian dikembangkan oleh Montesquieu 

pada pertmgahan abad XVm. Doktrin ini bertujuan mencegah 

terkonsentrasinya kekuasaan secara absolut di satu tangan, sehingga 

cendemg sewenaug-wenaug dan berpeluang menimbulkan penyalahgunaan 

kekuasaan (abuse of power).2 

' Suwoto Mulyosudarrno,Op,UL, hlm 26 
Sumali. Op,UL,hlm. 9. 



Lebih lanjut John Lock mencatat bahwa dorongan korupsi (atas 

kekuasaan) terjadi ketika"kekuasaan membuat hukum dan kekuasaan untuk 

menjalankan (hukum itu) dimiliki oleh orang yang ~ama."~ 

Menurut Locke dalam karyanya Two Treaties of Government, 

kekuasaan negara dibedakan atas tiga macam: Legislative Power (Membuat 

Undang-Undang); Executive Power (Melaksanakan Undang-Undang); dan 

Federative Power (Kekuasaan untuk melakukan hubungan diplomatik 

dengan negara asing). 

Pemitdran Locke ini pada gilirannya mem-an inspirasi dan 

mengillmi Montesquieu (1689-1755), yaitu seorang ahli hukum Perancis 

dalam membangun suatu ajaran atau teori pemisahan kekuasaan. Hal itu 

tergambar dengan jelas dalam bukunya De L 'Esprit des lois yang terbit pada 

a m  1748. Dalam buku tersebut dimmuskan "The doctrine of separation 

of powers states that the legislative, executive and judicial _fimctions of 

government should be independent." (Do- pemisahan kekuasaan 

menentukan bahwa fungsi-fungsi Legislatif, Eksekutif dan yudisial hams 

independen).' 

Pemikiran Montesquieu mengenai pentingnya pemisahan kekuasaan 

diterapkan dalam suatu negara semakin nampak terlihat secara jelas dengan 

Agw Wahyudr, 'Doktrin Pemisahan Kekuasaan: Akar Filsafat dan Prakkk," Jumal 
HuRunr Jentera Edisi 8 Tahun lIIMurd2lM5, hlm 8. 

Ibid 
Juada,"Hubungan Kewenangan Antara DPW dengan Kepala Daerah dalam Sistem 

Pemerintahan Daerah Menurut UUD 1945," Disertusi pada Program Pascasarjana Universitas 
Padjadjaran Bandung, 2004, hlm2.39. Lihat juga Dahlan Thaib, Pacasilcl Yu* 
Keia*meguraun, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 1991, hlrn. 40. 



menyimak pernyataannya dalam buku L 'Esprit des Lois yang isinya sebagai 

"Ekn the legislative and executive powers are United in the same 
pe m... there can be no liberty; because apprehensions may arise, 
lest the same monarch or senate should enact tymnnical laws, to 
execute the in mannical manner. Again, there is no liberty if the 
j W a l  power be not separated jiom the legislative and executive. 
(apalnla kekuasaan Legislatif dan Eksekutif disatukan pada orang 
yang sama, tidak akan ada kebebasan; sebab ha1 tersebut dapat 
menimbulkan Mornarki atau bersifat Tirani. Demikian juga jika 
kelolasaan Yudikatif tidak dipisahkan dari kekuasaan Legislatif dan 
EbPkltif). 

.Berpatokan pada deskripsi Locke dan Montesquieu di atas, antara 

keduanya terdapat perbedaan, antam lain, Locke tidak mengenal istilah 

kekuasaan Yudikatif karena kekuasaau Yudikatif telah tercakup dalam 

kekuasaan Wekutif. Sebaliknya, Montesquieu tidak menggunakan 

kekuasaan federatif karena kekuasaan tersebut telah tercakup dalam 

kekuasaan Eksekutif. Di samping adanya perbedaan, patut pula diakui 

bahwa didalamnya terkandung persamaan, yakni' keduaduanya dilatar 

belakangi oleh pemikiran atas kepedulian dan perlawanan terhadap p r a m  

raja atau penguasa yang abs01ut.~ 

Perbedaan yang lain Montesquieu mengembangkan pendekatan yang 

sama sekali berbeda, karena yang diperhatikmya adalah bukan tentang 

siapa yang mempergunakan kekuasaan, melainkan bagaimana kekuasaan 

Ibid 
 bid 

'Agus Wahyudi, "Doktri~~.Op,CiL,, hlm. 9. 



Utrecht di dalam buku Penganiar Hukum Adminisirasi Indonesia 

menjelaskan dm macam keberatan terhadap teori ~ontesquieu:~ 

a. Pemisahan kekuasaan yang dikemukakan oleh Montesquieu 

mengakibatkan adanya badan kenegaraan yang padanya tidak dapat 

ditempatkan pengawasan badan kenegaraan lain, sehingga terbuka 

kemungkinan badan kenegaraau untuk bertindak melampaui 

kekuasaannya. Pembagian kekuasaan memang perlu namun tidak 

d i i -  terjadinya pemisahan kekuasaan secara mutlak, sehingga 

menutup kemunglanan untuk saling melakukan pengawasan. 

Kekutlmgan teori Montequieu sebenamya dirasakan namun dhtakan 

bahwa kekurangan itu akan dapat diselesaikan sendiri dalam praktek. 

b. Teori Montesquieu hanya dapat diterapkan dalam negara yang sistem 

sosial ekonominya menggunakan asas laissez faire, laissez aller. Dalam 

sistem hi campuc tangan negara dalam sektor perekonomian dan lain- 

lain segi kehidupan sosial tidak dibenarkan. F'rinsip staatonthuuding 

sepenuhnya dilaksanakan, urusan negara dan m;lsvarakat sama sekali 

dipisahkan. Di dalam negara hukum modern staatsonthouding diganti 

. . 
staatbemoeiienis. Di negara modern aparat admmstmi negara diserahi 

tugas menyelenggarakan kesejabteraan umum (bestuurszorg). Tugas 

penyelenggaraan kesejahteraan ini membawa konsekuensi bahwa 

aparat administrasi negara harus diberi keleluasaan bertindak, ti& atas 

dasar mdang-undang, namun tanpa menyimpangi undang-mdang. 

Suwoto, Kekuasan. . . O p e  hlm. 62-63 



Finer dalam Handbook of Political Science menjelaskan 

pandangannya mengenai kekuasaan negara yang ditinjau dari segi historis. 

Mula-mula kekuawm negara terpusat pada seseorang. Kemudian muncullah 

pusat-pusat kekuasaan di masyarakat yang berusaha mengambilalih 

sebagian kekuasaan tersebut. Lama kelamaan kekuasaan tersebut 

mendapatkan pengalman clan melembaga dalam lembaga Legislatif 

Perkembangan berikutnya, kekuasaan mengadili juga dialihkan kepada 

badan judicial, atas dorongan kekuatan yang timbul di masyarakat. 

m y a ,  kekuasaan yang terpusat tersebut menjadi sempit. Sisa kekuasaan 

ini oleh Montesquieu hanya disebut sebagai kekuasaan Eksekutif yang 

fungsinya semata-mata melaksanakan mdang-undang. Padahal sisa 

kekuasaan sebenarnya bukan semata-mata hanya kekuasaan untuk 

melaksanakan undang-undang. Atas dasar peninjauan historis ini, Finer 

hendak menunjukkan bahwa kekuasaan Eksekutif hanya melaksanakan 

Kendatipm konsep Trias Politica sangat populer, namun tidak dapat 

dipraktikkan secara mumi karena tidak sesuai dengan kenyataaa RM. Mac 

The absolute separation of power precribed by Montesquieu is 
obviously impossible. Every legislature pevonn some executive 
duties and as the chief and sometime the only representative organ, 
being directb responsible ti the citizens. It raises and discusses 
que&*ons relative to the cunduct of the executive or judicial decision 
is never hardand-vast. nere  is even to-day no clear line to 
demarcate the proper objects of legislation from those of executive or 
even judicial decision. 

lo IbkL 
" RM. Mac lver, The Modmn State Oxford University Press, London, 1960, hlm 371. 



Geoffrey Marshall juga menemukan kelemahan teori Trias Politica; 

bahwa pemisahan kekuasaan mengandung pengertian ambiguitas, yaitu 

tidak membedakan antara pernisahan secara fisik, orang yang menjaladm 

kekuasaan maupun h g s i  kelembagaan.12 

Alasau yang mengemukakan terhadap sulitnya penerapan pemisahan 

kekuasaan secara tegas oleh negara-negm modern disebabkau oleh dm 

faktor, yakni:'3 

a Ajam pemisahan kekuasaan dari Trias Politicu membawa akibat tidak 

adanya pengawasan yang dapat dilakukan terhadap ketiga lembaga 

negara yang dikenal di dalamnya, ha1 mana menyebabkan ketiga 

lembaga negara tersebut dapat berhdak sewenang-wenang dan ini 

jelas bertentangan dengan teori Trias Politicu itu sendiri. 

b. Hampir semua negara modem saat ini mempunyai tujuan untuk 

mencapai kesejahteraan bag- seluruh rakyatnya (Welfare State); untuk 

itu tidak memungkinkau lagi diadakan pemisahan kekuasaan di 8tltara 

lembaga-lembaga negamya Pemerintah suatu Welfare State karena 

bertujuan untuk mencapai kesejahteraan bagi selwuh rakyatnya 

menyebabkan, di samping memiliki kekuasaan Eksekutif juga harus 

mempuuyai kekuasaan-kelruasaan lainnya seperti kekuasaan mengatur. 

'* Geoffery Marshall, C o e o n a l  TAemy, Oxford Universty Press, London, 1971, 
hlm 98. 

* Sebagaimana dikutip dari Utrecht oleh Juanda, Op,Cit, hlm 46. 



2. Pergeseran Teori Pemisahan Kekuasaan kepada Pembagian 

Kekuasaan .\ '. 
Pengertian pemb@an kekuasaan berbeda dari pengertian 

pemisahan kekuasaan. Pemisahan kekuasaan berarti bahwa kekuasaan 

negara itu terpisah-pisah dalam beberapa bagian, baik mengenai orangnya 

maupun fungsinya. Kenyataan menunjukkan bahwa suatu pemisahan 

kekuasaan yang murni tidak dapat dilaksanakan. Karena itu pilihan jatuh 

kepada istilah pembagian kekuasaan yang berarti bahwa kekuasaan itu 

memang diiagi-bagi dalam beberapa bagian, tetapi tidak dipisahkan. Hal 

ini membawa konsekuensi bahwa di antara bagian-bagian itu 

climufl- ada kerja sama.14 

Untuk memahami konsep pembagian kekuasaan tentu perlu juga 

diawali dengan yemakilnan konsep pemisahan kekuasaan Bagaimam pun 

konsep pembagian kekuasaan tidak dapat dilepaskan dari sejarah 

perkembangan konsep pemisahan kekuasaan yang diajarkan oleh 

Montesquieu yakni ajaran Trias Politico. Menurut konsep Trias Politico 

tersebut, kekuasaan negara harus diiagi-bagi dan dipisahkan dalam tiga 

macam kekuasaan.,yaitu; kekuasaan Legislatif, kekuasaan Eksekutif clan 

kekuasaan yudikatif. l5 

Dengan adanya pemisahan ini, maka tidak ada campur tangan antara 

organ-organ negara itu dalam operasianal kekuasaan masing-masing. 

Dengan sistem yang demib;tan, maka di dalam ajaran Trias Politica 

l4 Moh Kusnardi clan Harmaily Ibrahim, Penguntar. . . @,a, hlm. 140 
l5 Dahlan Thaib, @.,Cit, hlm. 88. 



terdapat suasana checks and balances di mana di dalam hubungan antara 

lembaga-lembaga negara itu terdapat skip saling mengawasi, saling 

menguji, sehingga tidak mungkm masing-masing lembaga negara itu 

melampaui batas kekuasaan yang telah ditentukan. Dengan demikian, akan 

terdapat perimbangan kekuasaan antara lembaga-lembaga negara 

tersebut.16 

Inti ajaran Trias Politica ialah adanya pemisahan kekuasaan dalam 

negara, sehingga dengan demikian penyelenggaraan pemerintahan negara 

tidak berada dalam kekuasaan satu tangan. Khawatir kekuasaan cenderung 

disalah gunakan (power tends to corrupt). Pemegang kekuasaan ada 

kecendemgm untuk menyalahgunakan kekuasaan, dan dalam konteks ini 

diperlukan ada pembatasan kekuasaan. 

Ada beberapa alasan mengapa pemisahan kekuasaan harus 

dilakukan: 

a Kekuasaan Eksekutif cenderung korup atau tidak add, sejauh 

kekuasaan pemeriatah berada di tangan satu orang atau satu lembaga 

saja, ada kemungkinan sangat besar bahwa ia aka. menyalah 

gunakamya, karena tidak ada kekuasaan lain yang cukup untuk 

mengontrolnya. 

a Sika tidak ada pemisahan kekuasaan, kekuasaan Eksekutif cenderung 

menjadi sangat kuat dan karena itu suht sekali untuk menjamin adanya 

kebebasan bagi warganya. 



b. Betapa baiknya oknum pemerintah, mereka bukan tidak punya 

kepentingan pribadr, karena itu sangat mungkm mereka melakukan 

ketidak adilan, bahkan tanpa disadarinya. Mereka bisa saja melanggar 

hak warganya, bahkan tanpa niat mtuk melakukan demi.kian.l7 

Di lain pihak CF Padfield and A Byrne juga mengatakan bahwa 

do- pemisahan kekuasaan kepada tiga h g s i  pemerintahan (Eksekua 

Legislaw dan Yudikatif) harus dijalankan oleh lembaga-lembaga terpisah 

untuk mencegah kesewenang-wenangan pemerintah, jika kekuasaan atau 

wewenang untuk membuat undang-undang dilakukan oleh orang yang 

juga melaksanakan atau mdi rkanuya  maka yang teqjadi adalah ~irani." 

Walaupun pa& kenyataannya ajaran Montesquieu sulit 

dilaksanakan, bahkan JJ Von Schmid mengatakan, bahwa ajaran 

Montesquieu dalam bentuk yang digagas itu ternyata ia talc muaglan 

dilaksanakan di mana-maria, bahkan di Amerika Serikat pun tidak, karena 

alasan-alasan yang telah lebih dahulu dikemukakan Roussean terhadap 

ajaran itu, sebab apabila pemisahan dalam tiga bagiau itu dijalankan, 

tentulah terdapat persatuan lagi.lg Moh. Kusnardi dan Harmaily 

Ibrahim sependapat dengan JJ. Von Schmid, dia menyatakan bahwa 

Amerika Serikat yang oleh banyak sarjana disebut sebagai satu-satunya 

negara yang ingin menjalankan teori Trias Politics, dalam kenyataannya 

mempraktikkan sistem saling mengawasi dan saling mengadakan 

l7 Adam Smith, dikuiip dai Sony Keraf, Prrsar Bebas, KeadiIon don Peran Pemenemennhh, 
Kanisius Yogyahta, 1 996, hlm 1 89-1 90. 

l8 CF Padfield and A Byme, British Constitution, Printed and Bound in Great Britain by 
Clap Itd. St Ives PIC, 1992, hlm. 1 1. 

l9 J.J. Von Schmid, AhU. . .Op.Cit, hlm 226 



perimbangan antara kekuasaan-kekuasaan negara (checb and balances 

system), sehingga akibatnya teori Trias Polztica itu tidak dipraktikkan 

secara m~rni.~O 

Namun, penulis menganggap bahwa ajaran Montesquieu itu 

mengingatkan kepada kita bahwa kekuasaan negara itu harus dicegah 

jangan sampai berada di dalam satu tangan, karena jika itu terjadi akan 

timbul kekuasaan yang sewenang-wewenang. Oleh sebab itu, kekuasaan 

negara harus dibagi-bagi dan dipisalhn satu sama lain. 

Moh. Kusnardi dan Bintan R Saragih: menyatakan bahwa untuk 

mencegah jangan sampai suatu Parlemen mempunyai kekuasaan yang 

melebihi badan-badan lain, bisa diadakan suatu sistem kerja sama dalam 

suatu tugas yang sama,yaitu membuat undang-undang antara Parlemen itu 

sendiri d i i t u k  dua kamar yang saling mengadakan perimbangan 

kekuataan. Demikian juga halnya dengan kekuasaan itu melebihi 

kekuasaan-kekuasaan yang lainnya; dengan membatasi kekuasaannya 

untuk tunduk kepada badan Legislatifl misalnya dengan menetapkan 

Parlemen sebagai badan pengawas terhadap pemerintah.21 

Pelaksanaan pengawasan yang efektif terhadap pemerintah ialah 

dengan mengadakan pertanggungjawaban menteri. Hal ini misalnya 

menurut konstitusi Amerika Serikat, Presiden dalarn beberapa ha1 

20 Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahun, Pengpvrlm. ..Op.,Ci&, hlm. 242. Lihat juga David 
Gwynn Morgan menyatakan bahwa perubahan substansial atas sifai politik sosial ekonomi telah 
menimbulkan dampak benrpa pudar dan mundurnya doktrin pemisahan kekuasaan. % Separation 
of Powers in the Irish Constinttion, Round Hall Sweet andMaxwell, 1997, hlrn. 7.  

21 Moh Kusnardi dm Bintan R S a r a  Susrman...Op.,C&, hlm 32. 



melaksanakan tugasnya diharuskan memperoleh persetujuan lebih dahulu 

dari Senat. 

Ivor Jenning dalam bukunya The Law and the Constitution 

mengatakan bahwa pemisahan kekuasaan (separation of powers) dapat 

dilihat dari sudut materiil dm formil. Pemisahan kekuasaan dalam arti 

materiil berarti bahwa pembagian kekuasaan itu dipertahankan dengan 

tegas dalam tugas-tugas kenegaraan yang secara kakrakteristik 

memperlihatkan adanya pemisahan kekuasaan itu dalam tiga bagian, 

Legisla* Eksekutif dm ~ d i k a t i f ~ ~  

Hal ini dikatakm pelaksanaan teori Trias Politica dari Montesquieu 

secara konsekuen. Dalam pembagian seperti di atas disebut pemisahan 

kekuasaae Sebaliknya, apabila pembagian kekuasaan itu dipext&dm 

secara tegas, maka disebut pemisahan kelcuasaan dalam arti f0rmi1.~~ 

Tentang ha1 ini Ismail Sunny berkesitnpulan, bahwa pemisahan 

kekuasaan dalam arti materiil disebut "pemisahan kekuasaan" (separation 

of powers), sedangkan yang dalam arti formil disebut pembagian 

kekuasaan (distribution ofpaers). 

3. Paradigma Checks and Bahnces dalam Penyelenggaraan 
Pemerintahan 

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik salah satunya dapat 

diindikasikan dengan adanya struktur dan mekanisme kelembagaan clan 

" Ismail Suny, Pembagiun . . . O p a ,  hlrn. 3-4. 
23 Ibid 



pemerintahau yang menjamin tegaknya sistem hukum dan berfimgsinya 

sistem ~ e m d t r a s i . ~ ~  

Dalam konteks kelembagaan ha1 ini dapat diwujudkan melalui sistem 

pemisahan kekuasaan (separation of powers) atau pembagian kekuasaan 

(distrb~ti(~1 of powers). Pemisahan kekuasaan bersifat horizontal dalam 

arti kekuasaan dipisah-pisahkan ke dalam fmgsi-fimgsi yang tercermin 

dalam lernbaga-lembaga negara yang sederajat dan saling mengirnbangi 

(checks and balances), sedan- pembagian kekuasaan bersifat vertikal 

dalam arti perwujudan kekuasaan itu dibagikan secara vertikal ke bawah 

kepada lembaga-lembaga tinggi negara di bawah lembaga pemegang 

kedaulatan 

Konsep pemisahan kekuasaan dan pembagian kekuasaan lazimnya 

dituangkan dalam konstitusi. Doktrin pembagian ataupun pemisahan 

kekuasaan itu dalam konstitusi dianggap penting karena ada tiga 

pertimbangan pokok; Pertama, pembuatan undang-undang beserta 

pelaksananya diannggap sebagai dua pekerjaan yang memedukan tipe 

organisasi, personil dan keahlian yang berbeda satu sama lain. Karena itu, 

untuk kepentingan efkiensi kedua, pekerjaaan itu dibagi dalam dua 

institusi yang berbeda; Kedua, pembedaan kedua cabang kekuasaan itu 

Negara demokrasi berdasarkan atas hukum (democratische rechtsstaat), merupakan dua 
sendi yang bersifat dwitunggal (two sides of one coin). Demokrasi tanpa disertai prinsip negara 
berdasarkan atas hukum merupakan suatu demokrasi yang semu, karena hukum tidak supreme 
sehingga tidak berfrmgsi mengendalikan kekuasaam Kekuasaan tidak tunduk pada hukum Hukum 
menjadi instrumen kekuasaan belaka (law as a tool of ruling power). Secara nyata (realistis), 
demokrasi tanpa prinsip negara berdasarkan atas hukum adalah sebuah kediktatoran yang 
tersembunyi, karena demokrasi tidak berlimgsi dengan layak @roper). Lihat Bagir Manan, Teori 
dun Po= Komtirwi FH UII Press, Yogyakarta, 2003, hlm 150. 

25 Jimly Asbiddiqie, Fonnol Kdcmbrgan.. . Op,CYt.. hlm. 35. 



juga dianggap penting untuk menjamin taraf kebebasan dm pembatasan 

kekuasaan yang dimiliki, sehingga dianggap perlu diadakan pemjsahan 

kelembagaan. Doktrin pemisahan kekuasaan itu dapat dikaitkan pnla 

dengan konsep Montesquieu (1689-1755) yang berpendapat bahwa 

pemisahan fungsi Legislatif, Eksekutif dan judikatif dalam strnlrtur 

kekuasaan negara diperlukan sebagai langkah untuk menjamin kebebasan 

dari masing-masing cabang kekuasaan itu; Ketiga, pemisahan ketiga 

cabang kekuasaan itu sering dikaitkan dengan corak pemisahan yang 

mengikuti tradisi yang sudah berlangsung sejak lama, di mana ketiga 

cabang kekuasaan itu dirumuskan dalam tiga bagian terpisah satu sama 

lain.26 

P-an tiga institusi (Legislaa Eksekut& Yudikatif) akan 

memungkinkan masing-masing mtuk saling mengawasi, tiap lembaga 

harus dikelola oleh para personilnya, dan tidak boleh ada orang yang 

menjadi anggota dari dua institusi ~ekali~us.~'  

Makm yang dapat diambil dari sistem pemisahan kekuasaan dan 

pembagian kekuasaan, yakni adanya pembatasan terhadap kekuasaan itu 

sendiri dalam konstitusi. Ada tiga pengertian dari pembatasan kekuasaan 

dengan sistem konstitusionali~me~ ~ a k n i : ~ ~  

a. Suatu negara atau setiap sistem pemerintahan, harus didasarkan atas 

hukum, sementara kekuasaan yang digunakau di dalam negara 

26 Jidy Asshiddiqie, Pergumlan Penm P- dm Pcuiemen P m  Dolam 
T& Perbandngan Konstitusi Berbagai Negara, U1, Jakarta, 1996, htm.59. 
'' CF Padfield and A Byme, British C o m t i o n  ... Loc C& 

Carla M. Zoethout et,al., Control in ComaYtdonal Law, Erasmus Universty, Rotterdam 
Nijhoff Publishers, London, 1993. hlm. 87. 



menyesuaikan diri pada aturan-aturan dan prosedur-prosedur hukum 

yang pasti (ide konstitusi); 

b. Strukanr pemerintahan hams memastikan bahwa kekuasaan berbeda 

yang saling mengawasi penggunaan kekuasaannya dan yang 

berkewajiban mtuk bekerja sama (ide-ide pembauran kekuasaan, 

pemisahan kekuasaan dan checks and balances); 

c. Hubungan antara Pemerintah dengan rakyatnya harus diatur dengan 

cara sedemikian rupa dalam menyerahkan hak-hak dasar dengan tidak 

mengurangi kebebasan individu. 

Temi checks and balances yang a& pa& bagian pembatasan 

kekuasaan kedua di atas dimaksudkan mtuk menunjukkan pentinpya 

keseimkgan dan demokratisasi dalam kekuasaan dan tidak diletakkan 

pada dominasi satu kekuasaan lembaga negara. 

Teori checks and balances adalah teori yang berkembang dalam 

sistem ketatimegaraan Ammica Serikat. Teori ini memodifikasi ajaran 

pemisahan kekuasaan (separation of pavers) Montesquieu yang begitu 

kaku. Seperti diketahui UUD Amerika Serikat lxmsaha menjelmakan 

sejauh muugkin ajaran pemisahan kelruasaan. Tetapi apabila ajaran 

penisahan kekuasaan itu tanpa diimbangi oleh suatu check and balances 

mungkin akan menimbulkan kesewenang-wenangan baru. Karena setiap 

cabang kekuasaan &pat bertindak atas kemauan sendiri tanpa ada badan 

lain yang berwenang mengoreksi tindakannya. Kalau sebelum ada ajaran 

permsahan kekuasaau kesewenang-wenangan timbul karena bersabmya 



semua cabang kekuasaan di satu tangan (absolute), sekarang justeru 

karena pemisahan kelnmaan2' 

Dalam suatu negara hukum sebeaarnya yang penting bukan ada atau 

tidaknya Trias Politics, persoalannya adalah dapat atau tidaknya alat-alat 

kekuasaan negara itu dihindari dari praktik birokrasi yang Tirani a h  

Otoriter. Dan ha1 ini tidak tergantung kepada adanya pemisahan atau 

pembagian kekuasaan itu sen& melainkan kepada adanya sendi negara 

demokrasi, yaitu kedaulatan rakyat. Dengan diakuinya prinsip kedaulatan 

rakyat dalam teori dan dilaksanakan dalam praktik, maka sewaktu-waktu 

*at baik secara langsung maupun ti& dapat menyatakan pendapatnya 

terhadap kekuasaan negma dengan secara terbuka dan efelbifO 

Para penyusun konstitusi mencemaskan pemusatan wewenang di satu 

institusi, bagi mereka pemisahan wewenang dan pengawasan dan 

perimbangan mesti diterapkan untuk menmdari  Tirani jabatan dan yang 

lebih pen- lagi, untuk mencegah agar satu segmen penduduk baik 

mayoritas maupun minoritas tidak memegang wewenang penuh dalam 

pemerintahan. Diharapkan bahwa dengan membuat tiap depiutemea 

bertanggungjawab terhadap kelompok yang berbeda, bermacam 

kepentingan akan terwakili. Dengan d d a n  didapat kompromi clan 

keseimbangan ke~entin~an.~'  Untuk itulah konstitusi " harus " membuat 

29 Bagir Manan, Perfumb- dim PerkeIttbangan Konsiiiusi S u e  Negmq Mandar 
Majy E3pdung, 1995, hlm 95-96. 

Didi Yarmi Yunaz, Konsepsi Negara Hukum, Angkasa Raya, Padang, 1992, hlm. 59. 
31 J.W. Peltason, U . g  &e (=ond&don, Tenth Mition Holl, Rinehart and 

Winston, New York, 1982, hlm 24. UUD 1945 tidak menganut ajaran pemisahan kekuasaan ( 
separution of power ). Pembuai UUD 1945 tidak menghendaki agar sistem pemnerintaharmya 
disusun berdasarkan ajaran trim politics dari Montesquieu, karena ajaran itu dianggap sebagai 
bagian dari paham liberal. Soepomo selaku salah sebrang perancang UUD 1945 berpendapat 
bahwa UUD 1945 mempunyai sistem tersendiri, yaitu berdasarkan pembagian kekuasaan ( 
distribution of power ). Dalm pembagian kekuasaan dimrmglankan adanya kerja sama antar 
lembaga-lembaga negara 



jaminan proses checks and balances diantara kekuasaan eksekutif, 

legislatif dan yudikatif. Tanpa pengaturan checks and balances akan 

memuncdkan kediktatoran konstitusional. 

B. Teori Sistem Pemerintahan 

Pengkajian sistem pemerintahan ini akan diawali dengan uraian berbagai 

macam bahasan yang &an mendukung landasan teoritik sistem pemerintahan. 

Bahasan ini akan membatasi pada tiga aspek, yakni; bentuk negara, bentuk 

pemeriutahan dan sistem pemerintahan. Berikut uraian masing-masing ketiga 

bahasan tersebut. 

1. Bentuk Negara 

Sejarah bentuk negara senantiasa mengalarm proses pasang ~urut.~* 

Hal ini sebagai gambaran dinamika perkembangan bentuk negara yang 

dinamis. Bentuk negara adalah batasau antara peninjauan secara 

sosiologis. dan peninjaum secara yuridis. Disebut peninjauan secara 

sosiologis, apabila negara dilihat secara keseluruhan (ganzheit) tanpa 

melibat isinya dan sebagainya. Disebut peninjauan secara yuridis yaitu 

apabila negara hanya dilihat dari isinya atau str~ktumya.~~ 

Bentuk negara kini dapat dibedakan dalam dua kelompok besar, 

yakni; Pertamu, kelompok teori klasik tradisional, seperti ajaran 

klasifikasi negara Plato, Aristoteles, Polybius dan Thomas Aquino. 

32~roses dinamis ini disebabkan adanya pen&-pengaruh agama, politik, sosial 
dan ekonomi sehingga dalam mendefinisikan *geman bentuk negara sangat tergantung 
pada faktor-faktor yang berpengaruh tersebut. 

33 Moh Kusnardi dan Bintan R Saragh, I h  Negara, Edisi Revisi, Gaya Media 
Pratarna, Jakarta, 2000, hlrn 159-160. 



Plate menyatakan lima macam bentuk negara yang sesuai dengan sifat 

tertentu dan jiwa manusia, yaitu:34 

a. Aristokrasi yang berada di puncak. Aristokrasi adalah pemerintahan 

oleh Aristoht (cendekiawan) sesuai dengan pikiran keadilan. 

K e b d a n  mengubah Aristokrasi menjadi; 

b. Timokmsi, yaitu pemerintahan oleh orang-orang yang ingin 

mencapai kemasyhuran dan kehormatan. Timokrasi ini berubah 

menjadi; 

c. Oli- yaitu pemerintahan oleh para (golongau) harkwan. 

Keadaan iui melahirkan mil& p a . ,  dm mendapat reaksi dari 

orang-orang miskin yang kemudian bersatu melawan kaum hartawan 

itu d a ~  lahirlah; 

d. Demohi ,  yaitu pemerintahan oleh rakyat miskin (jelata). Karena 

salah mempergunakannya, maka keadaan ini berakhir dengan 

kekacauan atau anarkhi; 

e. Tirani, yaitu pemerintahan oleh seorang penguasa yang bertindiik 

dengan sewenang-wenang. Bentuk ini adalah yang paling jauh dari 

c i t a d  tentang keadilan. Sebab, seorang Tirani akan menindas 

rakyatnya. Dengau demikian telah dibuktjkan melalui jalan 

dialektika, bahwa Aristokrasi itu merupakan bentuk pemerintahan 

yang terbaik dan bahwasannya hanya keadilan, yaitu sunman dari 

34 Ibid 



dan dijalankan oleh orang-orang yang merdeka, yang dapat 

membawa kebahagiaan. 

Bermgkat dari pemikiran Plato mengenai lima macam bentuk 

negara, maka Aristoteles justru menyederhanakan bentuk negara ini 

menjadi tiga macam. Ketiga macam bentuk negara hi dibagi berdasarkan 

pada bentnk negara ideal dan bentuk negara pemerosotau, yaitu:35 

TABEL 1: 

BENTUK NEGARA 

a. M o d  adalah pemerintahan oleh satu orang guna kepentingan 

s e l d  *at. 

b. Tirani adalah pemerintahan oleh satu orang untuk kepentingan 

sendiri. 

c. Arisbkrasi adalah pemerintahan oleh sekelompok orang yaitu para 

cendelciawan guna kepentingan seluruh m a t .  

d. 0- adalah pemerintahan oleh sekelompok orang guna 

kepentingan kelompok (golongan)-nya sendiri. 

e. Plutokrasi adalah pemerintahan oleh sekelompok orang kaya guna 

kepentingan orang-orang kaya. 

f Politea adalah suatu pemerintahan oleh seluruh orang guna 

kepentingan seluruh rakyat. 

Bentuk Ideal 

1. 

3. 

Bentuk Pemerosotan 

Monarkhi 

Aristokrasi 

2. 

4. 

6. 5. Politea 

ThnDiktatorLDespoite 

a. 0ligarkh.i 

b. Plutokrasi 

Demokrasi 



g. Demokrasi adalah pemerintahan dari orang-orang yang tidak tahu 

sama sekali sod-sod pemerintahan. 

Polybius menyatakan bahwa bentuk negara terdiri dari; 

Monarchi, Tyranni, Aristokrasi, Oligarki, Demokrasi dan Okhlokrasi 

Dalam kaitan dengan bentuk negara ini Polybius mengemukakan teori 

siklus (Cyclus ZJzeoly). Menurutnya bentuk negara atau pemerintahan 

yang satu sebenarnya adalah alaibat daripada bentuk negara yang lain, yang 

telah langsung mendahuluinya. Bentuk negara yang terakhir itu tadi 

kemudian akan merupakan sebab daripada bentuk negara yang berikutnya, 

demikianlah seterusnya, sehingga nanti bentuk-bentuk negara itu dapat 

terulang kembali. Dengan demjkian, di antara berbagai bentuk negara itu 

terdapat hubungan sebab &'bat. Bentuk-bentuk negara itu berubah-ubah 

sedemikian rupa, sehingga perubahannya itu merupakan suatu lingkaran, 

mtu C ~ C ~ U S . ~ ~  

Dari paparan pemikiran bentuk negara, baik Plato maupun 

Aristoteles sangat jelas bahwa proses bentuk negara itu mengalami 

perputaran seiring dengan situasi clan kondisi saat itu. Sementara itu, 

dalam konteks pemikiran Polybius perlu ditegaskan bahwa suatu sebab 

yang sama tidak selalu mengakibatkan keadaan yang sama. Misalnya, 

bentuk negara Monarchi menurut Polybius selalu menimbulkan bentuk 

negara Tyranni, tetapi dalam kenyataannya mungkin juga bentuk 

Monarchi itu tidak mengakibatkan timbulnya Tyranni melainkan sekaligus 

langsung berubah ke dalam bentuk negara Demokrasi. 

36 Soehino, IImu ..Op.,Cit, hlm 38-40 



Seiring dengan perkembangan zaman sekaligus perubahan 

masyarakat, maka banyak ditemukan bentuk negara yang disampaikan 

oleh kelompok teori klasik tradisional di atas tidak lagi relevan dengan 

kenyataan saat ini. Misalnya, untuk negara Inggris, kalau menurut 

Aristoteles bukanlah Aristokrasi, sedangkan kalau menmt pengertian 

sekarang Inggris itu disebut dengan istilah ~ o n a r k i ~ ~  

Berdasarkan pada ketidakkonsistenan antara ajaran yang 

dikemukakan oleh para filosof yang beraliran klasik tradisional dengan 

kondisi senyatanya, telah mengtmdang reaksi dari para pemilcir modem. 

Wujud reaksi itu dengan menyatakan bahwa aliran klasik 

tradisional hanyalah menguraikan bentuk-bentuk negara despotis. Reaksi 

itu juga ditindaklanjuti dengau pembentukan kelompok kedua yang 

disebut dengan kelompok temi modem yang dipelopori George Jellinek, 

Leon Duguit, Maurice Dwerger dan KranenbW3* Dalam kenyataan, 

munculnya kelornpok leori modern ini tidak terlepas dari kelemahan yang 

dimiliki oleh kelompok teori klasik tradisional. 

"Ibid 
38 Soehino, HuJcum Tota . . . @.a hlm. 15. Bentuk negara ini dikmukakan oleh 

Plato, Aristoteles dm Polybios. Pengklasifikasian itu didasarkan pada dua kriteria. Pertama, 
susunan daripada pernerhkdmya Attinya, atau yang dimaksud adalah jumlah orang yang 
memegang pemerintahan, perintahan itu dipegang atau ctilaksanakan oleh satu orang t\mggd, 
bebempa atau segolongan orang, ataukab pada priusipnya pemerhhb itu ada pada rakyat. 
Kedua, sifat dari pemerintahamya Artinya pednerintahan itu ditujukan untuk kepentingan 
~lrmlm, ini yang baik; ataukah hanya untuk kepentingan mereka yang memegang pemerintahan 
itu saja, ikya&j buruk. Jadi tegasnya di sini mereka yang memegaug kekuasaan pemerintahan 
itu pada asamya me- bahwa mereka tidak melaksaoakan ke-a, atau tidak 
menjalaukan pemcrintahamya untuk kepentingan rakyetnya, melainkan hanya untuk 
kepenthgan mcreka sendiri. Keadaan &&an idah yang kemudian menimbulkan e k  dari 
pemerintaban yang baik, yaitu secara berturut-tw@ ekses daripada monarki adalah tymmi, 
e k  daripada aristokrasi adalah oligarki, sedangkan ekses daripada demokrasi adalah anacki. 
Soehino, nmu . . . OpCFI, hlm. 173. 



George Jelliuek menjelaskan bahwa perbedaan antara Monarki 

dan Republik dapat diukur dengan kriteria, bagaimanakah proses 

terbentuknya - kemauan negara itu. Apabila dalam proses pembentukan 

perundang-undangan yang dominant, itu adalah satu orang, maka bentuk 

negaranya Monarki, sedangkan apabila yang menentukan itu domiuan dari 

dewan, maka bentuk negaranya Republik. Sementara, Leon Duguit 

membedakan antara Monarki dan Republika itu dapat m a t  dari cara 

penunjukan kepala negaranya. Apabila kepala negaranya ditunjuk atas 

dasar pewarisan dapat dikatakan menganut bentuk negara M o n a  

sedangkan jika kepala negara ditunjuk tidak atas dasar pewarisan, tetapi 

melalui pemilihan berarti bentuk negaranya ~ e ~ u b l i k . ~ '  Dari sini orang 

banyak mengikuti pendapat Leon Duguit. 

Meskipun pendapat Leon Duguit banyak yang mengikuti untuk 

menatukan bentuk negara, namun persoalan bentuk negara hingga kini 

belum ada kesepakatan di antara para sarjana. Hal ini mengingat masalah 

bentuk negara dilihat dari Zweizeiten teori terletak pada perbatasan antara 

sudut pandang sosiologis dengan sudut pandang historis mengenai negara. 

Ada beberapa sarjana yang melihat bentuk negara adalah Kerajaan dan 

Republik, namun a& juga yang menyamakan bentuk negara dengan 

bentuk pernerintahan yakni Tirani, Aristokrasi, Oligarki, ~emokras i .~  

39 Lihat S o e h o ,  H d u m  Tatcz Negara ...Op, a, hlm 16. 
" Moh. Mahfud, dkk, Modul Ilmu Negma, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 1995, 

hlm. 93. Perdebatan ini dipicu dengan adanya perbedaan sudut pandang. P~ertama, sudut pandang 
sosiologis melihat bahwa negara dipandang secara keseluruhan sebagai suatu bangunan negara, 
ini yang disebut sudut pandang sosiologis (in sein ganzheit). Oleh karena itu, berbicara negara 
chi sudut pandang sosiologis , maka pembicamn itu adalah mengenai bentuk negara; Kadua, 
wdut pandang yuridis yang memandang dari sudut s m h m y a  atau isinya (in sein shuklur). 
Jadi pembicaraan dari sudut pandang yuridis ini adalah berbicara tentang bentuk &ntah.n 
Bandingkan Max Boli Sabon, Ilmu Negam Buku Panduan Mahosisuw, PT. Gramedia Putaka 
Utama, Jakarta, 194, hlm 142-143. 



C.F. Strong memberikan lima kriteria untuk menentukan bentuk 

negara, yaitu:41 

1. Melihat negara itu bagaimam bangunannya apakah ia negara Kesatuan 

ataukan Negara Serikat. 

2. Melihat bagaimana konstitusinya. 

3. Mengenai badan EksekutiE, apakah ia bertanggung jawab kepada 

Parlemen atau tidak, atau disebutkan Badan Eksekutif yang sudah 

tentu jangka waktunya. 

4. Mengenai Badan Perwakjlannya, bagaimana disusumya, siapa yang 

berhak duduk di situ. 

5. Bagaimam hukumnya yang berlalcu atau lus Consfitutumnya atau 

bagaimam Hukum Nasionalnya. 

Bentuk negara pada zaman sekarang terbagi ke dalam tiga aliran, 

yakni; a) paham yang menggabungkan persoalan bentuk negara dengan 

bentuk p e m e r i n m  b) paham yang membahas bentuk negara atas dua 

golongau yaitu demokrasi atau diktator; c) paham yang mencoba 

memecahkan bentuk negara dengan ukuran-ukuran atau ketentuan yang 

sudah adaP2 

Dari ketiga paham hi, maka paham pertama sangat terkait erat 

dengan masalah sistem pemerintahan negara. Menurut paham yang 

pertama yang menggabungkan bentuk negara dan bentuk pemerintahan 

4' Sulardi dan Cekli S Pratiwi, Mmgukuhkan Negma Ke.m&an M e  Diskrvsus 
dim Mengabaikm Konsq Negam, UMM Press, Malang, 2002, hlm 15-16. 

Peajelasan rinci dari tip a l i  in; dapat dilihat dan dibaca pada Moh Mahfud, dkk, 
Modul Ilmu.. ., Loc CFt, hlm 95-103. Lit juga Moh. Kusnardi dan Bintan R Sarag&, 
I Z ~ U . .  . Opm, b.165-166. 



mengatakan bahwa bentuk pemerintahan adalah suatu sistem yang berlaku 

dalarn mengatur alat-alat perlengkapan negaraP3 Pemahaman ini tentunya 

sama dengan pengertian sistem pemerintahan negara dalam arti luas. 

Seperti diketahui, sistem pemerintahan negara memiliki dua pengertian, 

yakni pengertian sempit dan luas. Pengertian sistem pemerintahan negara 

dalam arti sempit, yaitu sistem penyelenggaraan pemerintahan Eksekue 

dalam arti luas, yaitu penyelenggaraan pemerintah Eksekutif, Legislatif, 

dan ~ud ika t i f .~  

Dari uraian di atas, berbaga. literatur sedikitnya mengenal lebih 

dari dua jenis bentuk negara, yaitu Kesatuan, Federasi atau Serikat, 

kemudian, tidak ada perbedm pandangan ketika dalam praktik orang 

mencoba mengklasifjkasikan bentuk neWa menjadi dua bentuk pokok, 

-yaitu Kesatuan (Unitary State) dan Federasi atau Serikat (Composite of 

Fedeml State). 

Pembagian di atas didasarkan pada pertimbangan bahwa di luar 

bentuk Kesatuan dan Federasi, m g g u h n y a  diragukan sebagai organisasi 

negara dalam pengertian hukum tata negara. Sebab, apakah itu namanya 

Konfederasi, Protektorat, Persemalnnuran, 'Uni, atau yang lainnya secara 

riil tidak mempunyai kekuasaan sebagai negara. Seluruh bentuk negara ini, 

"  bid 
" 
45 G.S. Diponolo, ZImu Negwa, Jilid 2, ~ a l a i  Pustaka, J a k a  1975, hlm.3, 9, dan 

seterusnya Liha! pula Rosjidi Ranggawidjaja, Kedudukan dan Pertanggungiawaban Wakil 
Presiden Republik Indonesia Menurut Undang-Undang Dasar '1945, NasM Buku, F.H. 
UNPAD, Bandung, 1980, hlm. 13. 



secara riil yang dapat disebut negara adalah anggota-anggota negara yang 

membentuk Konfederasi, Persemakmuran, Protektorat, Uni, dan 

sebagainya Oleh karena itu, kajian ini hanya difokuskan kepada dua 

bentuk n e w  yang pokok saja, yaitu Kesatuan danlatau Federasi. 

Suatu negara disebut Kesatuan, apabila dalam lingkungan negara 

itu tidak terdapat daerah yang disebut negara. Negara Kesatuan adalah 

negara tunggal, negara yang terdiri dari satu negara saja, betapapun besar 

dan kecilnya Hubungan ke dalam maupun ke luar merupakan Kesatuan. 

Apabila dilihat dari sisi h g s i  pemerintahan, dalam negara 

Kesatuan hanya ada satu penyelenggara pemerintahan dari pusat sampai ke 

daerah-daerah, yakni pemerintah pusat. G.S. Diponolo mengatakan "di 

sini hanya ada satu penanggung jawab pemerintahan (kepala negara), 

termasuk hanya ada satu badan legislatur tingkat p ~ s a t " . ~  Namun 

demikiaq tidak berarti se1wu.h daerah dakm segala-galanya hanya diatur 

dan diperhtah langsung dari pusat, dan hanya bergerak atas perin&, dari 

pusat saja. Dalam prakbk, akan ditemui adanya tempat bagi daerah untuk 

berinisiatif dalam menentukan nasib dan kepribadian sendiri. Tetapi itu 

semua lebih ditujukan atau dikoordinasikan dengan keselumhan daerah 

negara dalam ikatan Kesatuan. Prakhk semacam ini telah mendorong 

pemikiran orang dalam mengembangkan negara Kesatuan tidak lagi 

sentralisasi, tetapi dengan sistem desentralisasi yang digabungkan dengan 

46 LOG-. Pengertian ini hanya berlaku bagi negara kesatuan dengan sistem 
sentralisasi. Adapun pada negara kesatuan dengan sistem desentralisasi mengenal pula 
badan legisalatur tingkat daerah Lihat juga Mohd Kusnardi dm Bintan R S a r a  Ilrnu.. . 
Op CiL, hlm 224. 



dekonsentrasi dan bahkan dengan asas tugas pembantuan.47 Ketiga sistem 

ini telah m e m u w a n  pengembangan daerah disertai dengan inisiatif 

sendiri, kebebasan dm kemandirian, dengan tidak meninggalkan prinsip 

sebagai negara Kesatuan. 

Salah satu ciri negara kesatuan menurut Sri Soemantri dapat 

dilihat pada masalah kewenangannya Selengkapnya ia menyatakan bahwa 

Pemerintah pusat ini mempuuyai wewenang sepenuhnya di dalam wilayah 

negara tersebut. Meskipun wilayah negara dibagi dalam bagian-bagian 

negara, akan tetapi bagian-bagian negara tersebut tidak mempunyai 

kekuasaan asli. Artinya yang terdapat dalam bagian-bagian negara di atas 

bukanlah sesuatu yang asli. Wewenang yang ada pada bagian-bagian 

negara yang disebut daerah otonom itu diperoleh dari Pemerintah  usa at.^' 

Suatu negara disebut Federasi apabila dalam lingkungan negara 

terdapat daerah yang bentatus sebagai negara, yaitu satuan negara bagian; 

dibentuk &lam rangka memelihara, mempertahankan, dan sekaligus 

mengembangkan tradisi pemerintahan asal dari masing-masing negara 

bagian yang telah ada sesuai den= prinsip kemandirian dan kebebasan 

masing-masing negara bagian sebagai negara merdeka dan berda~lat.~' 

m a t  dari sisi b g s i  penyelenggaraan pemerintahan, di negara Federasi 

- - - -  - 

47 UU RI Nornor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Lihat juga G.J 
Wolhoff, Penganim Ilmu HIlRum Tata Negma my Timun Mas, Jakarta, I 960, hlm 1 12. 
Lihat juga Amran Muslimin, Mtisar Perkembongon Otonomi Daerah 1903 - 1958, 
Djambatan, Jakarta, 1x0 ,  hlm. 3 dan 4. 

48 Sri Soernantri, Penganzar.. . Op,C&, hlrn. 52. 
49 K.C. Wheare, Federal Govanrment, Oxford University Press, London, 1968, 

hlm 1. 



ada dua pusat pemerintahan. Pemerintah pusat Federal, dan pemerintah 

pusat u n e  lingkungan masing-masing negara bagian. 

Selanjutnya dilihat dari pembagian kekuasaan antara pemerintah 

negara &at dengan pemerintah negara bagian C.F. Strong mengajukan 

tiga cara perwujudannya, antara lain: 50 

The indispenable quality of the Federal state being a dstribution 
ofpowers ot government between the Fedeml authority and the 
$&rating units, we not three ways in which Federal states may 
vury one .from another; _first, as to the manner in which the 
powers are distributed between the Fedeml and state authorities; 
secondly as to the nature of the authority for preserving the 
supremacy of the constitution over the Federal and state 
authorities, if they should come into conflict with one another; 
and thirdly, as to the means of changing the constitution if such 
charge should be desired. 
(Makna yang tidak dapat dipisahkan dari negara serikat terdapat 
pada pembagian kekuasaan antara negara serikat dengan negara 
bagiannya, tercatat tiga cara perwujudan makna negara senkat 
tersebut antam lain: pertamu, dalam hal kekuasaan-kekuasaan 
negara dibagi antara negara serikat dan negara bagian; kedira, 
sebagai pemilik kedaulatan asli negara serikat wajib melindungi 
supremasi konstitusi atas negara-negara baghmya, jika terjadi 
konflik antara satu dan lainnya; dan ketiga, clalam hal terjadinya 
perubahan konstitusi, jika perubahan tersebut memang 
dikehendaki.) 

Menurut Kranenburg pembagian wewenang antara pemerintah 

pusat dan Federal dengan pemerintahan negara bagian terjadinya dengan 

dua cars, yak,,i:51 

Pertama, Pavour Constituant, bahwa negara-negara bagian 

berwenang untuk membuat Undang-Undang Dasarnya sendiri, 

50 C.F.Strong, Modern Pditiual ...Op, C&, hlm 88-89. 
51 Koesnardi, Penganfar .... Op,CIl, hlm. 1GY. 



menentukm bentuk organisasinya masing-masing dalam batas-batas yang 

tidak bertentangan dengan konstitusi dari negara Federal seluruhnya. 

Kedua, Residu Power atau Reserved Power, bahwa wewenang 

pembuat undang-undang pemerintah Pusat Federal ditentukan secara 

terperinci, sedangkan wewenang lainnya ada pada negara-negara 

bagiannya. 

Secara umum unsu-unsur dari negara Federal dapat meliputi hal- 

ha1 sebagai berikutS2 

1. Dilihat dari bentuknya, negara Federal adalah sebuah sistem politik 

dimana ada negara dalam negara, Pemerintahau Pusat disebut 

Pemerintah Federal sedangkan negara-negara yang di dalarnnya 

disebut negara bagian. 

2. Diljhat dari proses pemben-ya, negara Federal dapat terbentuk 

melalui kekerasan maupun melalui kesepakatan negara-negara untuk 

menggabungkan diri atau bersatu bersama-sama membentuk negara 

Federal. 

3. Dilihat dari hubungan antara pemerintah Federal (pusat dan negara 

bagian); di dalam negara Federal negara-negara yang bergabung yang 

dinamakan negara bagian, mempunyai kedudukan sama kuat. 

4. Dilihat dari pembagian kekuasaan antara pemerintah negara-negara 

bagian. Ada sebagian kekuasaan negara-negara bagian yang 

diserabkan kepada negara Federal atau sebaliknya ada yang kekuasaan 

52 SuIardi dan Cekli S Pratiwi, Op.,Cit, hlm 24. 



p e m m  pusat ditentukan terlebih dahulu baru sisanya diserahkan 

kepada negara-negara bagian. 

5. Dilihat dari dasar hubungan antara pemerintah pusat dan negara 

bagian, ada pembagian kekuasaan antara negara Federal dengan negara 

bagian yang dituangkan dalam kmtitusi. Dengan demikian, konstitusi 

dalam suatu negara Federal dapat disamakan dengan sebuah perjanjian 

atau bersifat sebagai perjanjian (treaty) yang harus ditaati oleh negara 

F e d d  maupun oleh negara-negara bagian. 

6. Dilihat dari penyelesaian konflik antara pemerintahan Federal dengan 

negara bagian adalah adanya aturan yang tegas dan jelas untuk 

mencegah timbulnya konflik antara negara Federal dan negara bagian 

Apabila uraian di atas dibandiugkan, akan nampak beberapa 

perbedam, di antarany.d:53 

a Dalam hal sumber danlatau asal kekuasaan 

Di negam Kesatuan, sumber dan asal kekuasaan ada pada pemerintah 

Pusat. Di negara Federasi, sumber dan asal kekuasaan ada pada 

pemerintah negara bagian. 

b. Dalam hal penyelenggaraan pemerintahan. 

Di negara Kesatuan dengan sistem Desentralisasi, terdapat sebagian 

urusan pemerintahan yang dihmpahkan untuk diselenggarakan oleh 

pemerintah daerah bawahan yang bersifat otonom. Tetapi di negara 

Kesatuan dengan sistem Sentralisasi, selurubnya diselenggarakan oleh 

" RUSE Kustiarnan Iskandar, 'Xedudukan, Tugas dan Pertanggungiawaban Wakil 
Presiden Republik Indonesia Menurut Undang-Undang Dasar 1945," Thesis pada Program 
Pasca Sarjaua Universitas Padjadjaran Bandung, 1993, hlrn. 26. 



pemerhtah pusat. Di negara Federasi ada dua pola penyerahan urusan 

pemerimhan. Pertama, tipe pemerintah Federal yang diserahi 

kekuasaan oleh pemerintah negara bagian, seperti dipraktikkan di 

Amerika Serikat; dan, kedua, tipe pemerintah Federal yang 

membagilmenyerahkan kekuasaan kepada pemerintah negara bagian, 

seperti diprak&kan di Austmlia dan ( h ~ ~ u h ~ ~  

c. Dalam hal konstitusi 

Di negara Kesatuan hanya ada satu konstitusi untuk selunrh urusan 

penyelenggaraan negara dari pusat sampai ke daerahdaemh. Adapun di 

negara Federasi, selain konstitusi Federasi juga terdapat konstitusi yang 

berlah dalam masing-masing lingkungan negara bagian. 

Dibandingkan dengan negara Federasi, negara Kesatuan mempunyai 

beberapa keuutungan, yaitu: 55 

a. Dilihat dari susunannya sangat sederhana. 

b. Susunan pemerintahan yang tunggal dari pusat hingga ke daerahdaerah, 

tidak menunM banyak ahli-ahli penyelenggara pemerintahan untuk 

tingkat daerah. 

c. Penyelenggaraan pemerintahan menjadi sangat murah, mudah, dm 

efisien. 

d. Mengurangi terjadinya perselisihan mengenai kompetisi penyelenggaraan 

pemerintahan antara pusat dengan d a d .  

C.F. Strong, MwIern . . . Op.,Cit, him. 105 dan KC. Wheare, MwIern . . .Op C11, 
1971, hlm 2. 

55 Rusli Kustiaman Iskandar, K a W k k m  . . . Op,Cit, him. 27. 



e. Lebih menjamin terpeliharanya Kesatuan dan persatuan bangsa secara 

bulat dan ~ t u h . ~ ~  

Di sunping keuntungan perlu pula diperhatikan beberapa kemgian 

suatu negara Kesatuan, di a n t a r a ~ ~ ~ a : ~ ~  

b. Apabila tidak terkontrol dengan ba&, akan lebih mudah menimbulkan 

pernusatan kekuasaan yang sifatnya birokratis dan merugkin kelancaran 

penyelenggaraan perintaban. 

c. Pernusatan kekuasaan ini akan menjurus kepada sentralisasi dan sangat 

merugikan kepentingan daerah. 

d. Negara yang wilayahnya luas dan tidak didukung oleh alat kommikasi 

dan akses yang baik, akan menyulltkan, penyelenggaraan pemerintahan 

dan sekaligus pengawasanuya. 

e. Ekrkmmgnya dhamika dan tanggung jawab nasional yang merata ke 

seluruh daerah negara, dapat memperlemah posisi negara.'' 

Dalam perkembangannya, terkadang negara Kesatuan . j u g  

mengandung beberapa unsur Federalisme. Negara Kesatuaa dengan 

beberapa unsur Federalisme dapat dirinci sebagai berik~t:'~ 

Pertama, ia bercirikan pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat 

dan pemerintah daerah ketimbang pembagian kerja. Ia juga bercirikan 

devolusi kekuasaan politik (otonomi politik) untuk para pemerintah daerah 

ketimbang Dekonsentrasi dan delegasi kekuasaan kepada para pemexintah 

56 G.S. Diponolo, IImu . . . a., hlm 17. 
57 Rusli KuSfiaman Iskandar, Illmu. . . Op.,Uf, Cm 28 
5 8 ~ ,  ldm-17-18. 
59 Ikrar Nusa Bhakti dan Riza Sihbudi Konhwmi Negam Fedend Mucccal 

Bentuk Negma Ideal Indonesia Masa Depan, Mizan, Bandung, 2002, hlm. 61,62,63. 



daerah (otonomi administratif). Pertahanan, keuangan, pengadilan, dan 

urusan luar negeri harus ditangan pemerintah pusat, sementara urusan- 

urusan keamanan, fiskal, perlindungan dan penggunaan sumber daya alam 

serta kekayaan umum lainnya hendaknya dibagi di antara pemerintah pusat 

dan provinsi. Urusan-wusan pemerintah lainnya ada di tangan pemerintah 

daerah, namun untuk menjamin kualitas hidup yang setara bagi semua 

penduduk Indonesia, pemerintah pusat hendaknya menetapkan standar 

minimal bagi semua jenis pelayanan yang diberikan oleh pemerintah macam 

aPa Pun. 

K e h ,  ia bercirikan pluralisme pemerintah daerah dan otonomi lokal. 

Terdapat sedikitnya tiga pemerintah daerah, yaitu provinsi, kabupaten dan 

kecamatan, serta desa. Ketiganya, berbeda jenis, namun bukan pada harki, 

karena masing-masing memiliki fimgsi yang berbeda. Jenis dan jumlah 

urusan serta otorisasi pemerintah ditentukan secara berbeda kepada jenis 

pemerintah d a a  yang berbeda, bahkan kepada jenis pemerintah daerah 

yang sama pun bisa berbeda. 

Ketiga, ia ditandai dengan keseimbangan kekuatan ekonomi dan 

penghasilan antara pemerintah pusat dm lokal. Keseimbangan kekuatan 

ekonomi maksudnya adalah pembagian pajak dan sumber-sumber 

penghasilan lainnya. Sumber-sumber penghasilan ini akan cukup menjamin 

wilayah-wilayah yang kaya akan sumber-sumber penghasilan ekonomi. 

Keseimbangan penghasilan, artinya otoritas untuk memungut penghasilan- 

penghasilan ada ditangan pemerintah pusat, namun sebagian penghasilan 



akan dialokasikan ke wilayah-wilayah yang h a n g  akan sumber 

penghasilan ekonominya. Oleh karena itu, keseimbangan kekuatan ekonomi 

hendaknya disertai dengan keseimbangan penghasilan. Kedua 

keseimbangan fhansial ini merupakan syarat penting bagi otonomi d a d .  

Keempat, negara Kesatuan yang memiliki beberapa unsw penting 

Federalisme. Sedikitnya ada tiga aspek Demokrasi pada pemerintahan 

daerah; (1) para anggota Badan Legislatif D a d  (DPRD) dan Kepala 

Eksekutif Lokal (Gubernur, Bupati, Wali Kota) yang dipilih oleh rakyat 

melalui pemilihan yang bebas dan adil; (2) Legislatif dan Eksekutif Daerah 

yang secara politis dapat bertangguug jawab terhadap konstituen dau rakyat 

daerah pada umumnya, juga dapat bertanggung jawab secara hukum. (3) 

Masyarakat sipil yang mandiri dan terberdayakan di daerah memiliki akses 

terbuka untuk mempengaruhi Legislatif dan Eksekutif. 

Kelima adalah supremasi hukum, dalam hubungan kekuasaan antara 

pemerintah pusat dan lokal. Peraturan pemerintah daerah dau anggaran 

belanja daerah berlaku setelah disetujui oleh Legislatif dan Eksekutif Tidak 

diiutuhkan persetujuan pemerintah pusat untuk memberlakukan perattam 

d a d .  

Pilihan terhadap bentuk negara sangat tergantung dari sejarah 

terbentuknya negara, sosial budaya, dm sistem politik masing-masing 

negara. Khusus menyangkut sistem politk Andrew Hawood menjelaskan; 

one of the features of any political system is the relationship between the 

assembly and the government: that is, the relationship between legislative 



and executive authority (Salah satu sistem politik yang dikenal adalah 

hubungan antara lembaga perwakilan dengan lembaga pemerintahan; yaitu 

hubungan antara lembaga Legislatif dan lembaga ~ k s e k u ~ . ~ '  

Selanjutnya, Robert Dahl menyatakan: A political ystem is any 

persistent pattern of human relationships that involves to a sign@cant 

extent, p e r  rules or authority (Sistem politik adalah suatu pola yang tetap 

dari hubungan antar manusia yaug meliiatkan makna yang luas dari 

kekuamn, aturan-aturan dan ke~enan~an).~'  

Dalam ha1 sistem politik Alan R. Balf2, rnengklasifikasikan tiga 

sistem politik yaitu Liberal Democratic Systems, Totalitarian Systems dan 

Autocratic Systems. Dari ketiga sistem politik yang dikemukakan oleh Alan 

R Ball, maka penting untuk diketahui ciriciri dari ketiga sistem politik 

yang dimaksud. Adapun ciriciri yang dimaksud a d a l ~ : ~ ~  

Ciriciri Sistem Demokrasi L i W :  

a. Adanya lebih dari satu partai politik. Partai-partai politik tersebut 

secara bebas dapat melakukan kompetisi satu sama lain dalam 

usahanya mendapatkan kekuasaan politik; 

Andrew Hawood, Pol&, Second Edition, Palgrave, New York, 2002, hlm 313 
Sri Soernanhi, Sistem Op CiC, h 8 - 1 1 .  Konsep sistem politik merupakan pokok 

dari gerakan pembaharuan yang timbul dalam dekade lima puluhan Gerakan ini ingin 
men& suatu new science of politics dan lebih terkenal dengan istilah pendekatan tingkah 
laku oleh karena mengernukakan tingkah laku politik sebagai fokus utama dari penelitian 
clan terutama menekankan struktur dan fungi 'tingkah laku Miriam Budiardjo, Dasar- 
D a m  ,a, hlm. 46-47. 

%ikutip dari Sri Soemantti, SYaar PenmhWtmr... @,a, hlm.8-11. 
63 Ibid 



b. Usaha atau kompetisi untuk mendapatkan kekuasaan politik tersebut 

adalah terbuka dan didasarkan pada aturan permainan yang tetap dan 

telah diterima; 

c. Memasuki dan merekrut (recruitment) untuk mendapatkan posisi-posisi 

dalam kekuasaan politik adalah terbuka (secara relam; 

d. Adanya pemdihan secara sukarela (periodic) dan yang bersifat umum 

(a wide franchise); 

e. Golongan penekan (pressure groups) diberi kesempatan untuk 

mempengamhi pemerintah dalam pengambilan keputusan; 

E Kebebasan-kebebasan dasar manusia (civil liberties), seperti kebebasan 

berbicara dan menganut agama serta kebebasan untuk tidak ditahan 

secara tidak sah (freedom @om arbitraw arrest) diakui dan dihdungi 

oleh pemerintah; 

g. Adanya kekuasaan p e r a d .  yang bebas dan tidak memihak; 

h. Media massa seperti televisi, radio, surat-surat kabar tidak dimonopoli 

oleh pemerintah dan dalam batasan-batasan tertentu dapat mengkntik 

pemerintah. 

Ciriciri Sistem Totaliter: 

a. Semua aspek aktivitas individu dan masyarakat secara teori menjadi 

perhatian politik (the political concern) pemerintah; 

b. Adanya suatu partai yang secara hukum dan politik dominan, Semua 

kegiatan politik disalwkan melalui partai politik ini; dan partai politik 



inilah yang mempunyai d a m  kelembagaau untuk melakukau 

kompetisi, relauitisasi (recruitment) dan oposisi; 

c. A d q a  ideologi yang mantap (elaborate ideology) yang secara teori 

men- semua kegiatan politik dalam sistem itu; 

d. Kekoasaan peradilan dan 'media massa secara ketat dikontrol oleh 

pemerintah; kebebasan-kebebasan dasar manusia, seperti disebutkan 

dalam Demokrasi liberal d i b a t a s i / m g i  dengan sungguh-sungguh, 

e. Rejim totaliter menekankan adaaya mobilisasi rakyat yang tetap untuk 

mendapatkan dukungan massa. Hal ini dilakukan atas dasar Demokrasi. 

Rejim yang berkuasa dilegitimasi dengan persetujuan dan partisipasi 

rakyat. . 

Ciriciri Sistem Otokrasi: 

a Adanya pembatasan-pembatasan yang penting terhadap kompetisi 

politik yang terbuka, umpamanya pada partai-partai politik dan 

terhadap pemilihan; 

b. Tiadanya ideologi politik yang dominan, seperti komunisme atau 

hscisme, walaupun seringkali rasialisme dan nasionalisme merupakan 

dasarhasis untuk adanya Kesatuan publik; 

c. Batasan mengenai politik lebih dibatasi dibandingkan dengan dalam 

sistem totaliter, walaupun hal ini mungkin sebagai hasil kurangnya 

administrasi modem dan metode teknologi untuk mengenakan adanya 

batasan yang lebih luas; 



d. P e n p a  politik seringkali memberikan tekanan yang lebih besar 

kepaih kekuatan Wrce) clan paksaan (coercion) untuk mendapatkan 

Kesa6m politik dan ketaatan; 

e. B e r l m a n  dengan sistem liberal Demohi ,  kebebasan-kebebasan 

dasar manusia didukung secara lemah, dan .media massa serta 

kekuasaan peradilan lebih diawasi langsung oleh pemerintah; 

f. Basis daripada peratman diperoleh atau dalam elit politik yang 

tradhbnal atau dalam elit modern yang baru. Seringkah ha1 ini 

dilalmkan oleh angkatan darat (the anny) yang mendapatkan kekuasaan 

dalam negara melalui perebutan kekuasaan (coup) atau sebagai has11 

dari perang kemerdekaan; 

g. Biasmya yang melakukan monopoli kontrol politik adalah satu 

golaagan saja; ha1 ini berbeda dengan dalam sistem Demokrasi liberal 

di m m  di dalamqa terdapat pluralisme. 

Daxi uraian tersebut ciri-ciri sistem D e m o h i  yang dikemukakan 

oleh Alan R Ball, dapat disusun dalam bentuk bagan sebagai berikut: 



POLITICAL SYSTEM 

Liberal 
Democracy 

Totalita- 
rianism 

Traditional 

Modemising 

Federation Unitary 

Parliamentary Fascist 

Presidential Communist 

Presidential 

Parliamentary 

Military Civilian 



Sehubungan dengan penpunan bagan di atas, sistem liberal 

democracy pada bentuk negara Federal maupun Unitary dimun- 

bentuk pemerintahan Presidensial dan Parlementer. 

2. Bentuk Pemerintahan 

Para sarjana belum - mempunyai kesepakatan tentang pengertian 

bentuk negara, malah sering dikacaukan dengan bentuk pemerintahan. 

Namun demikian, ada beberapa sarjana yang berupaya memberikan suatu 

pembatasan yang tegas antara bentuk negara dan bentuk pemerintahan. 

Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa ktilah bentuk negara 

(staatsvonn) itu terkait dengan pilihan antara Kerajaan (Monarkhi) atau 

Republik. Padahal, secara teoritis, Republik adalah konsepsi mengenai 

bentuk pemerintahan (regeringsvonn), bukan bentuk negara 

(staatsv~nn).~ Pada d a m y a  bentuk pemerintahan ada tiga macam 

yakni:65 

1. Kerajaan (Monarki), yaitu Kepala Negara adalah seorang raja yang 

bersifat-tunm temunm dan menjabat untuk seumur -hidup. 

a. Monarki mutlak (absolut), yaitu seluruh kekuasaau dan 

wewenang tidak terbatas (kekuasaan mutlak). Perintah raja 

merupakan undang-undang yang harus dilaksanaka.. 

Jimly Asshiddiqie, Ko~so~iNoskuh'7.)UD 1945 Sezekh Pembahan ke e+, 
Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UI, Jakarta, 2002, hlm. 2. 

65 Dhanna Setyawan Salam, Man@emen Pemerintahan Indonesia, Djambatan, 
Jakarta, 2002, hlm. 58-59. 



b. Monarki konstitusional, yaitu suatu Monarki yang kekuasaan 

rajanya dibatasi oleh suatu konstitusi (UUD). Raja tidak boleh 

berbuat sesuatu yang bertentangan dengan konstitusi dan segda 

perbuatannya hams berdasarkan dan sesuai dengan isi 

konstitusi. 

c. M o w  Parlaenter, yaitu suatu Monarki yang kekuasaan 

pernetahan tertingginya terdapat pada suatu Parlemen 

menteri yang bertanggung jawab atas kebijaksanaan 

pemerintah baik secara perorangan menurut bidangnya masing- 

masing maupun seluruhnya. 

2. Republik adalah salah satu bentuk pemerintah yang dipimpin oleh 

seorang Presiden. Republik terdiri dari: 

a. Republikmutlak 

b. Republik konstitusional 

c. Republik Parlementer. 

3. Diktator, yaitu negara diperintah oleh seorang diktator dengan 

kekuasaan mutlak. Diktator memperoleh kekuasaan yang tak terbatas 

djkarenakan revolusi yang dipimpinnya. 

Monarki (dewasa ini) addah suatu negara yang diperintah oleh suatu 

dinasti. Jadi, kepala negaranya diangkat atas dasar keturuuan. Oleh karena 

itu, ia beranggapan bahwa dasarnya ialah ketidaksamaan, karena setiap 

orang tidak dapat menjadi kepala negara, sedangkan Republik berdasarkan 

asas kesamaan, karena kepala negaranya diangkat berdasarkan kemauan 



orang banyak dan setiap orang dianggap sama haknya untuk menjadi 

kepala negam6 

Menurut Jellinek, perbedaan Monarki dengan Republik itu 

ditentukan oleh cara pembentukan kehendak negara (nach der Art der 

Staatlichen willensbilfung). Apabila pembentukan kehendak negara 

didasarkan pada pertimbangan psikologis yang diwujudkan oleh kehendak 

pribadi seseorang, itulah yang dinamakan monarki (Monarchieist der von 

einem psychischen willen gelenkte Staat). Sebaliknya, apabila 

pembentukan kehendak negara itu diiuat oleh manusia menurut 

pertimbangan yuridis yang diwujudkan melalui kehendak segolongan 

orang, baik golongan kecil maupun golongan besar, itulah Republik (Die 

hachstestaatsgewalt in der Republik ist stets wille eines kleineren order 

psseren ~olle~iurn).~' 

Berbeda halnya dengan JeUinek, Leon Duguit (1839-1928) 

mengajukan cara penunjukkan Kepala Negara sebagai parameter bentuk 

pemerintahan. Jika kepala negara ditun.uk berdasarkan keturunan disebut 

Kemjaan, sebalilcnya jika kepala negara ditentukan berdasarkan cara-cara 

yang lain disebut ~ e p u b l i k ~ ~  

Azhaq, Ilmu Negara, Pembahasan Buku Prof. Mr. R Kranen Burg, Ghalia 
~ndoksia, Jakarta, hlm. 53. 

Rusli Kustiaman Iskandar, 'Xedudukan, Tugas.. . .," Op.,tX, hlm 3 1. 
D i M p  dari Mochamad Isnaeni Ramdhan, Penga&ran lkgas dun W-nang 

WaRll A.esiden D a h  Hukum Tata Negma Indonesia, Dfsertasi, Program Pascasajan4 
Universitas Padjajaran, Bandung, 2003, hlm 83. 



Secara teoritis, perbedaan mendasar antara bentuk pemerintahan 

Republik dan bentuk pemerintahan Kerajaan antara lain: 69 

1. Dalam bentuk pemerintahan Republik, Kepala Negara ditentukan 

dalam suatu pemilihan umum., sedangkan dalam bentuk pemerintahan 

Kemjaan, Kepala Negara ditentukan berdasarkan garis ketunmm (baik 

berdasarkan garis keturunan tertua, baik laki-laki maupun perempuan); 

atan berdasarkan alasan psikologis-karismatis, sedangkan dalam 

bentuk pemerintahan Republik pemilihan Kepala Negara didasarkan 

pada pertimbangan rasional. 

2. Dalam bentuk pemerintahan Republik berlaku pembatasan masa 

jabatan dan periodesasi jabatan kepala negara behsar antara empat 

sampai delapan tahun, sedangkan dalam bentuk pemerintahan 

Kerajaan tidak ada pembatasan masa jabatan maupun periodesasi. Hal 

mana disebabkan karena paham bahwa kekuasaan diperoleh sebagai 

warisan dan dapat digmakan seumur hidup. 

Selanjutnya, untuk memudahkan pemahaman tentang perbedaan 

asasi antara bentuk pemerintahan Republik dengan bentuk pemerintahan 

Kerajaan dapat pula lebih dititikberatkan pada pembentukan dan pemilihan 

kepala negara yang dapat dimuskan sebagai be~ikut:~' 

a. Dalam Republik, Kepala Negara (Presiden) ditentukan atau dipilih 

dengan cara-cara yang demokratis. Pemikiran ini karena pada 

69 Ibi4 hlrn. 84-85. Lihat juga April Carter, Otatiras dun Demokmsi (Auhri ty  and 
Demucmq) diterjemahkan oleh Sahat Simamora (Jakam Rajawali, 1979) mengjukan 
tesis bahwa pemilihan karismatis mempakan salah satu unsur yang terdapat dalam 
masyarakat tipe otokratis. 

Rusli Kustiaman Iskandar, Kcduduh...Op,Cit., hlm. 37. 



dasarnya setiap warga negara berhak menjadi kepala negara. Dalam 

Kerajaan, kepala negara terbatas pada lingkungan Kerajaan - 

khususnya keluarga raja. Artinya, tidak setiap warga negara berhak 

menjadi raja. Karena itu, cara pembentukannya dapat dikatakan 

kurang atau bahkan tidak demokratis. 

b. Dalam Repub& masa jabatan kepala negara (Presiden) 

ditenWdibatasi untuk satu waktu tertentu, seperti 4 tahun, 5 tahun 

atau 7 tahun. Dalam Kerajaan, masa jabatan kepala negara (Raja) 

tidak ditentukddibatasi. Karena itu pada kerajaan-kerajaan klasik, 

pada umumnya masa jabatan raja adalah seumur hidup. 

c. Dalam Republik, syarat untuk menjadi kepala negara lebih bersifat 

W s  administrasi belaka, seperti: telah berumur 40 tahun, berhak 

memilih dan dipilih, warga negara, dan sebagainya. Dalam Kerajaan, 

syarat menjadi kepala negara merupakan warisan sejarah, bersifat 

lradisional dm turun-temurun. 

3. Sistem Pemerinta han 

a. Batasan Sistem Pemerintahan 

Secara etimologis, sistem pemerintahan merupakan gabungan 

dari dua kata sistem dm pemerintahan. Menurut Kamus Besar 

Bahasa Imbnesia sistem adalah perangkat unsur yang secara t e r m  

saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Sistem berasal 

dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata S '  dan kata histani yang 

berarti menempatkan bersama (to pleace together). Secara umwn 



merupakan suatu struktur yang terdiri dari bagian-bagian atau 

komponen-komponen yang saling berhubungan dan apabila salah 

satu atau sebagian di antara komponen tersebut tidak atau kurang 

berfhgsi, maka akan mempengarul.u komponen-komponen yang 

lainnya i t ~ . ~ l  

Pamudji berpendapat bahwa sistem adalah suatu keseluruhan 

yang kompleks atau terorganisir, suatu himpunan atau perpaduan hal- 

hal atau bagian-bagian yang membentuk suatu kebulatan atau 

k e s e l d a n  yang kompleks atau utuh." Weiner mengardkan sistem 

sebagai perangkat aturan hukum yang mengatw tatanan, artinya 

meletikkan norma-noma dalam ranah perilaku.73 Sementara itu, Inu 

Kencana Syafiie menyatakan bahwa sistem adalah kesatuan yang 

utuh dari suatu rangkaian yang kait mengait satu sama lain. Bagian 

atau anak cabang dari suatu sistem, menjadi induk sistem dari 

rangkaian ~elanjutn~a.~" 

Kata pemerintahan dapat diartikan secara luas dan sempit. 

Dalam arti luas pemerintahan adalah segala urusan yang dilakukan 

71 Bintan Saragib, "Lembaga . . . Op. CYt, hlm. 16. Sistem berasal dari bahasa Yunslni 
System yang mempunyai pengertian: 1). Suatu keselwuban yang tersusun dari sekian 
banyak bagian (Whole Compounded of several parts); 2) hubungau yang berlangsung di 
antara satu-satuan atau kompenen secara teratur (an organized functioning relationship 
among units or components). Jadi dengan kata lain istilah system magandung arti 
sehimpuuan bagian atau komponen yang saling berhubungau secara teratur dan merupakan 
satu keselutuhan (a whole). Lihat Tatang M .  Arnirin, Pokok-PoRok T& Sistem, Raja 
GraGndo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 1. 

f2 Pamudji, T d  Sistem dun Pengeterrapannya &h,M~crgentent ,  Ichtiar Baru- 
Van Hoeve, Jakarta, 1981, hlm. 4-7 

73 Nobert Weiner, The Human Use of'Human Being CybemeLic and Society, 
Doubday & Company Inc, Garden City, New York, 1954, hlm. 105. 

74 Jnu Kencana Syariie, Penguntar IImu Pemerhtahan, Eresco, Bandung, 1992, 
hlm 101. 



oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan, memelihara 

keamanan dan meningkatkan derajat kehidupan rakyat serta dalam 

menjamin kepentingan negara itu sendiri. Dalam konteks fungsi 

Legislaa Eksekutif dan Yudikatif pengertian pemerintahan 

mencakup ke semua fungsi tersebut di atas. Dalam arti sempit hanya 

menyangkut fungsi Eksekutif ~ a j a . ~ ~  Bagir Manan mengurahn 

bahwa pemerintahan diartikan sebagai keseluruhan lingkungan 

jabatan dalam suatu organisasi Dalam organisasi negara, 

pemerintahan sebagai lingkungan jabatan adalah alat-alat 

kelengkapan negara seperti jabatan Eksekutic Legislae Yudikatif 

clan jabatan suprashuktur 1ai11n~a.~~ Sementam itu, C.F. Strong 

Government is, therefore, "that organization in which is vested ... the 
right to exercise sovereign powers." Government, in the broad sense, 
is something bigger than a special body of ministers, a sense in which 
we colloquially use if today, when we refer to the Cabinet in Great 
Britain for example, as the Government of the day. Government in the 
b d r  sense, is charged with the maintenance of the peace and 
security of the state within and without. It must, therefore have first 
military power or the control of armed forces; secondly, legislative 
p e r  or the ability to extract su#cient moneyhm the community 
to defiay the cost of defending the state and of enforcing the law it 
makes on the state's beharf: It must, in short have legislative power, 
executive power and judcial power, which we may call the three 
departement of government. 

M e n m t i  pendapat C.F. Strong ini, maka pemerintah ditopang 

oleh tiga kekuasaan, yakni kekuasaan Eksekutif, Legislatif dan 

yudisial. 

75 Juanda, Hubungan . . . Op..,CiL. him 75. 
76 Bagir Manan, Mmpngsong.....@,Ci1, hln 100. 

C.F. Strong, Modem. .. @.,Cit, hlm 8 



Samuel Edward Finer menyatakan bahwa istilah government 

paling sedikit mempunyai empat axti, yaitu:78 

I).Menunjukkan kegiatan atau proses memerintah, yaitu 

melaksanakan kontrol atas pihak lain (the activity of the process of 

governing); 

2). Menunjukkan madah-masalah (hal ikhwal) negara dalam mana 

kegiatan atau proses di atas dijumpai (states of @airs); 

3). Menunjukkan orang-orang (maksudnya pej abat-pej abat) yang 
+.. 

dibebani tugas-tugas untuk memerintah (people charged with the 

duty of governing); 

4). Menunjukkau cara, metode atau sistem dengan mana suatu 

masyarakat t-tu diperintah (the manner, method or system by 

which a particular society is governed). 

Pemahaman dari empat arti ini menunjukkan bahwa S.E. 

Finer mengakui ada pemerintah dan pemerintahan dalam art i  luas. 

Dengan adanya pemerintah dan pemerintahan dalam arti luas, maka 

tentunya dijumpai pula pengertian pemerintah dan pemerin* 

dalam arti sempit. Menurut ajaran tripraja pemerintahan dalam arti 

sempit hanya meliputi kekuasaan ~ksekutif ~a ja .~ '  

Dari pengertian sistem dan pemerintahan, maka sistem 

pemerintahan dapat diartikan sebagai suatu struktur yang terdiri dari 

fimgsi-hgsi Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif yang saling 

78 Pamudji. Pabondlngan Pemerintahan, Bina Abara, Jakarta, 1985, hlm. 5. 
79 IM 



berhubungan, bekerjasama dan mempengdu satu sama lain. 

Dengan perkataan lain sistem pemerintahan adalah cara k q a  

lembaga-1embaga negara dan hubungannya satu sama l a i ~ n ~ a . ~  

A. Hamid S Attamimi mengarhkm sistem pemerintahau 

negara pada hakikatnya membicarakan sistem kerja pemerintahan 

yang dilakukan oleh Presiden dalam hubungannya dengan sistem 

kerja fungsi lembaga tertinggi negara (istilah sebelum perubahan 

UUD 1945) dan lembaga-lembaga tinggi negara l a i n ~ ~ a . ~ ~  Ismail 

Suny berpendapat bahwa sistem pemerintahan adalah suatu sistem 

yang tertentu yang menjelaskan bagaimana hubungannya antara alat- 

alat perlengkapan negara yang tertjng@ di suatu negara.82 Senada 

dengan itu I Gde Pantja Astawa memaltnai sistem pemtximhm 

sebagai hubungan kekuasaan, wewenang atau h g s i  antara dm organ 

negara ataupun pemerintahan secara timbal ballk, terutama hubungan 

antara Legislatif dan ~ksekut i f .~~  

Dari pendapat para pakar di atas pada dasarnya mengandung 

persamaan-persamaan, kalaupun terdapat perbedaan karena 

disebabkan oleh perbedaan sudut pandang. Sistem pemerintahan 

dalam arti luas merupakan suatu bentuk hubungan tata k q a  antara 

lembaga negara, yaitu antara Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif 

Dalam arti sempit yaitu bentuk hubungan antara ekekiltif dan 
- - --- 

so Ibid 
A Hammid S Attarnhi, Peram Kqpres ...+,a, hlm 124 

a2 Ismail Suny, Mekam!smeDemokrasi PamxsUa, Aksara Baru, Jakarta, 1987, hlm. 9-10 
" I Gede Pantja Astawa, "Interpelasi dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan 

DaerW MUM& disajikan di Cirebon pada tanggal 27 Desember 2003, h h  2. 



Legislatif Dalam tulisan ini yang dikaji adalah pengertian 

pemerintahan dalam arti luas. 

b. Ciri - Ciri Sitem Pemerhtahan 

Sistem pemerintahan ini sangat dominan dipengaruhr oleh tipe 

pemerintahan yang demokratis. Tipe pemerintahan suatu bangsa 

biasanya merujuk pada bagaimana kekuasaan Eksekue Legislatif dan 

Yudikatif diorganisir. Untuk keperluau itu dalam pemerintahan 

demokratis *at diberikan keleluasaan untuk mengatur pemerintahan 

mereka baik secara langsung atau melalui pemdihan perwakilan. Hal ini 

berbeda dengan pemerintahan otoriter yang membatasi dm melarang 

partisipasi dari rakyatnya Dua tipe sistem pemerintahan yang populer 

dalam pemerintahan demokratis yakni, sistem pemerintahm 

Presidensial dm Parlementer. 

Suatu sistem pemerintahau dinamakan Parlementer apabila badan 

Eksekutif (pemegang kekuasaan ~ksekutif)~~~ secara langsung 

bertanggung jawab kepada badan Legislatif (pemegang kekuasaan 

Legislat@. Men- kata-kata Strong: It is immediately responsible to 

Artinya bahwa kelangsungan kekuasaan Eksekutif sangat 

bergantung pada kepercayaan dan dukungan mayoritas suara di badan 

Legislatif. Setiap kali Eksekutif kehilangan kepercayaan dan dukungan 

dari badan Legislatif, seperti karena mosi tidak percaya, Eksekutif akan 

" Bagir Manan, Kekuasun ...Op., a, hlm 7 
85 C.F. Strong, @,a, hlm 74. 



jatuh dengan cara mengembalikan mandat kepada Kepala Negara (Raja, 

Ratu, Kaisar atau Pre~iden).'~ 

Sementam sistem pemerintahan Presidensial adalah sistem 

pemerintahan yang pemegang kekuasaan Eksekutif tidak harus 

bertanggung jawab kepada badan Legislatif. Pemegang kekuasaan tidak 

dapat dijatuhkan oleh atau melalui badan Legislatif, meskipun 

kebijaksanaan yang dijalankan tidak disetujui atau baldcan ditentang 

oleh pemegang kekuasaan Legislatif. Pemegang kekuasaan Eksekutif 

terpisah dari badan Legislatif 

Selain dari dua sistem yang dikemukakan di atas, Moh. Mahfud 

berpendapat bahwa ada sistem pemerintahan lain di samping sistem 

pemerintahan Pailementer dan Presidensial. Sistem pemerintahan yang 

dimaksud adalah sistem pemerintahan referendum. Di dalam sistem 

pemerintahan referendum badan Eksekutif merupakan bagian dari badan 

Legislatif. Badan Eksekutif merupakan bagian badan Legislatif (seperti 

di Swiss yang disebut Bundesrat) adalah badan pekerja Legislatif bang 

di Swiss disebut Bundesversammlung). Jadi, di dalam sistem ini badan 

Legislatif membentuk sub badan di dalamnya sebagai pelaksana tugas 

pemerintah. Kontrol terhadap badan Legislatif di dalam sistem ini 

dilakukan langsung oleh ralqat melalui lembaga referendum." 

Dilihat dari kekuasan yang menjalankan pemerintahan, 

C.F Strong membedakan dalam dua jenis, Eksekutif nominal dan 

86 Bagir Manan, Keku asaan...Op.,C&, hlm 7-8. 
Moh MahfUd, Dasar . . . Op Cit, 1993, hlm 84. 



Eksekutif riil. Eksekutif riil adalah Eksekutif yang riil menjalankan clan 

bdanggung jawab atas jalannya pemerintahan. Adapun Eksekutif 

nominal adalah Eksekutif yang menjalankan pemerintahan tetapi tidak 

memild tanggung jawab atas jalannya pemerintahan.88 

Negara dengan sistem pemerintahan Parlementer akan memiliki 

Eksekutif nominal dan Eksekutif riil. Eksekutif riil ada dan dijalankan 

oleh kabinet yang dipimpin Perdana Menteri. Kabinet inilah yang 

bertmggmg jawab dan dapat dijatuhkan oleh badan Legislatif. Adapun 

Kepala Negara tidak dapat diganggu gugat, karena semua tindakan 

pemerintahan yang dilakukan oleh Kepala Negara 

dipertanggungjawabkan oleh Kabinet atau oleh Menteri yang 

bersangkutan. Itulah sebabnya, sistem pemerintahan Parlementer iui 

disebut juga dengan pemerintahan kabinet (cabinet government), karena 

yang bertanggung jawab kepada badan Legislatif adalah Kabinet. 

Sebaliknya, di negara dengan sistem pemerintahan Presidensial 

hanya mengenal satu jenis Ekseku* yaitu Eksekutifriil yang ada pada 

Kepala Negara. Kepala Negara ini tidak mempuuyai hubungan dengan 

badan Legislatif dalam urusan mempertahankan kelangsungan 

kekuasaan, karena dalam sistem pemerintahan Presidensial, Eksekutif 

tidak bertanggung jawab kepada badan Legislatif sebagai konsekuensi 

pemegang kekuasaan Eksekutif tidak dibentuk oleh atau melalui badan 

Legislatif. Sistem seperti ini oleh Strong dinamakan the non 

" C.F. Strong, Op,CIL, hlm. 234 



parliamentary executive, di lain pihak dikatakan pula fixed executive 

karena masa jabatan pemegaug kekuasaan Eksekutif ditentukan untuk 

suatu waktu tertentu yang berarti selarna masa jabatannya itu, pemegang 

kekuasaan Eksekutif tidak dapat dijatuhkan oleh badan Legislatif: 

Tatanan pemerintahan demokratis selalu memperhatikan secara 

timbal balik hubungan antara inhtruktur dan suprastruktur. 

IdhWn&w utama yang berperan dalam sistem pemerintahan adalah 

sistem kepartaian. Sistem kepartaian mempunyai pengaruh yang 

berbeda terhadap sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan 

Parlementer sangat dipengaruhi susunan kepartaian. Tidak d d a n  

dalam sistem pemerintahan Presidensial. 

Sistem pemerintahan Parlementer dengan sistem banyak partai 

selalu dibentuk berdasarkan koalisi yang setiap saat terancam pecah 

yang akan mengurangi dukmgan terhadap pemerintah. Pemerintah 

dapat jatuh bangun sesuai dengau keutuhan koalisi. Dalam praktik 

didapati pemerintahan koalisi yang stabil atau cukup stabil seperti 

Pemerintahm BarisanINasional di Malaysia, Pemerintahan Koalisi di 

Belanda dan ~elgia.~'  

89 Bagir Manan, Menyovrgsong . . . Op hlm 254. Mmurut Myron Weiner dan Yoseph 
La Palombara dinyatakan bahwa masalah pokok bukanlah apakah pemerintahan mendapat 
dukungan rakyat, melainkan apakah legitimasi berkenaan dengan sistem itu telah terbentuk? 
Betatapun suatu panerintahan yang tidak populer mungkin saja memegang kekuasaan di  dalam 
suatu sistem yang d i t e m  secara luas oleh rakyat sebigai sistem yang sah Myron Weiner dan 
Yoseph La Palombara,"Pengaruh Partai terhadap Perkembangan Politik," dalam Meriam 
Budiardjo (peny), Padsfpad dan P d  Polit& Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1998, hlm 
190-191. 



Sistem kepartaian tidak mempengaruhi stabilitas pemerintahan 

Presidensial. Presiden tidak dapat dikenakan mosi tidak percaya oleh 

Parlemen. Sistem kepartaian hanya berpengaruh pada saat pemilihan 

Presiden. Dalam pemilihan tidak langsung, dukungan partai di badan 

perwakilan sangat menentukan. Tetapi setelah terpilih, Presiden tidak 

dapat lagi dijatuhkan oleh Badan Perwaldan yang bersangkutan karena 

alasau-alasan kebijakan politik kecuali terkena impeachment, seperti di 

lndiago 

Dari beberapa ciri sistem pemerintahan, baik sistem pernerintahan 

Presidensial maupun Parlementer, maka sangat menarik dikemukakan 

juga uktum-ukmm sistem pemerintahan yang dikemukakan oleh 

Dongles V. Verney. Ciri-ciri sistem pemerintahan Presidensial 

adalah:'' 

1). Majelis tetap sebagai Majelis 

Dalam sistem pemerintahan Parlementer, majelis clan Eksekutif 

dilebur ke dalam satu lembaga yang dikenal dengan Parlemen, 

sedangkan dalam sistem pemerintahan Presidensial dituntut agar 

Legislatif tetap terpisah dengan Eksekutic sebagimana teori Trias 

Politica. 

Ibid Pendapat yang berbeda, sistem kepartaian di India h a n g  menjajikan untuk 
dicontoh sekalipun India tergolong demokratis. Lihat Bambang Cipto, Rmpk dim Totangan 
PM Polih'R, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1996, hlm. 136. 

91 Arend Lijphart, ParDamentary Versus ReSidenaiaC Government, London: Oxford 
University Press, 1992, hlm 40-46. Lihat juga Ibrahim R, "Sistem Pengawasan Konstitusional 
antara Kekuasaan Legislatif dan Eksekutif dalam Pembaharuan Undang-Undang Dasar 1945," 
Disenmi, Program Pasca Sarjana Universitas Padjadjaran Bandung, 2003, hlm 51-54. 



2). Eksekutif tidak dibagi 

Presiden dipilih oleh rakyat dan bersandar kepada dukungan rakyat 

sesuai konstitusi. Amerika Serikat telah menentukan solusinya yang 

memungkinkan Eksekutif tunggal dan pemdhan Presiden pada saat 

pemilih majelis; ini mendorong dua cabang pemerintahan untuk 

bersatu dalam menye ldan  berbagai masalah kenegaraan. 

3). Kepala pemerintaha.u juga kepala negara 

Jika dalam Monarkhi pra-Parlementer, kepala negara j u g  kepala 

pemerintahan, dan dalam Presidensial kepala pemerintahan yang 

juga kepala negara, tetapi Presiden dipilih oleh rakyat, para pemilih 

memilih pemimpin politik untuk masa jabatan yang telah ditentukan 

secara pasti dalam konstitusi. 

4). Presiden mengangkat kepala departemen 

Dalam sistem pemerintahan Parlementer, Perdana Menteri 

mengangkat rekannya di Majelis untuk membentuk pemerintahan, 

sedangkan dalam sistem pemerintahan Presidensial, kepala 

pemerintahan (Presiden) mengangkat rekan-rekannya sebagai kepala 

departemen, seperti di Amerika Serikat dimintakan persetujuan 

Senat dan di Phlilipina dimintakan persetujuan komisi pengangkatan 

pejabat. 

5). Presiden adalah eksekutiftunggal 

Sistem pemerintahan Parlementer bersifat kolektif clan Perdana 

Menteri setara dengan mentennya, sedangkan pemerintahan 



Presidensial cenderung bersifat individual dan para menteri 

m q a k a n  pembantu Presiden. 

6). Maws tidak boleh menduduki jabatan Eksekutif 

Dalam sistem pemerintahan Parlementer seorang dapat duduk di 

Eksekutif dan Legislatif sekaligus, pada pemerintahan Presidensial 

tidak boleh merangkap jabatan di dua lembaga tersebut. 

7). Eksekutifbertanggung jawab kepada pemilih 

Presiden tidak bertanggung jawab kepada Majelis, tetapi 

b m g g u n g  jawab kepada pemilih secara langsung. Biasanya 

majelis meminta Presiden bertangguug jawab berdasarkan konstitusi 

mdalui proses dakwaan. Namm, ha1 ini tidak berarti ia bertanggung 

jawab kepada Majelis dalam pengertian sistem pemerintahan 

Pdementer. Dakwaan tersebut mtuk menuntut kepatuhan hukum 

dan berbeda dengan kontrol politik tefhadap tindakan Presiden. 

Tmggung jamb politik dalam kaitan hubungan kerja sehari-hari 

terjadi antara Pemerintah dengan Majelis. 

8). Presiden tidak dapat membubarkan Majelis 

Majelis tidak dapat memberhentikan Presiden dari jabatannya, 

begitu pula Presiden tidak dapat membubarkan Majelis. Mereka 

tidak sating memaksa, sehingga para ahli menyebutnya sebagai 

checks and balances system. Sistem pemerintahan Presidensial 

memperlihatkan hubungan sating membutuhkan antara cabang 

kekuasaan Legislatif, Eksekutif dan yudisial. 



9). Majelis berkedudukan lebih tinggi daripada cabang pemerintahan 

yang lain dan tidak ada peleburan bagian Legislatif dan Eksekutif 

Dalam sistem pemerintahan Parlementer, Eksekutif dan Majelis 

tidak berkedudukan lebih tinggi, karena keduanya merupakan bagian 

dari institusi Parlemen. Dalam sistem pemerintahan Presidensial, 

peleburan kekuasaan Legislatif dan Eksekutif digantikan dengan 

pemisahan kekuasaan, masing-masing memiliki ruang lingkup tugas 

sendiri-senditi. Tindakan mereka dapat dinyatakan inskonstitusional 

oleh yudisial. Dalam ha1 ini, kedudukan konstitusi memiliki tempat 

yang sangat sentral untuk sebuah kepastian. Dalam sistem 

pemerintahan Parlementer, konstitusi dapat diubah oleh Eksekubf 

dan Majelis yang bertindak sebagai Parlemen, sedangkan dalam 

sistem pemerintahan Presidensial Majelis dapat mengubah konstitusi 

deugan keterli'batan dari Presiden. 

10). Eksekutifbertanggung jawab langsung kepada pemdih 

Pemerintah dalam sistem pemerintahan Parlementer diangkat oleh 

kepala negara, mereka tidak diprlih, sebalilaya dalam sistem 

pemerintahan Presidensial Eksekueif tergantung kepada suara 

rakyat dan Presiden (dan Wakd Presiden) dipilih oleh badan 

pemilih, sehingga kedua lembaga dapat mengklarm diri bahwa ia 

mewakili rakyat. 



11). Tidak ada f o b  kekuasaan dalam sistem politik 

Kegiatan politik pada sistem pemerintahan Parlementer bertumpu 

kepda Parlemen, kepala negara, pemerintah, wakil rakyat, partai, 

kelompok kepentingan, para pemilih mengakui supremasi 

Pademen. Dalam sistem pemerintahan Presidensial tidak ada 

konsentrasi kekuasaan, kecuali pembagian kekuasaan. Tidak ada 

penyatuan, kecuali hgmentasi kekuasaan. 

Selanjutnya, Dougles V. Verney juga mengemukakan beberapa ciri 

dari sistem pemerintahan Parlementer, yakni:92 

1) Majelis menjadi Parlemen 

Pada awalnya, pemerintahan dipimpin oleh seomg raja yang 

bertanggung jawab terhadap seluruh kekuasaan. Kemudian muncul 

majelis yang menentang hegemoni raja, dan akhirnya majelis 

mengambil alih tanggung jawab pemerintahan dan b h d a k  sebagai 

Parlemen. Raja kehilangan sebagian besar kekuasaamya, seperti yang 

terjadi di Inggris akhir abad ke-17, dimana kekuasaan Legidatif 

diberikan kepada majelis untuk membedakan kekuasaan Eksekutif 

yans di~egang raja. 

Raja kehilangan kekuasaan Eksekutithya dan diserahkan kepada para 

menteri yang bertanggung jawab kepada majelis. Para menteri dipilih 

oleh majelis dan akan mengundurkan diri, apabila majelis menarik 

kepercayaan. Pada hakikatnya sistem pemerintahan Parlementer 

92   bid, hlm 54-58. 



adalah peleburan fungsi legslatif dan Eksekutif, yaitu majelis yang 

dulunya merupakan badan perwakilan diubah menjadi sebuah 

Parlemen. Parlemen adalah sebuah badan yang mencakup Legislatif 

dan Eksekutif. Jika hams mengacu kepada Legislatif saja, d i w  

istilah majelis. 

2) Eskekutif dibagi menjadi dua bagian 

Salah satu konsep penting perubahan majelis ke dalam Parlemen 

adalah Eksekutif dibagi dua bagian, yaitu: Perdana Menteri menjadi 

kepala pemerintahan dan Presiden (Raja) sebaga. kepala negara. Raja 

(Ratu) menduduki tahta karena ketunman seperti di Inggris, di 

Malaysia yang Dipertuan Agung dipilih oleh majelis raja-raja, dan 

Sultan yang Dipertuan Agung, India Presiden dipilih oleh Konggres. 

3) Kepala negara mengangkat kepala pemerintahan 

Dalam urusan pemerintahm dijalankan oleh Perdana Menteri dan 

bertmggung jawab kepada Majelis, kepala pemerintahan diangkat oleh 

kepala negara. 

4) Kepala pemerintahan mengangkat menteri 

Pembedaan antara Perdana Menteri dengan para menteri, Perdana 

Menteri diangkat oleh Kepala Negara, para menteri dipilih oleh 

Perdana Menteri 

5) Kabi.net (F'emerintah) adalah badan kolektif 

Peralihan sistem pemerintahan Monarki ke dewan menteri, 

mengandung arti bahwa seorang penguasa digantikan oleh sebuah 



badan kolektif. Perdana menteri merupakan orang pertama di antara 

pemegang jabatan yang setara (primus inter pares). 

6 )  Menteri biasanya merupakan anggota Parlemen (di Inggeris) 

Para anggota pemerintahan mempunyai peranan ganda, yaitu sebagai 

menteri dan anggota Parlemen, karena Parlemen terdiri dari Eksekutif 

dan W s .  Seorang anggota Eksekueif adalah anggota majelis secara 

de facto, tetapi ia tidak dapat menjadi anggota majelis. Di negara 

dengan &em pemerintahan Parlementer penuh, seperti Inggrk para 

menteri juga anggota majelis. Tidak semua negara yang menganut 

sistem pemerintahan Parlementer menerima bahwa para menteri hams 

menjadi anggota majelis, seperti Belanda, Norwegia, dan Luxembourg 

para menteri dilarang menjadi anggota majelis setelah 

pengangkatannya, hal ini menunjukkan sisa dari doktrin pexnisahan 

kekuasaan. 

7) Pemerintah bertanggung jawab secara politik kepada majelis 

P e m e  bertanggung jawab kepada majelis dan munglan menolak 

membecikan dukungan. Jika majelis menganggap Eksekutif beriindak 

tidak bijaksana atau bukan atas dasar konstitusi. Dengan mosi tidak 

percap atau menolak usulan program pemerintah, majelis dapat 

memaksa pemerintah untuk mengundurkan diri dan mendorong kepala 

negara menentukan pemerintahan baru. 

8) Kepala pemerintahan dapat memberikan pendapat pada kepala negara, 

untuk membubarkan majelis 



Dalam sistem Monarkhi, sistem pemerintahan Parlementer di Eropa, 

jika tidak puas dengan majelis, raja dapat membubarkan salah satu dari 

kedua badan Legislatif Dengan maksud untuk mendapatkan 

kepercayam melalui pemilihan mum, wakil rakyat dan kabinet 

mendapat mandat baru. Pada kondisi ini, menunjukkan pemerintah 

dibagi dua: kepala negara membubarkan Parlemen dan akan 

melakukan, apabila ada permintaan kepala pemerintahan. 

9) Parlemen sebagai suatu Kesatuan memiliki supremasi dan tidak saling 

menguasai. 

Konsep supremasi Parlemen merupakan suatu Kesatuan atas 

bagiannya yang merupakan suatu ciri khas dari sistem pemerintahan 

Parlementer, setiap unsur Parlemen tidak boleh menguasai unsur lain. 

Pemerintah bergantung kepada dukungan majelis, jika pemerintah 

ingin terus berkuasa, tetapi majelis tidak merniliki supremasi, 

pemeiintah dapat membubarkan Parlemen dan mengadakan pemiUlan 

umum. 

10) Pemerintah satu Kesatuan, bertanggung jawab secara tidak langsung 

kepada pemilih. 

Meskipun bertanggung jawab langsung kepada Majelis, pemerintah 

hanya bertanggung jawab secara tidak langsung kepada para pemilih. 

Perdana Menteri hams menjadi anggota Majelis sebelum diangkat 

menjadi Perdana Menteri. 



1 1 )  Parlemen adalah fokus kekuasaan dalam sistem politik. 

Penyatuan kekuasaan Eksekutif dan Legislatif di Parlemen 

menyebabkan penumpukan kekuasaan di Parlemen dalam tatanan 

politik. Parlemen merupakan forum mtuk mengajukan berbagai 

gagasan, pemerintah tidak boleh terlalu banyak omong terhadap 

penolakan Parlemen atas programnya. Majelis harus menahan diri 

untuk tidak menjalankan h g s i  pemerintah. Di sinilah let& 

kesinambungan kekuasaan, tanpa mencari keuntungan bagi setiap 

institusi. 

Untuk ciri-ciri sistem pemerintahan semi-Presidensial, Maurice 

Duverger menyampaikan tiga macam unsur dalam konstitusinya, yakni:93 

1 )  Presiden dipilih melalui pemilihan umum ( m e  President of the republic 

is elected by Universal sueage). 

2) Memiliki kekuasaan yang cukup besar (He possesses quite considerable 

powers) 

3) Adanya oposisi yang kuat, Perdana Menteri dapat memegang jabatan 

selama tidak ada mosi tidak percaya (He has opposite him, however, a 

prime minister and ministers who possess executive and governmental 

power and can stay in office only if the parliament does not show its 

opposition to them) 

Sri Soemantri M dalam makalahnya yang berjudul Wavasan Akar 

Kerakyatan dm Strategi Pengukuhannya Melalui Sistem Pemerintahan 



Berdasarkan UUD 1945 Dilihat dari Aspek Hukum mengungkapkan ciri- 

ciri sistem pemerintahan menurut S.L. Witman dan JJ. Wuest, yakni:94 

Ciri-ciri Sistem Pemerintahan Presidensial: 

1). It is based upon the separation of powers principle; (didasarkan pada 

pemisahan kekuasaan secara tegas) 

2). The executive has no power to dissolve the legislature nor must he 

resign when he loses the support of the majority of its membership; 

(Eksekutif tidak memiliki kekuasaan untuk membubarkan Legislatif atau 

mengundurkan diri apabila dia kehilangan dukungan dari mayoritas 

anggotanya) 

3). There is no mutual responsibility between the President and his 

Cabinet; the letter is wholly responsible to the Chief Executive; (Tidak 

ada pertanggungjawaban timbal balik antara Presiden dan kabinetnya; 

para menteri bertanggungjawab sepenuhnya kepada Presiden. 

4). The executive is chosen by the electomte.(Eksekutif dipilih oleh 

pemilih) 

Ciri-ciri Sistem Pemerintahan Parlementer 

1). Its is based upon the defision of powers principle; (Didasarkan pada 

penyatuan kekuasaan) 

2). There is mutual responsibility between the executive and the 

legislature; hence the executive may dissolve the legislature or he must 

" Shepherd L. Witman and John J. Wuest, 0- Government V1sualkd, New 
Jersey: Littlefield, Adams & Co, 1959, hlm. 7-9 Lihat juga Sri Soemantri M, "Wawasan Akar 
Kerakyatan dan Smegi Pengukuhannya Melalui Sostem Pemerintahan Berdasarkan UUD 1945 
Dilihat dari Aspek Hukum," Makalah disampaikan dalam Suninm Sehuri yang diadakan oleh 
IIPS pada tanggal 14 Desember 1995, hlm.65. 



resign together with the rest of the cabinet when his policies are no 

longer accepted by the wor i t y  of the membership in the legislature; 

(Ada pertanggungiawaban iimbal balik antara Eksekutif dengan 

Legislatif, Eksekutif boleh membubarkan Legislatif atau dia hams 

mundur bersama dengan kabinetnya bila kebijakannya tidak diterima 

oleh mayoritas anggota di dalam Legislatif) 

3). There is also mutual responsibilty between the executive and the 

cabinet; (Juga ada pertanggungjawaban secara bersama antara 

Eksekutif dm kabinetnya) 

4). The executive (Prime Minister, Premier, or Chancellor) is chosen by 

the titular Head of State (Monarch or President), according to the 

support of the majority in the legislature. Eksekutif (Perdana Menteri, 

Menteri atau Konselor) diangkat oleh kepala negara (Raja atau 

Presiden), sesuai dengan dukungan dari mayoritas anggota Legislatd). 

Selanjutnya dari penjabatan Shepherd L. Witman dan John J. 

Wuest dapat dinyatakau bahwa sistem Presidensial ini didasarkan pada 

prinsip pemisahan kekuasaan, Eksekutif tidak memiliki kekuasaan untuk 

membubarkan Legislatif ataupun Eksekutif tidak harus bubar ketika 

kehilangan dukungan dari mayoritas Legislatrfl tidak ada saling bertanggung 

jawab antara Presiden dan kabinetnya; semua pertanggungiawaban ada pada 

kepala Eksekutrfl serta Eksekutif dipilih oleh badan pemilih. Untuk ha1 ini 

dapat digambarkan dalam Bagan I di bawah 



PRESLDENTLAL GOVERNMENT 

ELECTORATE L 
PRESIDENT 

Actual and Titular 
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CABINET 
Heads of Administrative 

Departments 

CIVIL SERVICE 

Selanjutqa S.L. Witman dan J.J. Wuest juga mengemukakan bahwa 

sistem pemerintahan Parlementer didasarkan pada prinsip difusi kekuasaan, 

pada satu sisi Eksekutif dapat membubarkan Legislatif atau Eksekutif harus 

meldakkan jabatan bersama kabinet ketika kebijaksanaannya tidak diterima 

oleh mayoritas anggota Legislate adanya saling bertanggungiawab antara 

Eksekutif dan Legislatif, serta Eksekutif (Perdana Menteri, Menteri, atau 

Kamelor) dipilih oleh Simbol Kepala Negara (raja atau Presiden), sesuai 

dengan dukungan mayoritas Legislatif. Hal ini tergambar dalam Bagan I1 

sebagai bedcut:% 



I Executive 

. . . . . . . - - -. . . . . . . . . . . . - - . . . . b 

\ 
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Actual Executive Ci\ t 
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CABINET 
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Prime Ministerand or Legislature 
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CIVIL SERVICE 

Keberadaan konstitusi dalam mengatur penyelenggaraan pemerintah baik 

yang dilakukan oleh lembaga Legislaa Eksekutif dan Yudikatif mempunyai 

art i  yang sangat ~trategis.'~ Pengatwan ini dapat dijadikan landasan untuk 

'' Lihat Kodtusi Australia yang konstitusinya menetapkan pemisahan antara kekuasaan 
Legislatic Eksekutif dan Yudikatif. Secara lengkap konstitusi Australia menetapkan bahwa 
kekuasaan Legislatif mernbuat bukum (the legislative power to make laws); kekuasaan Eksekutif 
Persemalanuran sebagai administer hukum dm meneiapkan dalarn kegiatan p e m e r i n h  (the 
executive power to administer laws and carry out the business of government) dan kekuasaan 
Yudikatif Federal menguji melalui peradilan (the judicial power exercised by courts). Lihat 
"Pafiament An Overview," http:N~w.a~h.gov.ad~arl.htm. diakses tanggal 8 Aguslus 2004. 



menentukan batasan kekuasaan negara, hak warga negara dan lain sebagainya, 

talc terkecuali dalam kaitannya dengan sistem pemerintahan. Berikut ini akan 

diumikan aspek-aspek konstitusionalisme dan teori konstitusi. 

1. Pengertian Konstitusi 

N e w  yang menganut sistem negara clan teori kedaulatan rakyat 

dalam konsep pemerintahmnya menggunakan konstitusi.* Konstitusi 

dalam ilmu hulrum sering menggunakan beberapa istilah dengan arti yang 

sama. Sebdkya, ada kalanya untuk arti yang berbeda digunakan istilah 

yang sama. Selain konstitusi diked  atau digunakan juga beberapa istilah 
. . 

lain, seperti UUD dan hukum dasar. 

Menurut Rukmana ~manwinata~~ istilah "konstitusi" dalam bahasa 

Indonesia antara lain berpadanan dengan kata "constitution" (bahasa 

Inggck), "constitutie" (bahasa Belanda), "constitutionel" (bahasa 

Perancis), "VerEassung" (bahasa Jennan), "constitutio" (bahasa Latin), 

"fhdamental laws," (Amerika Serikat). 

Pendapat mengenai istilah konstitusi dan UUD terbagi dua, yaitu: 

Pertama, pendapat yang membedakan konstitusi dengan UUD; Kedua, 

pendapat yang menyamakan konstitusi dengan UUD. Pada saat ini 

nampaknya pendapat kedua lebih diterima. 

98 RmeU F Moore, Mo&m ConstltutZans, Arnes, Lowa, Littlefield, Adam & Co, 1957, 
hlm. 3. 

99 Rukmana Amanwin* "Pengaturan dan Batas lmplementasi Kemerdekaan Beaserikat 
dan Berkwnpul Dalam Pasal28 UUD 1945", Disdasi, Bandung: Universitas Padjadjaran, 1996, 
hlm 48. 



Perkataan "Konstitusi" berarti "pembentukan" bmsal dari kata 

kerja LL~nstitueI" (Perancis) yang berarti "membent~k".'~~ Sementara itu, 

istilah UUD merupakan terjemahan dari perkataan Belanda grondwet. 

Dalam kepustakaan Belanda, selain grondwet juga digunakan istilah 

constitutie. Kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang sama.lO' 

Dalam bahasa Indonesia dijumpai istilah hukum yang lain yaitu 

hukum dasar. Dalam perkembangannya istilah konstitusi mempunyai dua 

pengertian, yaitu pengertian yang sempit dan pengertian yang luas. 

Pengertian konstitusi dalam arti sempit tidak menggambarkan 

seluruh kumpulan peraturan, baik yang tertulis dan tidak tertulis (legal and 

non legal) maupun yang dituangkan dalam suatu dokumen tertentu seperti 

berlaku di Amerika ~erikat.'O~ 

K d t u s i  sebagai kaidah yang tertuang dalam suatu dokumen 

khusus dikenal dengan sebutan Undang-Undang Dasar. Sekedar catatan 

perlu juga diutamkan bahwa ada yang memandang UUD itu bukan kaidah 

hukum melainkan kumpulan pernyataan (manifesto), pernyataan tentang 

keyakinan, pemyataan cita-cita.lo3 

E.C.S Wade mengartrkan konstitusi sebagai A document having a 

special legal sanctity sets out the framework and the principle fictions of 

the organ of government of a state and declares the principles governing 

loo Wijono Prodjodikoro, Azas-azas Hukum Ta& Negara Indonah, Jakarta. Dian 
Rakyat, 1989, hlm 10. 

lo' Sri Soemantri, "UUD 1945 Kedudukan dan Artinya dalam Kehidupan Bernegara", 
Jumd Danokrrsi & WAM, Vol. 1, No. 4, September-November 2001, hlm 47. 

102 Sri Soemantri, Penganhu. . . Op Cir, h 6 2 .  
lo' Bagir Manan, P e n b t b h  k .Op,GR,  hlm 7. 



the operation of those organ. (suatu dokumen yang merupakan kerangka 

dasar yang menampillcan sanksi hukum khusus dan prinsip dari fungsi- 

fungsi lembaga-lembaga pernerintahan negara dan menyatakan pula 

prinsip-prinsip yang mengatur cara kerja lembaga lain).lo4 

Eric Barendt dalam bukunya An Introduction to Constitutional Law 

The com-tution of a state is the written document or text which 
outlines the powers of its parliament, government, court, and other 
important national institution (konstitusi negara adalah dokumen 
tertulis atau teks yang mana secara garis besar mengatur kekuasaan 
Legislatif, E b h t i f d a n  Yudikatif serta lembaga negara lainnya). 

Hans Kelsen menyatakan bahwa konstitusi negara biasanya juga 

disebut sebagai hukum fundamental negara, yaitu dasar dari tata hukum 

nasional. Konstitusi secara yuridis, dapat pula bermakna norma-norma 

yang mengatur proses pembentukan undang-undang, disamping men- 

proses pembentukan undang-undang, di samping mengatur pembentukan 

dan kompetensi dari organ-organ Eksekutif dan yudikatif.lM 

Michael J. Peny mengungkapkan dengan jelas bahwa konstitusi 

mempakan tindakan politik yang tidak semata-mata menetapkan 

konfigurasi khusus dari kata-kata, tetapi juga berbicara mengenai norma 

khusus, m a t  memahaminya. Secara lebih jelas ia m e ~ ~ ~ a t a k a n : ' ~ ~  

lo' E.C. S. Wade & G. Godt?ay Philips, Op.,CX, hlm 1. 
lo' Eric Bared$ An Intmhction lo Condfufhnal Law, Oxford University Press, 

London, 1998, hlm 1. 
lo6 Hans Kelsen, Teori Hukum Mumi: Das-Dasar I h  H h m  Nmifsebagcu' Ilmu 

H u h  E m p i r f k D e s ~ f ;  Rimdi Press, Jakarta, 1995,'hh 258. 
lo' Michael J. Perry, "What is "the Constitution" (and Other Fundamental Questions)," 

dalam Larry Alexander (ed), C o ~ o ~ m ,  Cambridge University Press, United Kingdom, 
1998, hlm. 100. 



7he constitution, in each and all of its various parts, is the yield of 
political acts of a certain sort; acts intended to establish not merely 
particular conjguratiom of words but, ultimately, particular norms, 
namely, the norms that "We the people" understood-r would have 
understood, had they been engaged, had they been paying attention 
- the particular configurntiom of words to comm Unicate. 

Konstitusi dengan istilah lain constitution atau VeMasung 

dibedakan dari undang-undang dasar atau Gnmdgesetz. Herman Heller 

menyatakan bahwa konstitusi mempunyai arti yang lebih luas daripada 

undang-undang dasar.lm Joeniarto memberikan batasan terkait dengan 

Undang-Undang Dasar. Menurutnya, undang-undang dasar ialah suatu 

dokumen hukum yang mengandung aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan 

yang pokok-pokok atau dasardasar mengenai ketatanegaraan dari suatu 

negara yang lazimya kepadanya diberikan sifat luhur dan kekal dan 

apabila akan mengadakan perubahannya hanya boleh dilakukan dengan 

prosedur yang berat kalau dibandingkan dengan cara pembuatan atau 

perubahan bentuk-bentuk peraturan dan ketetapan yang lain-lainnya.'Og 

Sementara itu menurut kamus Black's Law Dictionary dikatakan 

bahwa pengertian konstitusi adalah:l10 

"the findamental and organic law of a nation or state, establishing 
the conception, character, and organization of its government, as well 

lo' Moh Kusnardi dan Harmaly Ibrahim, Penguntar. . . OpCit, hln. 64-65. Penulis ingin 
mengaskan pandangannya bahwa istilah konstitusi mempunyai arti yang sama dengan undang- 
undang dasar. Alasannya, selain kedua peristilahan ini dipergunakan Q Indonesia juga rneqykuti 
pendapat Sri Soemantri M dalam disertanya yang be rjudul Persepsi terhadap Prosedw dan Sistem 
Perubahan Konstitusi d a h  Batang lhbuh Wuhng-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, di dalam 
beberapa literatur dikenal beberapa istilah untuk konstitusi dari berbagai bahasa yaitu Constimer 
(Prancis), Groroldwet (Belanda), Die Groudsalzoung (Jerman), Dasrur (Arab), Constitutio (Latin), 
Constitution (In@), Simnvidhmuz (Saagsekerta). ' 

'09 Joeniarto, Sumb-sumber HIlkrrm Tda Negma di Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 
1981, hlm 22. 

'I0 Bryan A. Gamer, Black's Luw... Op Cit, hI~n.306. 



asprescribing the extent of its soveregn power and the manners of its 
exercise. " 
(Hukum dasar dan organ& dari suatu bangsa atau negara, menetapkan 
konsep, karakter, dan organisasi dari pemerintahannya, juga 
menjeLaskan kekuasaan kedaulataunya dan cara dari pengujiannya) 

Dalam pengertian ini konsitusi dianggap sebagai sebuah hukum atau 

aturan dasar suatu negara, dalam bentuk tertulis atau tidak tertulis yang 

membentuk karakteristik dm konsep-konsep pemeriutahamya, berisi 

prinsip-prinsip asasi yang dipatuhi sebagai dasar kehidupan kenegaraau, 

pengendalian pemeriutah, pengatmm, pembagian dan pembatasan fungsi- 

fungsi yang berbeda dari departemendepartemen serta penjabaran secara 

luas man-urusan yang berkaitan dengan pengujian kekuasaan 

kedadatan. Sebuah piagam pelimpahan wewenang dari rakyat kepada 

Selanjutnya, Ronato R Pasimio menyatakan pengertian dari 

constitution yang d i d a n : "  ' 
the jfuldamental law of the state, containing the principles upon 
which government is founded, re@&-ng the division of the 
sovereign powers and directing to what persons each of ihese 
powers is to be exercised 

Inti dari pernyataan di atas sangat jelas bahwa konstitusi dapat 

diartikan sebagai hukum dasar dari suatu negara yang berisi prinsip-prinsip 

sebuah pemeriutahan dibentuk, pengalman pembagian kekuasaan dan 

pedoman pengujian terhadap kekuasaan-kekuasaan terse but.' l2 

"' Renanto R Pasimio, The Pkilippine C o d n  (its EwMon and Development) and 
PolilSmCSdence, National Book Store Inc, Metro Manila, 1991, hlm. 41. 

'" L W  juga Krisna Harahap, KonsLibcsi RqubUR Iadonsh Sejarok Proklamasi hhggcr 
Refonnasi,Wtri Budi Utami, Bandung, 2004, hlm.2. 



Berangkat dari pengertian-pengertian yang disampaikan para ahli 

hukum di atas, dapat kiranya diberikan penegasan bahwa konstitusi 

merupakan norma dasar baik yang dituangkan secara tertulis maupun tidak 

terhrlis yang di dalamuya mengatur masalah badan-badan negara, seperti; 

Eksekutiq Legislatif dan Yudikatif. 

Namun, harm diketahui juga bahwa pengertian konstitusi tertulis 

maupun tidak tertulis tentunya tidak dimaknai dalam pengertian yang 

benar-benar tertulis dan tidak tertulis, akan tetapi makna konstitusi tertulis 

dan tidak tertulis nimakoai pada batasan konstitusi yang terdokumentasi 

dan tidak terd~kumentasi."~ Sementara KC Wheare menjelaskan istilah 

konstitusi, secara garis besarnya dapat diiedakan ke dalam dua pengertian, 

y w : 1 1 4  

Pertama, istilah konstitusi dipergumkan untuk menunjukkan kepada 

s e l d  aturan mengenai sistem ketatanegaraaan. 

Kedua, istilah konstitusi menunjuk kepada suatu dokumen atau 

beberapa dokumen yang memuat aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan 

tertentu yang bersifat pokok atau dasar saja mengenai ketatanegaraan suatu 

negara. 

Dalam bagian lain, konstitusi terkadang dapat disebut juga dengan 

State's Fundamental Norm, yaitu pokok kaidah yang mendasar dari 

'I3 KC meare  menegaskan bahwa pengklasifikasian konstitusi ke dalam tertulis dan tak 
tertulis hams dibuang. Perbedaan yang lebih baik adalah antara negara-negara yang mempunyai 
konstitusi tertulis dengan negara-negara yang mempunyai konstitusi tertulis dengan negara-negara 
yang tidak mempunyai konstitusi tertulis, atau lebih sederhananya mengikuti dehisi konstitusi 
yang dipakai dalarn buku ini, antara negara-negara yang mempunyai konstitusi dan negara-negara 
yang tidak mempunyai konstitusi. Lihat KC.Wheme, @,a, hlm. 23 

"' IU, hlm 1-2 



sesuatu negara.ll' Suatu ketentuan dapat disebut sebagai State's 

Fundamental Norm apabila memenuhi syarat sebagai bedcut:' l6 

1. Diiuat oleh para pembentuk dan pendiri negara. 

2. lsinya memuat asas kefilsafatan, asas politik negara, tujuan yang 

hendak dicapai negara, dan pernyataan masih akan dibentuk sebuah 

kons titusi. 

3. Posisinya terpisah dari batang tubuh, walaupun secara utuh dapat 

menjadi pasangan. 

Penerapan konstitusi dapat dijadikan alat untuk melakukan 

pembatasan terhadap kekuasaan, baik Eksekua Yudikatif maupun 

Legislatif. Hal ini dinyatakan oleh hewenstein, Frederich dan Herman 

Finer yang mengatakan bahwa konstitusi merupakan sarana pengendali 

kekuasaan (in manner such power is to be exercistd)."' Agar &pat 

mengetidmi pembatasan tersebut dapat disimak pula dalam rnateri muatan 

konstitusi Materi muatan konstitusi biasanya dapat dikelompokkau 

menjadi tiga, yalmi:118 

1. Adanya pengatwan tentang perlindungan hak asasi manusia dan warga 

negara; 

2. Adanya pengaturan tentang susunan ketatanegaraan suatu negara yang 

"' Inu Kencana Syaiiie, B h M  Pe-&&an Indonesia, Mandar Majy Bandung, 
2004, hlm 11. 

*I6 162 
"' Moh MahfUd, MD, Demohad &I Konstitusi Indouresia, Studi Tentang Interaksi 

PbW dmr Kehidup K ~ ~ ,  Rineka Cipta, J a k e  2000, hlm. 145 
Sri Soemantri, U n h g 4 J n h g  Dasar 1945 Kedudukan dcrn Aspek-aspek 

Perubakannya, Unpad Press, Bandung, 2002. hlm. 3. 



3. Adanya pembatasan dan pembagian tugas-tugas ketatanegaraan yang 

juga mendasar. 

Dari sini sangatlah jelas bahwa konstitusi setidalmya hams 

mengandung substansi mengenai perlindungan hak asasi manusia, aspek- 

aspek ketatanegaraan yang mendasar dan lebih utamanya lagi adanya 

pembagian dan pembatasan sekaligus sebagai sarana kontrol terhadap 

kekuasaan negara. 

Terkait dengan keberadaan konstitusi, maka pada dasarnya secara 

tegas konstitusi adalah; Pertama, public authority hanya dapat dilegitimasi 

menurut ketentuan konstitusi; Kedim, pelaksanaan kedaulatan rakyat 

(melalui perwakilan) harus dilaktikan dengan menggunakan prinsip 

Universal and equal mflage dan pengangkatan Eksekutif harus melalui 

pedihan yang demokratis; Ketiga, pemisahan atau pembagian kekuasaan 

serta pembatasan wewenang, Keempat, adanya kekuasaan kehakiman yang 

mandiri yang &pat menegaklm hukum dan keadilan baik terhadap r e a t  

maupun terhadap penguasa; Kelirna, adanya sistem kontrol terhadap 

militer dan kepolisian untuk menegaldran hukum dan menghomati hak- 

hak rakyat; Keenam, adanya jaminan perlindungan atas  HAM."^ 

Setelah melihat uraian tentang apa konstitusi itu? Maka sebenarnya 

dapat diambil suatu renungan tentang prinsip umum dari konstitusi yang 

dikemukakan oleh Charles Howard Mcllwain yang diambilnya dari 



Paine 's Dictum menyatakan "a constitution is not the act of a government 

but of a pmple constituting a go~ernment."'~~ 

Dari uraian pengertian konstitusi di atas, maka dapat diambil kesimpdan 

bahwa pengertian konstitusi adalah suatu dokumen yang dibuat oleh lembaga 

yang ditentukan yang di dalamnya memuat aturan-aturan, memaparkan rangka 

dan tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara serta 

menentukan cara kerja dan hubungan antar lembaga-lembaga negara. 

Konstitusionalisme merupakan pemikiran yang telah lama 

berkembang. Misi utama pemikiran ini menghendaki pembatasan 

kekuasaan. Pembatasan kekuasaan itu tenrtama dilalrukan melalui hukum 

lebih  usu us lagi melalui konstitusi. "Constitutionalism is a belief in 

imposition of restrains on government by means of a ~onstitution."'~' 

Menurut Daniel S Lev pada intinya konstitusionalisme adalah proses 

Senada dengan pendapat di atas, menurut Carl J Medrich, 

konstitusionalisme diartikan: 123 

"... A set of activities organized and operated on behalfof the people 

but subject to a series of restrains which attempt to ensure that the power 

which is needed for such governance is not abused by those who are called 

lZ0 Charles Howard Mcllwan, ChmSWkmalisrn Ancitwt and M h ,  Cornell University 
Press, New York, 1947, hh.20. 

12' Eric Barent, An Introdrredion . . . Op,Cit, him. 14. 
lP Daniel S. Lev, Hukurn dan P O W  di Ind6nesia Kesinamliungan dan Perubahcur, 

Jakarta: LP3S, 1990, hlrn. 5 13. 
U3 Cad J. Friedrich terpetik dalam Miriam Budiardjo, Dmar-akrn I b  P O W ,  JJakarta: 

Gramedia, 1993, hlm. 57. 



upon to & the governing." (serangkaian aktivitas yang diatur dan 

d d m  demi kepentingan rakyat tetapi tunduk pada sederetan batasan 

yang benrpaya untuk memastikan bahwa kekuasaan yang diperlukan bagi 

pengelolaan negara semacam itu tidak disalahgunakan oleh orang-orang 

yang diserahi tugas untuk melaksanakan pemerintahan). 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, konstitusionalisme diartikan 

sebagai sustu paham mengenai pembatasan kelruasaan dan jaminan hak 

rakyat melalui konstitusi.'" 

Buyang Nasution, ada dua unsur fimdamental dari paham 

konstitusicmalisme, yaitu batas-batas hukum terhadap kekuasaan yang 

sewenang-wenang dan pertangguqjawaban politik sepenuhnya dari 

pemerintab kepada yang diperintah.'25 

Lebih lanjut menurut CJ Bax dm G.F.M van der Tang 

konstitusionalisme mengandung tiga pengertian esensial sebagai berikut: '26 

1. A state, or an), system of government, must be founded upon law, while 

the power exercised within the state should conform to defjnite legal 

mZes andprocedures (the idea of constitution or_1Gn&mental law). 

(sebuah negara atau siestem pemerintahan apapun hams didirjkan di 

atas undang-undang, sedangkan kekuasaan yang dijalankan di dalam 

Iz4 Tim Penyusunaa Kamus, Kamzts Besar Buhma Indone&, Departemen Pendidikan dan 
Kebud aan, Balai Pustaka, Jakarta, 1991, h l a  521. ' AdMn Buyung Nasution, Aspirod P-an KO-siond di indimaia: Studi 
kcrsus sosblegal cltrrs KonstauMfe 1956-1959, Jakarta:'Pustaka Utama Grafti, 2001, hlm 1. 

126 C.J BBK dan G.F.M van der Tang, "neses on Confro1 in Con&#onal Low", dalam 
Carla M. Zmthout, Ger van der Tang, Piet Akkennans (editor), ConrmI in CovrsliftcCional Law, 
Dordrechf The Netherlands: Martinus Nijhoff Publishers, 1993. hlm. 88. 



negara harus sejalan dengan peraturan-peraturan dan prosedur hukurn 

yang tegas (gagasan mengenai Konstitusi atau Undang-Undang Dasar) 

2. The institutional structure of government should ensure that paver 

resides with, or is divided among, dzflerent branches which mutual& 

control their exercise ofpower and which are obliged to co-operate (the 

ideas of mixed government, separation ofpowers, checks and balances). 

(Bangunan institusional pemerintah hams memastikan bahwa kekuasaan 

berada h g a n ,  atau dibagi-bagi diantara, cabang-cabang yang bert>eda 

yang saling mengontrol pelaksanaan kekuasaan mereka dan yang 

berkewajiban untuk bekerja sama (gagasan mengenai pemerintah 

campuran, pemisahan kekuasaan, sistem cheks and balances) saling 

periksa clan menjaga keseimbangan). 

3. The relationship between the government and the individual members of 

society should be regulated in such manner that it leaves the latter's 

basic rights andfreedoms unimpaired. 

(Hubungan antam pemerintah dengan anggota perseoraagm m;tsvaraltat 

sebaiknya diatur sedemikian rupa sehingga hubungan tersebut 

menjamin hak-hak dan kebebasan dasar yang disebut belakangan, 

anggota perseoraagan masyarakat, tidak dilanggar). 

Soetandyo Wijosoebroto menyatakan bahwa ide konstitusi- 

onalisme sebagaimana bertumbuh-kembang di bumi aslinya, Eropa Barat 

mengandung dua esensi: 127 

Esensi pertarnu, ialah konsep ''negara hukum" atau di negeri-negeri yang 

terpengaruh oleh sistem hukum Anglo Saxon disebut rule of law yang 

menyatakan bahwa kewibawaan hukum secara universal mengatasi 

'" Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum: P- Meiode dun D h a m k  Masahhu~)ur, 
Jakarta ELSAM & HUMA, 2002, hlm. 405. 



kekuasaan negara, dan sehubungan dengan itu hukum akan mengontrol 

politik (dan tidak sebaliknya). Esensi k e h ,  ialah konsep hak-hak sipil 

warga negara yang menyatakan bahwa kebebasan warga negara dijamin 

oleh konstitusi dan kekuasaan negara pun akan dibatasi oleh konstitusi, 

dan kekuasaan itu pun hanya mungkm memperoleh legitimasinya dari 

konstitusi saja. 

Persoalan utama dari konstitusionalisme adalah kenyataan bahwa 

hukum dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah, bagaimanakah pemerintah 

sebagai penguasa dapat beriktikad baik untuk menaati hukum? Mengenai 

ha1 ini John Alder berpendapat sebagai berikut: lZ8 

The f i h e n t a l  problem with 'constitutionalism ' is that laws are made 

and eqfiorced by governments so how can govemment under law be 

anything more than a hope that our rulers will be benevolent? There are 

b d y  four ways in which constitutions have grappled with this. 

Ultimately hugh ,  all depend on political good will. 

1. By creating basic principles of justice, and individual rights policed by 

courts who are independent of the government. 

2. By splitting up p e r  between dzferent government bodes to ensure 

that no one person has too much power (the separation of powers). 

This can be achieved in various dzferent ways, for example, dvision of 

*tion, division between central and local powers. 

lza John Alder, Co-nal and A&nhk?ative Law, London: Maanillan Professional 
Master, 1989. hlm. 39-40. 



3. By adopting representative institutions of govemment that are chosen 

by the people and can be removed by the people. 

4. By providing for direct participation by the people in the process of 

govemment decision-making, for example, by holding r e f e r e h s  on 

important issues and public enquiries into important proposal. 

Oleh karena itu bagi ~ n d r e w s , ' ~ ~  konsensus yang menjamin tegaknya 

konstitusionalisme di zaman modem pada umumnya dipahami bersandar 

pada tiga elemen kesepakatan (consensus), yaitu: 

1. Kesepakatan tentang tujuan atau cita-cita bersama (the general goals 

of society or geneml acceptance of the same philosophy of 

govemment). 

2. Kesepakatan tentang "the rule of law" sebagai landasan pemerintahm 

atau penyeleng- negara (the basis of govemment). 

3. Kesepahatan tentang bentuk institmi-institmi dan prosedur-prosedur 

ketatanegamau (the form of institutions andprocedures). 

Ide konstitusionalisme kendati berasal dari bagian bumi belahan 

Barat, tetapi pada perkembangannya ternyata dapat ditei-ima hampir di 

s e l d  dunia. Dapat dikatakan ide konstitusiaalismelah satu diantara 

sedikit ide Barat yang dapat secara tulus diterima di kawasan Asia, A f i h  

dan kawasan non-Barat. Ide ini ternyata terus berkembang diterima karena 

dianggap tepat. 

William G.Andrews, ConsfiWhnal and ConstihrtionaIism, Third Edition, 1968, New 
Jersey, Van Nostrand Company, hlnt9. 



Berdasarkan ide konstitusionalisme semua pemegang kekuasaan 

harus dibatasi. Di satu sisi tidak ada satu pihak atau lembaga pun yang 

boleh memiliki kekuasaan tanpa batas. Di sisi lain, setiap pemberian 

kekuasaan senantiasa perlu disertai dengan pembatasan kekuasaan. Dengan 

demikian pemikiran yang mengakui atau menghendaki keberadaan lembaga 

yang memiliki kekuasaan m p a  batas tidak sesuai dengan ide 

konstitusionalisme. 

Pada masa lalu di Indonesia pernah dikembangkan pernilsiran bahwa 

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) merupakan lembaga yang 

memiliki kekuasaan tanpa batas, sebab merupakan penjehaan seluruh 

rakyat Indonesia bedasarkan Undang-Undang Dasar (UUD 1945). 

Pemikiran semacam ini tentu saja tidak sesuai, bahkan bertentangan dengan 

ide konstitusionalisme dan hakikat konstitusi. Jadi, substansi dan ciri 

konstitusionalisme adalah menjaga eksistensi konstitusi yang didalamnya 

membatasi dan mengendalikan segala bentuk penyimpangan kekuasaan, 

3. K l a s i i i  dan Karakteristik Koustitusi 

Dalam teori konstitusi, keberadaan konstitusi dapat dibagi-bagi ke 

dalam beberap klasifikawi. Sebagai rujukan utama dalam memahami 

klasiiikasi konstitusi dapat mengacu kepada pendapat KC. Wheare. Ia 

mengklasitikasikan konstitusi sebagai berikut:130 

a. Konstitusi tertulis dan konstitusi bukan dalam bentuk tertulis (written 

constitution and unwritten constitution). 

130 KC. Wheare, Op a, hlm 16-3 1. 



b. Konstitusi fleksibel dan konstitusi rijid Vexible constitution and rigid 

constitution) 

c. Konstitusi derajat tinggi dan konstitusi tidak derajat-tinggi (supreme 

constitution and not supreme constitution) 

d. Konstitusi Serikat dan konstitusi Kesatuan (Federal constitution and 

Unitaly constitution) 

e. Konstitusi sistem pemerintahan Presidensial dan konstitusi sistem 

pemerintahan Parlementer (Presidential executive and Parlementaly 

executive constitution). 

Menurut Leslie Wolf Philips sebagaimana diacu oleh Parlin M 

Mangunsong, berdasarkan sifat, konstitusi dapat diklasifikasi menjadi: 

I. Konstitusi bersifat strukfur dan kuantitati$ 

I .  Writen-unwritten; codijied-uncodified clasnflcation; 

2. Rigid-jlexible; conditional-uncoditional; 

3. Rigid-Unitaly classification; 

4. Presidential-executive andparlzamentaly-executive 

classi$cation; 

5. Monarchi-republican classification. 

II. Konstitusi bersifat kualitatif 

I .  Nonnative-nominal; stable-ji-agile classi~cation; 

2. Public-private; political-activity-factor and related class$cation, 

yang terbagi menjadi: 

a. Programmatic-conflmatory 

b. Competitive-conso1idatoly 

c. ~deolo~ical-le~al. '~~ 

13' Parlin M. Mangunsong, Konvensi Ketalanegmaaw Sebagai Saiah Sotu Sarana 
Perubahan UUD, Bandung: Alumni, 1992, hlm. 19. 



Untuk lebih jelasnya dari klasifikasi ini, dapat kiranya diuraikan 

penjelasan dari Sri Soemantri dalam disertasinya yang berjudul "Persepsi 

terhadap Prosedur dun Sistem Perubahan Konstitusi dalam Batang Tubuh 

Undang-Undang Dasar 1945 ". Penjelasamya tersebut adalah: 

a. Konstitusi Tertulis dan Konstitusi bukan dalam Bentuk Tertulis 

Yang dimaksud dengan konstitusi tertulis ialah suatu konstitusi yang 

dituangkan dalam sebuah dokumen atau beberapa dokumen formal. 

Konstitusi yang ke dua ialah suatu konstitusi yang tidak dituangkan 

dalam satu dokumen formal. 

b. Konstitusi Fleksibel dan Konstitusi Rijid 

Konstitusi fleksiiel mempunyai ciri-ciri pokok, yakni; elastis, oleh 

karena dapat menyesuaikan dirinya dengan mudah dan diumumkan 

dan diubah dengan cara yang sama seperti undang-undang, sedangkan 

konstitusi rijid mempunyai ciri-ciri pokok, yakni; mempunyai 

kedudukan dan derajat yang lebih tinggi dari peraturan perundang- 

undangan yang lain dan hanya dapat diubah dengan cara yang khusus 

atau istimewa. 

c. Konstitusi Derajat Tinggi dan Konstitusi Tidak Derajat Tinggi 

Yang dmaksud dengan konstitusi derajat tinggi ialah suatu konstitusi 

yang mempunyai kedudukan tertinggi dalam negara. Seperti 

diketahui, dalam setiap negara selalu terdapat berbagai tingkat 

peraturan perundang-undangan, baik diLihat dari isinya maupun 

ditinjau dari bentuknya. 



Konstitusi termasuk dalam katagori yang tertinggi, apabila dilihat dari 

segi bentulcnya dia berada di atas peraturan perundang-undangan yang 

lain. Juga syarat untuk merubah konstitusi tersebut berbeda, dalam 

arti lebih berat dibandingkan yang lain. 

Konstitusi yang ke dua ialah suatu konstitusi yang tidak mempunyai 

kedudukan serta derajat seperti konstitusi yang pertama. Persyaratan 

yang diperlukan untuk mengubah konstitusi jenis ini sama dengan 

persyaratan yang dipakai untuk mengubah peraturan-peraturan yang 

lain, umpamanya undang-undang. 

d. Konstitusi Serikat dan Konstitusi ICesatuan 

Klasifikasi konstitusi atas Serikat dan Kesatuan ini berhubungan 

dengan bentuk negara. Seperti kita ketahui dekenal adanya bentuk 

negara Serikat dalam bentuk negara Kesatuan. Dalam negara Serikat 

terdapat pembagian kekuasaan antara pemerintah negara Serikat dan 

pemerintah negara-negara bagian. Pembagian kekuasaan tersebut 

diatur dalarn konstitusinya. Dalam negara yang berbentuk Kesatuan 

pembagian kekuasaan seperti tersebut di atas tidak dijumpai, oleh 

karena pada asasnya seluruh kekuasaan ddam negara berada di 

tangan pemerintah pusat. Walaupun dernikian ha1 itu tidak berarti 

bahwa seluruh kekuasaan berada di tangan pemerintahau pusat, 

karena ada kemungkinan-kemungkinan mengadakau Dekonsentrasi 

kekuasaan ke daerah dan ha1 ini tidak diatur dalam konstitusi. Lain 

halnya dengan negara Kesatuan yang bersistern Desentralisasi. Dalam 



konstitusinya terdapat suatu ketentuan mengenai pemencaran 

kekuasaan tersebut (Desentmlisasi). 

e. Konstitusi Sistem Pemerintahan Presidensial dan Konstitusi Sistem 

Pemerintahan Parlementer. 

Seperti dikemukakau antara lain oleh C.F. Strong dalam negara- 

negara di dunia ini terdapat dua macam sistem pemerintahan, yakni sistem 

pemerintahan Presidensial dan sistem pemerintahan Parlementer. Dalam 

sistem pemerintahan Presidensial terdapat ciri-ciri pokok seperti: 

1) Di samping mempunyai kekuasaan nominal (sebagai Kepala Negara) 

Presiden juga berskedudukan sebagai Kepala Pemerintahan. Sebagai 

Kepala Pemerintahan dia mempunyai kekuasaan yang besar. 

2) Presiden tidak drpilih oleh pemegang kekuasaan Legislatif, akan 

tetapi dim langsung oleh rakyat atau oleh dewan pemilih seperti 

berlaku di Amerika Serikat 

3) Presiden tidak tennasuk pemegang kekuasaan Legislatif 

4) Presiden tidak dapat membubarkan pemegang kekuasaan Legslatif 

dan tidak dapat memerintahkan diadakan pemilihan m. Biasanya 

Presiden dan pemegang kekuasaan Legislatif dipilih untuk masa 

jabatan yang tetap. 

Kanstitusi yang di dalamuya memuat ciri-ciri tersebut di atas 

diklasifikasikan sebagai konstitusi sistem pemerintahan Presidensial. Di 

lain pihak sistem pemerintahau Parlementer mempunyai ciri-ciri pokok 

sebagai berikut: 



1) Kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri dibentuk oleh atau 

badasarkan kekuatan-kekuatan yang menguasai Parlemen 

2) Para anggota kabinet munglun seluruhnya, mungkin sebagian adalah 

anggota Parlemen 

3) Perdana menteri bersama kabinet bertanggung jawab kepada Parlemen 

4) Kepala Negara dengan s u m  atau nasehat Perdana Menteri dapat 

membubarkan Parlemen dan memerintahkm diadakannya pemilihan 

Konstitusi yang memuat ciri-ciri di atas, disebut dengan konstitusi 

sistem pemerintahan Parlementer. 

Terkait dengan penjelasan dari klasijikasi konstitusi, N. Jayapalan 

mengemukakan bahwa konstitusi juga harus memiliki beberapa 

kmkteristik. Karakteristik yang dikemukakan oleh N. Jayapalan 

adalah:132 

I )  The constrstrtution of any state cannotfinction in isolation 

2) No doubt there is a big gap between the theory andpmctice of the 

constitution 

3) Generally the constituiton are regarded as sacred texts by some 

people. At the same time some other consider them as not so 

important. 

4) Constitutional law is regarded as supreme over ordinary law 

'32 N. J. Jayapalan, Madcm . . .@,a, hlm. 1 



5) No wonder the faith of the people in the constitution is responsible for 

its proper finctioning and succes. 

Penjelasan dari N.J. Jayapalan memberikan pengertian dan 

pemahaman bahwa karakterisbk konstitusi di antaranya, hgsinya 

terbuka, responsif terhadap perkembangan masyarakat, bersifat sakral, 

lebih tinggi dibanding dengan hulcum di bawahnya. 

4. Prosedur Perubahan Konstitusi 

Prosedur perubahan konstitusi dalam konteks hi merupakan sesuatu 

yang penting untuk dikemukakan mengingat masalah prosedur perubahan 

konstitusi adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sebuah teori 

konstitusi sekaligus pula prosedur perubahan konstitusi ini mempunyai 

relevansi pada penelitian yang sedang dilaksmbn. 

Dick Howard menyatalcan bahwa membuat konstitusi menrpakan 

suatu tindakan simbolik dalam kehidupan suatu masyarakat atau bangsa. 

Ada sedikit negara, seperti Inggris dan Israil yang membuat konstitusi 

tidak tertulis. Sebagian besar, bagahmapun terlihat suatu konstitusi 

sebagai dokumen yang mempunyai kedudukan mendasarlfundamental dari 

pemerintahan. (a writing consitution is a symbolic even in the life of a 

people or country. A f m  country, such as the United Kingdom and Israel, 



do without a written constitution. Most, however, see a constitution as a 

document in which the Jirndamentals ofpolity are set down).'33 

Dari pernyataan ini, terlihat keberadaan konstitusi mempunyai arti 

yang sangat strategis bagi penyelenggaraan suatu pemerintahan negara 

meskipun di dunia ini ada juga negara yang tidak memililu konstitusi 

secara tertulis.lM Akan tetapi, patut dipahami konstitusi dalam praktiknya 

tidak selalu bersesuaian dengan kondisi dan situasi masyarakat saat itu. 

Oleh karena itu, sudah menjadi suatu pengetahuan umum bahwa konstitusi 

di beberapa negara senantiasa mengalami perubahan. Perubahan ini 

sebagai wujud responsi£itas dari suatu konstitusi terhadap masalah- 

masalah bangsa. 

K.C.Wheare menyatakan dalam bukunya Modem Constitutions 

mengatakan bahwa konstitusi dapat diubah dan berubah m e l a l ~ i : ~ ~ ~  . 

a. Some primaly forces; (beberapa kekuatan yang bersifkt primer) 

b. Formal amendinent; (pubahan yang diatur di dalam konstitusi) 

c. Judicial interpretation, dan; (pemfiiran secara hukum/penafsiran oleh 

hakim) 

133 AE. Dick Howard (ed), Comt&dion Making in Eastern Europe, The Johns Hoplans 
Univ- Press, Washington, 1993, hlm 1. 

Dalam pandangan ini bagi negara-negara yang tidak memiliki konstitusi secara tertulis 
mereka l e b i  memandang bahwa sesungguhnya ide konstitusi pada dasarnya lebih penting dari 
pada konstitusi itu sendiri. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Ian Gilrnour yang 
menyaiakan Successfir1 wnstitutions and institutions me not mere pieces of mechinery. If they 
work it is because of the ideas and belie> of those who try to work them. In Britain, he adds the 
idea of the constitution is more important than the wn&itution itself: Lihat Colin Turpin, BtWh 
Govlernment and The ConslituHon Ttzq Cares and Malerials, Third Edition, Butterworths, 
London, 1995, hlm 16. 

13' Sri Soemanhi, Undang-undrurg Dasar ... Op.,Cit, hlm. 10. 



d. Usages rmd conventions. (kebiasaan-kebiasaan dan kebiasaan yang 

terdapat dalam bidang ketatanegaraan) 

Perubahan terkadang diistilahkan juga dengan sebutan amandemen. 

Kata amandemen merupakan i d a h  bahasa Inggris amendment, artinya 

perubahan atau mengubah (to amend, to change, to alter and to revise). 

Dalam konteh perubahan konstitusi yang dimaksudkan adalah to change 

the constitution atau constitutional amendment atau to revise the 

constitution atau constitutional revision atau to alter the constitution atau 

constitutioml 

Menurut Sri Soemantri M perubahan tidak hanya diartikan 

maflambah, mengurangi, atau mengubah kata-kata dan istilah maupun 

kalimat clalam Undang-Undang Dasar. Di samping itu, juga berarti 

membuat isi ketentuan Undang-Undang Dasar menjadi lain daripada 

semula, melalui penafsiran. 137 

Dalam konteks perubahan konstitusi ada sistern perubahan yang 

dapat digunakan. Sistem pembahan konsitusi yang dimaksudkan ad~tlah:'~~ 

a Apabila suatu konstitusi diubah, maka yang akan berlaku adalah 

konstitusi yang baru secara keseluruhan, sehingga tidak ada kaitannya 

lagt dengan konstitusi lama. Sistem ini masuk ke dalam kategori 

constitutional refom (pembaharuan konstitusi). Sistern ini dianut oleh 

13' Tim Kajian Amandemen FH Unbraw, AmMdemen UUD 1945 antara T& dmr 
Konteks dcJam N~&U yang sedang Benrbah, Sinar Gr- Jakarta, 2002, hlm 3. 

137 

13* Taufiqu~~ohman, PTosedUr Petubahan KonsLinrsi ( P ' a h a n )  UUD Negara Repub& 
Indonesia, 1945 dan Perbandngannya Dengan Kimdhsi Negma Loin, Disertasi, Pasca 
Sajana UI, Jakarta, 2003, hlm. 72. 



hampir semua negara di dunia, diantaranya adalah Belanda, Jerman 

dan Perancis. 

b. Sistem perubahan konstitusi, di mana konstitusi yang asli tetap 

berlth, sementara bagian perubahan atas konstitusi tersebut 

merupakan adendum atau sisipan dari konstitusi asli tadi. Atau dengan 

kata lain, bagian yang diamandemen merupakan atau menjadi bagian 

dari konstitusinya. Jadi antara bagian perubahan dau bagian konstitusi 

aslinya masih terkait. Keber1akui.u konstitusi dengan sistem perubahan 

inipun masih didasarkan kepada saat berlakunya konstitusi yang lama, 

sehingga nilai-nilai lama dalam konstitusi asli yang belum diubah 

masih tetap eksis. Sistem perubahan ini dianut oleh Amerika Serikat, 

d e q p  istilah populernya adalah amandemen. Dengan amandemen ini 

konstitusi Amerika Serikat (1787Fyang telah diamandemen 

sebmyak 27 M-menjadi konstitusi tertua di dUnia yang hingga kini 

masi. berlaku Perubahan pertama sampai keempat Undaug-Undang 

Dasar 1945 juga mengikuti sistem amandemen ini. 

Selanjutnya di samping sistem perubahan konstitusi di atas, secara 

konseptual penibahan konstitusi ini dapat berubah atau diubah melalui dua 

jalan, yaitu:139 



a. Jalan ymidis f o d  

Dilakukan sesuai dengan ketentuan formal mengenai perubahan 

konstitusi yang terdapat di dalam konstitusi sendiri dan mungkin diatur 

dalam peraturan perundang-undangan lain. 

b. Jalan non yuridis formal atau jalan politis. 

Perubahan konstitusi tersebut biasanya terjadi karena sebab tertentu 

atau keadaan khusus yang mendorong terjadinya perubahan konstitusi 

secara total atau sebagian ketentuan saja sesuai dengan perubahannya. 

Perubahan konstitusi secara politis atau sebagian suatu kenyataan 

(sosiologis) ini lcalau berjalan dan &pat diterima oleh segala lapisan 

masyadcatnya, maka perubahan demikian secara yuridis adalah sah 

sehingga ia memiliki kekuatan yuridis. 

Dalam ha1 perubahan ada empat aspek yang terkandung dalam 

p b a h a n  konstitusi, yaitu: '40 

a. Prosedur perubahamya, dalam hal ini berkaitan dengan institusi yang 

berwenang melakukan perubahan konstitusi, kourom dan pengambilan 

keputusaunya. Kalau disimak Pasal 37 WUD 1945 (asli) ternyata 

memuat tiga kaidah hukwn: 1). yang berwenang merubah UUD adalah 

MPR; 2). Untuk merubah UUD h o r n  sidang MPR adalah 213 

jumlah anggota MPR; 3). Sahnya perubahan UUD apabila disetujui 

oleh minimal 213 anggota MPR yang hadir. Kalau dikaitkan dengan 

panclangan Wheare dan juga Bryce, UUD 1945 &pat dikatagorikan 

Mul i i e  Fadjar. Refrmasi Kottdtusi D a h  Moscr i"kansisi PwadigmaZik, In-Trans, 
Malang, 2003, hlm. 65-68. 



sebagai rigid and supreme constitution, sedangkan kalau dikaitkan 

dengan pandangan Wolf dan Pbilips termasuk conditional and 

superior constitution, karena prosedur pembahannya oleh institusi 

yang bukan pembuat undang-undang biasa dan dengan syarat-syarat 

khusus. 

b. Mekanisme pembahannya, apakah dalam menyiapkan perubahan 

konstitusi dilakukan sendiri oleh institusi yang berwenang merubah 

ataukah dapat didelegasikan kepada institusi yang lain yang dibentuk 

oleh institusi yang berwenang tersebut dan kemudian institusi yang 

berwenang hanya menetaplcardrnengesahkau UUD 1945 ternyata tidak 

menentukan mekanisme tersebut. Dalam praktik sejak perubahan 

pertama (1999) sampai rencana perubahan keempat (2002) 

mekanismenya diserahkan sepenuhnya kepada MPR melalui tata tertib 

persidangannya, dalam hal ini diserahkan kepada Badan Pekerja (BP) 

MPR dan kemudian BP MPR menugaskan Panitia Ad Hoc I (FAH I) 

untuk menyiapkan raflcangan perubahan UUD di mana PAH I BP 

MPR ini dapat mengangkat Tim Ahlitpara pakar dan melakukan 

penyerapan aspirasi publik (baik dalam menjaring rnasukan mtuk 

naskah perubahan maupun uji sahih hasil rancangannya). 

c. Sistem perubahan UUD dalam hal ini menurut teori konstitusi dapat 

dilakukan melalui: 1). Pembaharuan naskah (pembahan dalam teks 

menyangkut hal-hal tertentu); 2). Penggantian naskah (materi 

perubahan cukup mendasar dan banyak); 3). Melalui naskah tambahan 



(annex atau adendwn) menurut sistem amandement Amerika Serikat. 

UUD 1945 ternyata tidak memuat ketentuan tentang sistem perubahan 

ini dan dalam perubahan sejak tahun 1999 temyata menganut model 

atau sistem yang ketiga (model USA). 

d. Substansi perubahan, yaitu hal-hal apa saja yang dapat 

diubah/diperbaharui dan hal-hal apa yang tidak dapat diubah atau harm 

terus menerus dipertahankan dalam constitutional reform. Ternyata 

UUD 1945 tidak memuat ketentuan tentang hal itu, berbeda dengan 

Konstitusi Republik V Perancis yang melaraug perubahan bentuk 

pemerintahan Republik dan perubahan yang membahayakan integritas 

wilayah (Pasal 89) cian Konstitusi Republik Italia (1947) yang 

melaraug perubahan bentuk pemerintahan Republik (Pasal 139). 

Menurut konsensus m i - h k s i  MPR tahun 1999 hal-hal yang 

disepakati tidak diubah ialah pembukaan UUD 1945, bentuk negara 

Kesatuan dan sistem pemerintahan Presidensial. 

Menurut Ximly Assiddiqie UUD yang baik selalu menentukan sendiri 

prosedur perubahannya atas dirinya sendiri. Perubahan yang dilakukan di 

l w  prosedur yang ditentukan bukanlah perubahan yang dapat dibenarkan 

secara hukum (verfssung andenmg). M a h  prinsip negara hukum yang 

demokratis (democratische rechtsstaat) dan prinsip negara Demokrasi 



yang berdasar atas hukum (constitutional democracy) yang dicita-citakan 

oleh para pendiri ~epublik. '~~ 

Di luar itu, namanya bukan rechtsstaat melainkan machstaat yang 

hanya menjadikan pertimbangan revolusi politik sebagai landasan 

pembenar yang bersifat post facturn terhadap perubahan dm pemberlakuan 

suatu konstitusi. Bahkan, dalam perspektif negara hukum, kalaupun negara 

berada dalam keadaan darurat, maka kewenangan yang dapat dilakukan 

oleh seorang kepala pemerintahan berkenaan dengan keadaan danuat itu 

sendiripun hams diatur dalam konstitusi dengan rincian pelaksanaau 

ditentukan dalam undang-undang. Prinsip demikian ini, penting karena 

pada hakekatuya konstitusi dan paham konstitusionalisme yang 

berkembang di zaman modern ini, pada pokoknya memang dimaksud 

sebagai usaha untuk mengatur dan membatasi kekuasaan pemerintah dari 

kemungkimn tindakan-tindakan sewenang-wenang yang tidak dapat 

dipertanggung jawabkan secara hukwu.'" 

5. Penafsiran Konstitusi 

Konstitusi pada hakekatnya merupakanfinhentd law. Kedudukan 

konstitusi yang sangat mendasar ini mengakibatkan konstitusi senantiasa 

dijadikan landasan pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan suatu 

negara. Terlebih lagi konsitusi itu sendiri ada sebagai wujud kompromi 

14' JiRljy Assiddiqie, "Konsolidari Maten' ~ & g - ~ n d a ~ g  Dasar Rqublik Indonesia," 
Makalah disamvaikan vada Kuliah Perdana Fakultas Pasca Sariana Universitas Islam Indonesia, 



dari pelbagai macam kepentingan yang berkembang di masyarakat clan 

sekaligus merupakan komitmen bersama atas terselenggaranya 

pemerintahan yang baik. 

Akan tetapi, di dalam praktik konsitusi ini seringkah konstitusi 

ditafsirkan dengan konsep yang berbeda. Perbedaan ini timbul disebabkan 

c o d  pemikiran yang dikembangkan dalam kunm waktu yang berbeda. 

Pandangan liberalistis dan komunitarianistis merupakan pandangan yang 

berpengaruh sangat besar terhadap penafsiran kon~itusi.'~~ 

Berkembangnya pemikira. mengenai penfasiran konstitusi ini telah 

melahirkan sejumlah teori penafsiran. Beberapa teori yang dikembangkan 

oleh para sajana mengenai penafsiran ini, yaitu:144 

1. Teori penfasiran letterlijk (what does the word mean?) 

2. Teuri penafsiran gramatikal (what does it linguistically mean?) 

3. Teori penafsiran historis (what is historical background of the 

fornulation of a text). 

4. Teori penafkiran sosiologis (what does the social context of the event 

to be legally judged). 

5. Teori penafsiran sosio-historis (asbabunnuml don asbabul WUM 

what does the social context behind the formulation of the text). 

6. Teori penafsiran filosofis (what is philosophical thought behind the 

ideas formulated in the text). 

- - 

14' Jirnly Assiddiqie, Tezd don A1ira.n Penafsiran H u h m  Tata Negma, Ind Hill, Jakarta, 
1997, hlm 29. 

'* Ibid 



7. Teori penafsiran teleologis (what does the articles would like to 

achieve by the formulated text). 

8. Teori penafsiran holistik yang mengaitkan penafsiran suatu naskah 

hukum dengan konteks keseluruhau jiwa dari naskah tersebut. 

9. Teori penafsiran tematis-sistematis (what is the theme of the articles 

formulated, or how to understand the articles systematical& according 

to the grouping of the formulation.) 

Jimly Assiddiqie mengelompokkan pandangan dalam penafsiran 

konstitusi ini menjadi tiga kelompok, yakni;145 

1. Origidsme dan Fundationalisme 

Kelompok pertama dapat disebut sebagai paham or i~a l i sme dan 

orisinahme yang memahami teks komtitusi dengan mengandalkan 

kekuatan bahasa atau kadang-kadang bahkan cendemg menafsirkan 

teks konstitusi hanya secara letterlijk atau harfiah. Seperti 

dikemukakan oleh John Hart Ely para hakim dituntut untuk 

menerapkan teks-teks atau apa yang secara implisit dimwit oleh para 

perumus dan perancangnya dalam naskah komtitusi. Dalam pandangan 

hi., orisinalitas norma dan semangat para perancang konstitusi 

haruslah selalu dijadikan rujukan dalam menegakkan keadilan dalam 

praktek yang lazim juga disebut sebagai kelompok interpretativisme 

yang cenderung sekedar menjadi penerjemah h d a h .  

14' Jirlzly Asshiddiqie. Teoridan ...Op, Cit, hlm. 37,45,51. 



2. AZiran Kontekstualisme Nilai-nilai Dasar 

Kebalikan dari pandang origrnalisme di atas adalah pandangan yang 

lebih mengutamakan nilai-nilai fundamental (firndamental values) 

yang terkandung dalam teks konstitusi dan menghubungkannya 

den* moralitas konvensional sekarang. Aliran ini dapat dinamakan 

aliran kontekstualisme, yang lebih mengutamakan konteks &-nilai 

dasar dalam permusan konstitusi daripab bunyi teks yang tertulis. 

Mum;ulnya aliran finchmental values ini merupakan respon langsung 

terhadap kecenderungan originalisme yang berkembang di kalangan 

ahli hukum dalam upaya memahami pesan-pesan k d t u s i  dalam 

menyelesaikan berbagai kasus hukum yang timbul dalam masyarakat 

Amerika kontemporer. Di antara tokoh yang dianggap keras dalam 

aliran ini adalah profesor hukum tata negara dari Yale University, yaitu 

Hany Wellington. 

3. Usaha ke Arah Konvergensi 

DaZam upaya menengahi perdebatan kedua aliran tersebut upaya 

menmi jalan keluar dari ketidakpastian akademis sebagai akibat 

perdebatan kedua aliran tersebut. Beberapa tokoh ilmuwan h u b  tata 

negara berusaha memajukan berbagai argumentasi yang berbeda dan 

mengklaim berhasil melakukan sintesis ataupun menawarkan pikiran 

pemecahan. Di antaranya dapat disebut misalnya Robert H. Bork. 

Begitu juga dengan tokoh nyentrik seperti Roberto Mangabiera 

Unger juga tidak ketinggalan menawarkan pemecahan ekstnm dengan 

apa yang disebutnya dengan teori experimental democracy. 



Setelah mencermati uraian aliran-aliran dalam penafsiran konstitusi, 

maka tentu ketika melihat penjabaran konstitusi dalam suatu kasus 

tidakIah dapat hanya didasarkan pada satu bentuk allran, namun ha1 ini 

akan sangat dipengamhi oleh cara bedikir dari penafsir konstitusi Hal 

yang paling penting dari adanya berbagai aliran penafsiran konstitusi ini, 

bahwa konsistensi dari cara berjilcir akan sangat dihargai sekali. Berbeda 

tatkala konstitusi ini ditafsiran dengan model-model aliran di atas dalam 

kerangka mengedepankan kepentingan dari kelompok tertentu saja. Hal ini 

tentu sangat jauh dari semangan hadimya aliran-aliran tersebut. Aliran- 

aliran penafsiran konstitusi hadir sebagai wujud semangat ber&ir yang 

ada dengan berlandaskan pada aspek moral dan nilai-nilai yang 

berkembang dalam masyarakat saat itu. 

Dari pengembangan teori penafsiran konstitusi hi, pa& dasarnya 

memilild relevansi di dalam melabmkan pemahaman atas feks-teks 

konstitusi yang sedang diteliti agar lebih komprehensif lagi. Oleh 

karenannya disinilah letak urgensi dikemukakamya teori penafsiran 

konstitusi ini. 



BAB 111 
DINAMIKA SISTEM PEMERINTAHAN 

DALAM KONSTITUSI INDONESIA 

Sistem pemerintahan negara senantiasa mengalami dinamika sesuai dengan 

konstalasi sosial politik suatu negara, termasuk di Indonesia. Kalau melihat 

pengalaman sejarah Indonesia, sesungguhnya sistem pemerintahan telah 

mengalami beberapa pergantian seiring dengan pergantian konstitusi sejak 

Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 1 7 Agustus 1 945. 

Pergantian konstitusi ini mempunyai &bat pada perubahan sistem pemerintahan 

negara Indonesia. Untuk mengetahui secara rinci perubahan sistem pemerintahan 

negara Indonesia, di sini diuraikan berdasarkan beberapa periodesasi sistem 

pemerintahan negara. 

Uraian atas periodesasi sistem pemerintahan ini, dimabsudkan untuk 

melihat praktik sistem pemerintahan yang p m a h  dilakukan di Indonesia. 

Sekaligus, hal ini dimaksudkan mtuk menjadi landasan analisis guna memberikan 

kontriiusi pemikiran atas terbentuknya sistem pemaintahan Indonesia ke depan 

sebagaimana yang telah dijadikan perurnusan masalah yang kedua dalam disertasi 

ini. 

A. Sistem Pemerintahan Indonesia Periode 18-Agustus 1945 - 27 Desember 

1949 

Republik Indonesia, suatu negara baru di Asia Tenggara, adalah bekas 

jajahan Negara Belanda dan dalam Perang Dunia I1 diduduki oleh Tentara 

Jepang. Kemerdekaan yang diperolehnya bukanlah suatu hadiah. Tetapi hasil 



dari suatu pe rjuangan mempertaruhkan jiwa dan raga. Ia melepaskan diri dari 

belenggu Jepang. Dan juga sudah puluhan tahun berikhtiar ingin melepaskan 

diri dari kekuasaan ~elanda.' 

Pada tanggal 1 5 Agustus 1945 Jepang menyerah kepada sekutu, setelah 

dua kotanya dibom, yaitu; Kota Hiroshima (6 Agustus 1945) dan Nagasala (9 

Agustus 1945). Indonesia terkatung-katung nasibnya sebagai negara bekas 

jajahan negara yang kalah perang, nasibnya seakan-akan ditentukan oleh 

negara yang menang perang, yaitu sekuk2 

Momentum itu, mendorong para pernimpin bangsa melakukan upaya- 

upaya yang strategis untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. 

Awalnya ha1 ini tidak sepenuhnya direspon secara baik oleh kalangan 

pemimpin bangsa Indonesia. Hal inilah yang memotivasi kalangan pemuda 

menculik Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengasdengklok guna mendesak 

mereka mempersiapkan k e m e r d e w  Ind~nesia.~ 

Tanggal 17 Agustus 1945 bersamaan dengan tanggal 17 Agustus 2605 

tahun Jepang, hari Jum'at legi tepat pukul 11.30 waktu Tokyo atau pukul 

10.00 waktu Jawa (sekitar pukul 09.30 Wib) diproklamasikan kemerdekaan 

Negara Indonesia di muka rumah Bung Karno Jl.  Pegangsaan Timur No. 56 

Jakarta. Naskah proklamasi tersebut ditulis oleh proklamator Ir. Soekarno 

Mohammad Tolchah Mansoer, "Pemb&asan Beberajm Aspek Tentang Kekuasaan 
Eksekulif don LegishtifNegara Indonesia, Pradnya Paramita, Jakarta, 1977, h h  15. 

Bibit Suprapto, Perkembangan Kabinei dan Pemeriniahan di Indonesia, Jakarta: Ghalia 
Indonesia, 1985, hlm. 13. Lihat juga Mohammad. H a m  Sekitar Proklamasi,Tinta Mas, 
Djakarta, 1970. 

Kurang cepatnya respon dari pemimpin bangsa Indonesia in. tidak terkecuali pada Lr. 
Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta, sedangkan tokoh muda diwakili oleh Adam Malik, Sukarni, 
Wikana, Sudiro, Khaeml Saleh, Pandu Wiguna dan lain-lain. 



dan Drs. Moharnmad Hatta. Aslmya adalah tulisan tangan beliau, kemudian 

diketik oleh Sajuti ~ e l i k ~  

Sehari kemudian yaitu 18 Agustus 1945~ PPKI (Panitia Persiapan 

Kemerdekaan Indonesia) melakukan rapat untuk menetapkan beberapa ha1 

yang sangat krusial dalam kaitannya dengan kelanjutan kehidupan berbangsa 

dan bemegara. PPKI yang kala itu dipimpin oleh Ir. Soekarno dengan 

beranggotakan 21 orang dan Qtambah lagi 6 orang.6 Secara lengkap 

keanggotaan PPKI adalah sebagai ber ik~t :~  

1. Ir. Soekarno (Ketua) 

2. Dm. Moh. Hatta (Wakil Ketua) 

3. Prof. Dr. Mr. Suporno 

4. Dr. Rajiman Wedyadiningrat 

5. Raden Panji Suroso 

6. M. Sub j o  Kartohadikusumo 

7. ICH. A. Wahid Hasyim 

8. Ki Bagus Hadikusumo 

9. R Otto Iskandar Dinata 

Ibid 
H a m  diketahui proklamasi 17 Agustus 1945 bukan berarti merupakan pembentukan 

Negara dan pembentukan pemerintahan, akan tetapi baru sebatas menyatakan kemerdekaan bangsa 
Indonesia dari penjajah. Lihat Muhammad Tolchah Mansur, Pembahasan . . . Op,CiL, hlm 107. 
Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi tertulis juga dituangkan dalarn sebuah dokumen 
formal, dokumen tersebut ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945, yaitu sehari setelah 
proklamasi kemerdekaan Negara Republik Indonesia diumumkan. Undang-Undang Dasar yang 
htetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia itu dirancang oleh Badan Penyidik 
Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Lihat Mohammad Hatta et.al., Uraian Puncasila Mutiara, 
Jakarta, 1977, hlm 7. Pada tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan 16 Juli 1945. Lihat Muh.Yamh, 
NnskaJt Persiqan UndanpUndang Dasm 1945, jilid I, Jajasan Prapantja, Djakarta, 1959, hlm. 
59. 

Mohammad Tolchah Mansoer, 'Pembahasan Beberapa.. . " Op.,Cit, hlm. 6. 
7 Bibit Suprapto, Op,C&, hlm. 15-16 



10. Abdul Kadir 

11. Suryohamijoyo 

12. B.P.H Purboyo 

13. Yab Cwan Big 

14. Latuharhary 

15. Dr. M. Amir 

16. Abdul Abbas 

17. Mr. T e d  Muh. Hasan 

18. A.H. Hamidan 

19. Dr. Ratulangi 

20. Andi Pangeran. 

2 1. Mr. Gusti Ketut Puja 

22. Mr. Kasman Singodimejo 

24. Ki Hajar Dewantara 

25. Sajuti Melik 

26. Mr. Iwa Kusuma Sumantri 

27. Mr. Ahmad Subarjo 

Tentang penambahan anggota ini dikemukakan sendiri oleh Ketua 

Soekarno di dalam sidang sesudah jam 3.15, tanggal 18 Agustus 1945, 

dengan kata-kata sebagai berikut:' 

". . . Sebelum itu saya beritahukan kepada tuan-tuan sekalian dengan 
minta ma'af, bahwa hal tadi belum bya kemukakan kepada tuan-man, 

Modlammad Tolchah Mansoer, "Pembahasan Beberap.. . . "Op.,CiL, hlm. 6. 



bahwa anggota-anggota panitia ini dengan pengetahuan dan persetujuan 
pemerintah telah saya tambah yaitu saya tambah dengan tuan-tuan 
Wiranata Kusumah, Ki Hajar Dewantam, Mr. Kasman, Sajuti 
Melik, Mr. Iwa Kusuma Sumantri, Mr. Subardjo. Harap tuan-tuan 
sekalian mengetahui hal ini.. . ." 

Dalam proses berikutnya, PPKI telah menghasillcan tiga keputusan rapat 

dalam penyelenggaraan pemerintahan baru, yakni; Pertama, Mensahkan dan 

menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Undang-Undang Dasar 

Negara; Kedua, Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta diangkat sebagai 

Presiden dan Wakil Presiden Negara Republik Indonesia; Ketiga, Pekerjaan 
. ., 

Presiden untuk sementara waktu dibantu oleh sebuah Komite Nasional. 

Hasil rapat PPKI ini ternyata mengundang sejumlah penafsiran yang 

berbeda. Hal ini terlihat dalam kaitannya dengan hasil keputusan rapat PPKI 

yang pertama mengenai mensahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar 

1945 menjadi Undang-Undang Dasar Negara. Beberapa sarjana nampaknya 

tidak sepakat dengan istilah mensahkan dan menetapkan. Dari mereka ada 

yang berpendapat, bahwa bukan mensahkan dan menetapkan, namun sifatnya 

mensahkan saja. Sarjana lainnya, juga ada yang berpendapat bahwa istilah 

mensahkan dan menetapkan serta mensahkan saja merupakan peristilahan 

yang tidak tepat, yang tepat adalah d~teta~kan.~ 

Untuk has3 putusan PPKI yang kedua, dimana Ir. Soekarno dan Drs. 

Mohammad Hatta dipilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden Negara 

Republik Indonesia ternyata merupakan awal tidak dijalankannya Undang- 

9 Untuk mengetahui perdebatan mengenai peristilahan ini dapat dibaca pada J.C.T. 
Sirnorangkir, Penelapan UUI) Dilihat dad Segi Ilmu Hukum Tota negara Indonesia. Gunung 
Agung Jakarta, 1984, hlm. 3-4. 



Undang Dasar Negara. Menurut Muhammad Tolchah Mansoer, Presiden 

dan Wakil Presiden, yang seharusnya dipilih oleh Majelis Permusyawaratan 

Rakyat menurut Pasal6 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Mereka dipilih 

oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, menurut Pasal III Aturan 

Peralihan, s u m  lembaga yang pembentukannya tidak menurut Undang- 

Undang Dasar, clan, bahkan bukan suatu lembaga ketatanegaraan dalam art i  

yang formil, sehingga lembaga itu terletak di luar Undang-Undang ~asar." 

Hasil putusan rapat PPKI yang ketiga, ditentukan sebagai inti dari 

Komite Nasional, yang kemudian dinamakan Komite Nasional Pusat, diambil 

dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, ditambahkan 

dengan pemimpin-pemimpin rakyat dari segala golongan, segala ahan, segala 

lapisan, s e v  pangreh-praja, alim ulama, kaum pergerakan, pemuda- 

pemuda, kaum dagang dan pemiagaan dan lain-lain. " 
Seiring dengan ditetapkannya UUD 1945 menjadi konstitusi negara, 

maka ternyata masalah sistem pemerintahan dalam arti peristilahan tidak 

diatur secara eksplisit di dalam Pembukaan, Batang Tubuh maupun Aturan 

Peralihan dan Tambahan. Akan tetapi, istilah sistem pemerintahan hanya 

ditemukan dalam Penjelasan UUD 1945. Penjelasan UUD 1945 secara rinci 

tertuang dalam Tvjuh Kunci Pokok Sistem Pemerintahan Negara sebagai 

'O Mohammad Tolchah Mansur, Pembahasan . ... Op, Cii, hlm 105. 
" A.G. Pringgodigdo, Perubahan Kabind Presidensial Menjadi Kabinet ParIementer7 

Y ayasan Founds, UGM, Y o g y a k e  hhn 2 1. 
'* Dahlan Thaib, Pancasila Yuridis Kenegaraan, UPP, AMP Y K P N ,  Yogyakarta, 1994, 

hlm. 75-76. 



1. Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas Hukum (Rechsstaat), tidak 

berdasarh atas Kekuasaan Belaka (Machsstaat). 

2. Sistem Kmtitusional 

Pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi (hukum dasar) tidak 

bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas) 

3. Kekuasaan Negara yang tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan 

Rakyat (Die gesamte Staatgewalt liegt allein bei der Majelis). 

a. Kedaulatan rakyat dipegang oleh suatu Badan yang bernama "Majelis 

Pennusyawaratan Rakyat", sebagai penjelmaan dari seluruh rakyat 

Indonesia. 

b. Majelis menetapkan Undang-Undang Dasar, dan menetapkan Garis- 

Garis Besar Haluan Negara, mengangkat Kepala Negara (Presiden) 

dan Wakil Kepala Negara (Wakil Presiden). 

c. Majelis inilah yang memegang kekuasaan Negara yang tertinggi, 

sedang Presiden harus menjalankan Haluan Negara menurut garis-garis 

besar yang telah ditetapkan oleh Majelis. Presiden diangkat oleh 

Majelis, tunduk dan bertanggung jawab kepada Majelis. Ia adalah 

"mandataris" dari Majelis, wajib menjalankan putusan-putusan 

Majelis. 

4. Presiden ialah Penyelenggara Pemerintahan Negara yang tertinggi di 

bawah MPR. Dalam menjalankan pemerintahan negara, kekuasaan clan 

tanggung jawab ada di tangan Presiden. 



5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat; 

artinya, kedudukan Presiden tidak tergantung pada DPR Di samping 

Presiden adalah DPR untuk membentuk Undang-Undang serta 

menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara. Oleh karena itu, 

Presiden harus bekerjasama dengan DPR 

6. Menteri Negara, adalah pembantu Presiden dan tidak bertanggungjawab 

kepada DPR Presidenlah yang mengangkat dan menghentikannya. 

Kedudukannya tidak tergantung pada Dewan, akan tetapi pada Presiden. 

7. Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas. Meskipun Kepala Negara 

tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat, ia bukan 

"diktatof'. Di atas telah ditegaskan, bahwa ia bertanggung jawab kepada 

MPR, kecuali itu ia harus memperhatikan sungguh-sungguh DPR 

a. Kedudukan DPR adalah kuat, karem tidak bisa dibubarkan oleh 

Presiden, berlainan dengan sistem parlementer. Kecuali itu anggota- 

anggota DPR semuanya merangkap menjadi anggota MPR, sehingga 

dapat senantiasa mengawasi tindakan-tindakan Presiden. Jika DPR 

menganggap, bahwa Presiden ternyata melanggar Haluan Negara yang 

telah ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar atau oleh MPR, maka 

MPR dapat diundang untuk persidangan istimewa agar supaya bisa 

meminta pertanggung jawaban Presiden. 

b. Menteri-menteri Negara bukan pegawai tinggi biasa, meskipun 

kedudukan Menteri Negara tergantung pada Presiden, karena 

mentailah yang terutarna menjalankan kekuasaan pemeriatah dalam 



praktik. Sebagai pemimpin departemen menteri mengetahui seluk 

beluk mengenai lingkungan pekerjaan. Karena itu, Menteri mempunyai 

pengaruh besar terhadap Presiden dalam menentukan politik Negera 

mengenai departemennya. Untuk menentukan politik pemerintahau 

dm koordinasi dalam Pemerintah Negara, para Menteri bekerja sama 

satu sama lain seerat-eratnya di bawah pimpinan Presiden. 

Perlu diketahui, meskipun penjelasan UUD 1945 telah berupaya 

memberikan suatu deskripsi tentang sistem pemerintahan, akan tetapi temyata 

penjelasan sendiri bukan merupakan bagian dari UUD 1945 yang ditetapkan 

oleh PPKI. Hal ini dapat ditemukan dalam Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI 

yang dikeluarkan oleh Sekretariat Negara RI tahun 1998 yang menyatakan, 

bahwa PPKI hanya mengambil keputusan tentang Pembukaan dan pasal-pasal 

Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Baik BPUPKI maupun PPKI 

tidak pernah menyusun, membahas dan menetapkan naskah penjelasan 

Undang-Undang Dasar 1945 .I3 

Jika ditelaah baik-badc, materi Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 

yang diterbitkan dalam Berita Republik Indonesia Tahun I1 Nomor 7 tanggal 

15 Februari 1946 merupakan suntingan dari transkrip penjelasan Prof Mr. dr. 

Soepomo, baik dalam sidang kedua BPUPKI maupun dalam sidang PPKI. 

Dengan demikian, materinya memang pernah disampaikan kepada para 

anggota BPUPKI-PPKI. Suntingan penjelasan tersebut dicantumkan setelah 

Maklumat Pemerintah Republik Indonesia, dengan keterangan redaksi; 

" Seheg, Risalah Sidang Badan Penyidik Usaha-Usaira Pmiapm Kemerdekaan 
Indonesia (BPUPKI) Panitia Pmiapan K~terdekaan Indonesia (PPm,  Sehcretariat Negara 
Republik Indonesia, Jakarta, 1998, hlm. xii. 



"Untuk memberikan kesempatan lebih luas lagi kepada umum 
mengenai Undang-Undang Dasar Pemerintah yang semulanya di 
bawah ini disajikan penjelasan selengkapnya". 

Dengan demikian, pada mulanya Penjelasan Undang-Undang Dasar 

1945 hanya dimaksudkan sebagai penerangan untuk umum. Perkembangan 

pemikiran ketatanegaraan kemudian memandang Penjelasan tersebut sebagai 

bagian yang menyeluruh dari Undang-Undang Dasar 194 5 .I4 

Memahami akan keberadaan Penjelasan UUD 1945 seperti ini, maka 

tentunya dalam pengkajian sistem pemerintahan dalam UUD 1945 dapat 

dilakukan dengan mengkaji materi muatan UUD 1945. Dari aspek historis 

patut dicatat, bahwa BPUPKI sebagai lembaga yang diberikan kewenangan 

untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia pada saat itu, secara khusus 

telah membahas sistem pemerintahan. Dalam iisalah itu tertulis:15 

"Berbeda dengan rencana Dewan Pimpinan Negara yang bersif& 
kolegial dalarn rancangan Undang-Undang Dasar tanggal 15 Juni, dalam 
rancangan Undang-Undang Dasar yang baru dianut sistem 
pemerintahan Presidensial. Dalam sistem pemerintahan ini Presiden 
mempunvai kekuasaan vaw besar. baik W m  bidana e h e k u ~ f  
mauDun dalam bidang lepislatif Lebih dari itu, selama belum 
terbentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat berdasar Undang-Undang 
Dasar tersebut, seluruh kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan 
bantuan sebuah Komite Nasional. 
Tatanan pemerintah seperti yang dirancang BPUPKI bukan tidak ada 
bahayanya. Dalam sidang tanggal 15 Juli, anggota Surjo menyarankan 
agar lebih dipertegas rumusan sumpah jabatan Presiden agar tidak 
mementingkan diri sendiri. Walau ditolak oleh anggota Wurjaningrat, 
Sukardjo dan Sutardjo, namun ketua panitia kecil Supomo 
menjelaskan bahwa bunyi sumpah Presiden tersebut sudah mengandung 
arti akan menjadkan kepentingan diri sendiri. Pembahasan mengenai 
risiko kekuasaan Presiden yang terlalu besar ini tidak dilanjutkan 
dengan pengertian bahwa jika diperlukan nanti dapat diadakan 
penyempmaan yang diperlukan. 

l4 Ibid 
l5 Sekneg, Risalah . . . Op, Ci%, hlm. xlotviii 



Pada hari yang sama, anggota Drs. Mohammad Hatta menyampaikan 
pendapatnya tentang posisi para menteri, sehubungan dengan keharusan 
adanya kerjasama antara Presiden dan Dewan Perwalalan Rakyat dalam 
menyusun undang-undang. Secara khusus Hatta menyarankan agar para 
menteri juga bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. 
Terhadap saran Hatta ini pada dasarnya Soepomo berpendapat bahwa 
hal itu dapat diserahkan kepada kebijakan Kepala Negara dan Menteri 
yang bersangkutan. Soepomo menyatakan bahwa orang-orang ymg 
sudah menjadi Staatsman, menjadi pegawai negara yang begitu tinggi, 
hams mempunyai perasaan yang bertanggung jawab, bukan saja kepada 
diri sendir tetapi kepada umum. Soepomo tidak menutup kemun&nan 
bagi seorang menteri yang mempunyai harga diri untuk mengundurkan 
diri." 

Dari risalah sidang BPUPKI di atas, ditemukan, bahwa risalah hanyalah 

menentukan sistem pemerintahan presidensial, sementara pertanyaan yang 

sangat mendasar tentang mengapa sistem pemerintahan Presidensial tersebut 

dipilih tidak ditemzikan dalam isi risalah tersebut. 

Sejalan dengan itu, komentar R M  A.B. ~ u s u m a ' ~  bahwa rancangan 

UUD tanggal 15 juni adalah rancangan Prof. Dr. P.A.H. Djayadiningrat cs., 

bukan susunan anggota BPUPK. Prof. Supomo dengan tegas menyatakan 

bahwa kita menganut Sistem Pemerintahan sendiri, bukan sistem 

Presidensial seperti di Amerika Serikat atau Sistem Parlementer seperti di 

Inggris. .Penjelasan Supomo ditunjang oleh tokoh-tokoh BPUPK yang paling 

terkemuka termaszik Bung Karno, Bung Hatta, Dr. Sukiman, Mr. M. 

Yamin, Sutardjo dan lain-lainnya. Tidak ada sesorangpun anggota 

BPUPK yang menyatakan bahwa kita menganut sistem Presidensial. 

Yang dimaksud dengan sistem pemerintahan presidensial, adalah sistem 

pemerintahan yang memberikan kekuasaan dominan kepada Presiden yang 

' k 4 .  A.B. Kusuma, Laldrnya Undang-Undang Dasar 1945, Memuat Salinan 
Dokumen Otentik Badan Oentoek Menyelidiki Oesaha-Oesaha Persiapan Kernerdekaan, 
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004. hlm. 57 



memegang kekuasaan eksekutif dan legislatif. Narnun demikian, dengan 

adanya sistem seperti ini, ternyata sempat dikhawatirkan akan menimbulkan 

masalah di kemudian hari. Kekhawatiran ini setidahya nampak tatkala 

anggota BPUPK Suryo berpendapat, untuk mencegah tindakan sewenang- 

wenang yang diakibatkan besarnya kekuasaan Presiden, disarankan pada 

waktu itu supaya bunyi sumpah jabatan Presiden dimasukkan anak kalimat 

yang menyatakan "Presiden dalam melaksanakan tugasnya tidak 

mementingkan diri sendiri maupun golongan." 

Dalam perjalanannya, usulan untuk mempertegas sistem pemerintahan 

presidensial tidak ada dalam UUD 1945. Dari sini, relevansi pengkajian materi 

muatan UUD 1945 yang berhubungan dengan sistem pemerintahan menjadi 

urgen Untuk mengkaji hal ini akan dilakukan dengan membagi ke dalam dua 

bagian, yakni; tugas dan kewenangan Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara, 

dilanjutkan dengan membahas Hubungan autara Lembaga Tertinggi dan 

Tinggi Negara serta antar Lembaga Tinggi Negara yang ada dalam UUD 1945 

(sebelum Perubahan UW;D 1945). 

1. Tugas dan Kewenangan Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara dalam 

UUD 1945 (Sebelum Perubahan UUD 1945) 

Sebagaimana diketahui, sebuah konstitusi senantiasa mengatur tidak 

saja perlindungan hak asasi manusia. Akan tetapi, konstitusi suatu negara 

juga mengatur lembaga-lembaga negara dan kekuasaannya. Pengaturan 

lembaga negara dan kekuasaannya ini dimaksudkan untuk menentukan 

tugas dan kewenangan dari lembaga-lembaga negara. Semangat yang 



dipakai dalam pengaturan lembaga-lembaga negara dan kekuasaannya ini 

ditentukan berdasarkan pada konsep distribution ofpowers atau sepamtion 

of powers. 

Di dalam UUD 1945 dikenal ada bebempa lembaga negara, tidak 

saja meliputi Dewan Perwakilan Rakyat sebagai representasi dari lembaga 

legislatif, Presiden sebagai perwujudan dari lembaga eksekutif dan 

Mahkamah Agung sebagai lembaga yang mewakili lembaga yudikatif. 

Lembaga lainnya, seperti Badan Pemeriksaan Keuangan clan Dewan 

Pertimbangan Agung juga diatur di dalam UUD 1945. Pengembangan 

kelembagaan ini barangkah berangkat dari sebuah kebutuhan dari negara 

Indonesia saat didirikan. 

Hal ini sejalan dengan pendapat Joeniarto yang menyatakan, bahwa 

pembentukan suatu alat perlengkapan negara haruslah benar-benar 

didasarkan akan adanya kebutuhan di dalam suatu bidang pekerjaan 

Dalam pada itu penyusunmya harus disesuaikan dengan tugas 

pekerjaamya; ini b e d  kuantitas serta kualitas alat perlengkapamya 

harus diperhitungkan. Pembidangan bak itu horisontal maupun vertikal 

hams realistis, logis, pragmatis dan tidak menimbulkan birokratis serta 

salah urus.17 

Pembentukan alat perlengkapan negara berarti pula pemberian tugas 

pekerjaan kepadanya. Untuk dapat menjalankan tugas pekerjaan ini perlu 

kepada masing-masing alat perlengkapan ini diberikan kekuasaan- 

" Joeniario. Detnokrasi &it Sisten~ Pemeritttalran Negma, Bina Aksara, Jakarta, 1984, 
hlm. 89. 



kekuasaan dan kewenangan-kewenangamya di dalam batas-batas 

tertentu. Pemberian kekuasaan dan kewenangan ini hams disesuaikan 

dengan kebutuhan masing-masing sesuai dengan tugas pekerjaan, 

sedangkan penggunaan kekuasaan dan wewenang ini hanya boleh untuk 

keperluan itu saja.lg 

Untuk mengetahui tugas dan kewenangan lembaga-lembaga negara 

yang ada di dalam UUD 1945 di bawah ini akan dijelaskan secara lengkap. 

a. Tugas dan Kewenangan Mijelis Permusyawaratan Rakyat 

Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan, bahwa kedaulatan 

adalah ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR 

Ketentuan ini menegaskan, bahwa keberadaan h4PR pada dasamya 

merupakan pelaksana dari kedaulatan ralqat. Sri Soemantri 

mengatakan, bahwa kata 'knemegang kedaulatan rakyat tidak 

mengandmg arti, bahwa kedaulatan yang berada ditangan rakyat 

berpindah ke tangan MPR" 

Dahlan Thaib berpendapat, bahwa berdasarkan ketentuan 

Pasal 1 ayat (2) UWD 1945 tersebut berarti, bahwa rakyatlah yang 

berkuasa, sedangkan Pemerintah, bahkan MPR sekalipun hanyalah 

pelaksana dari kedaulatan rakyat.20 

Ibid 
l9 Sri Soemantri dalam Dahlan Taib, "Konsep Kedaulatan Rakyat Menurut Undang- 

Undang Dasar 1945 dan Implementasinya Dalam Praktek Ketatanegaraan (Studi Tentang MPR 
sebagai Pelaku Kedaulatan Rakyat Sepenuhnya)," Disertasi, Program Pasca Sarjana, Universitas 
Padjadjaran, Bandung, 2000, hlm 371. 

20 Ibid, hlm 371. 



Sri Soemantri menyimpulkan, bahwa dari ketentuan 

konstitusional tersebut, maka ada tiga ha1 yang perlu disoroti, yaitu:21 

1). Bahwa, menurut UUD 1945, kedaulatan dalam negara Indonesia 

berada ditangan rakyat; 

2). Bahwa, kedaulatan rakyat itu dilakukan oleh Majelis 

Permusyawaratan m a t ;  

3). Bahwa, Majelis Permusyawaratan m a t ,  adalah lembaga negara 

yang melakukan kedaulatan rakyat sepenuhnya. 

Secara konstitusional, kedudukan MPR sesungguhnya sudah 

jelas, yaitu sebagai lembaga tertinggi yang merealisasikan kekuasaan 

rakyat di dalam sistem ketatanegaraan di bawah UUD 1945. Bahkan, 

Presiden sebagai Kepala Negara dm Kepala Pemeriutahan sekali pun, 

hanyalah sebagai pelaksana dari kekuasaan yang rlilimpahkan oleh 

M P R ~  

Menurut teori ilmu Hukum Tata Negara, yang bersumber pada 

UWD 1945, MPR merupakan satu-satunya Lembaga Negara yang 

mempunyai supremasi yang mengandung dua prinsip  ent tin^:^^ 
1). Sebagai badan berdaulat yang mempunyai legal power, kekuasaan 

berdasarka. hukum untuk menetapkan segala sesuatu yang telah 

ditegaskan oleh konstitusi.Garis-garis Besar Haluan Negara (Pasal 

3), memilih Presiden dan Wakil Presiden (Pasal6) dan mengubah 

UUD (Pasal37). 

21 lbid,  hlm. 37 1 .  
Dahlan Thaib, Korrsep .... Op.,ci~, hlm. 430. 
Dikutip oleh Dahlan Thaib dnri lsmnll Sun,, /hid 



2). No Rival Authori~, artinya, tidak ada suatu otoritas tandingan baik 

perorangan maupun badan yang mempunyai kekuasaan untuk 

melanggar atau menyampingkan sesuatu yang telah diputuskan 

oleh MPR 

Prinsip kedua ini lebih mempertegas dan memperluas kekuasaan 

MPR terhadap hal-hal yang walaupun secara tegas tidak/belum diatur 

oleh konstitusi, tetapi dapat ditetapkan sendiri oleh MPR seperti halnya 

dengan ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan. Merupakan 

konsekuensi logis dari prinsip kedua itu pula, MPR dalam konstalasi 

kekuasaan negara kedudukannya mengatasi lembaga-lembaga negara 

lainnya. Lembaga-lembaga negara lainuya itu, dalam sistem 

ketatanegaraan tidak sama kedudukannya (nebengeordnet) dengan 

MPR, melainkan di bawah MPR (~nter~eordize t ) .~~ 

Oleh karena itulah, MPR dapat membagi-bagikan sebagian 

kekuasaannya secara operasional kepada lembaga-lembaga tinggi 

negara di bawahnya (distribution of powers). Namun, tidak berarti, 

bahwa setelah mendelegasikan kekuasaan kepada lembaga-lembaga 

negara lainnya MPR tidak mempunyai kekuasaan lagi. Bagaimana 

pun, kekuasaan itu tetap ada; ha1 ini dapat dibuktkan, bahwa MPR 

masih mengadakan ~idang-sidangn~a.~~ 

Kedudukan MPR sebagai lembaga negara tertinggi terutama 

dalam menetapkan masalah-masalah pokok, saat-saat terpenting 



kenegaraan, dalam rangka mewujudkan tujuan negara. Pada 

hakikatnya ketetapan MPR merupakan Garis-Garis Besar Haluau 

Negara sebagai barometer sekaligus juga sebagai alat penguji (di 

samping UUD 1945) terhadap tindakan-tindakan operasional. 

Lembaga-lembaga negara lainnya agar tidak membuat policy yang 

berbeda apalagi bertentangan dengan ketetapan M P R ~ ~  

Kesimpulan dari uraian di atas, maka kedudukan MPR sebagai 

Lembaga Tertinggi dapat dibuktikan sebagai b e r i k ~ t : ~ ~  

1). Di bidang Eksekutif MPR membawahi Presiden. Selain 

mengangkat Presiden dan Wakil Presiden MPR mempunyai 

kekuasaan meminta dan menilai pertanggungjawaban Presiden atas 

segala kebijaksanaan p ~ ~ e ~ t a h a n ,  yang garis-garis pokoknya 

telah ditetapkan MPR 

2). Di bidang Legislatif, MPR membawahi DPR dan Presiden. Prinsip 

hokum, bahwa segala Undang-Undang yang akan dibuat oleh 

lembaga Legislatif tidak boleh bertentangan dengan peraturau yang 

lebih tinggi di atasnya. Dalam hirarki perundang-undangan RI 

Ketetapan MPR lebih tinggi daripada Undang-Undang. Sebagai 

produk lembaga Legislatif Undang-Undang hams sesuai dengan 

Ketetapan MPR maupun UUD 1945. 

3). Dalam lapangan Yudikatif, khususnya di lapangan pengujian atas 

keserasian hukum, MPR membawahi Mahkamah Agung. Dalam 



sistem ketatanegaraan Indonesia, Mahkamah Agung tidak dapat 

menilai secara materiil terhadap Ketetapan MPR dan Undang- 

Undang seperti halnya dimunglunkan di negara yang menurut 

supremacy of the Supreme court. 

4). Di bidang Inspektif (pengawasan), MPR membawahi DPR dan 

BPK. DPR sebagai lembaga yang mengawasi tindakan Presiden di 

dalam melaksanakan tugas pemerintahan sehari-hari. Khusus 

mengenai pengawasan dan pemeriksaan keuangan negara, BPK 

hams memberitahukannya kepada DPR, untuk selanjutnya DPR 

bisa meminta Sidang Istimewa kepada MPR 

5). Di dalam Konsultatif, MPR membawahi Dewan Pertimbangan 

Agung agar Presiden dapat melakukan tugas dan kekuasaannya 

sebagaimana diierikan oleh UUD 1945, maka MPR menyediakan 

tempat berkonsultasi atau tempat bertanya, tempat meminta nasihat 

kepada DPA. 

Dari pemahaman di atas, MPR merupakan pelaksana kedaulatan 

rakyat. Untuk melaksanakan kedaulatan *at ini MPR diberikan tugas 

dan kewenangan. Tugas dan kewenangan itu terdapat pada beberapa 

ketentuan dalam UUD 1945. Ketentuan itu, yakni; Pasal 3 UUD 1945 

menyatakan, bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan 

Undang-Undang Dasar dan Garis-Garis Besar Haluan Negara, Pasal 6 

ayat (2) UUD 1945 menyatakan, bahwa Presiden dan Wakil Presiden 

dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara terbanyak, 



dan Pasal 37 ayat (1) menyatakan, bahwa untuk mengubah Undang- 

Undang Dasar sekurang-kurangya 2/3 dari pada jumlah anggota Majelis 

Permusyawaratan Rakyat harus hadir. Perincian secara lengkap dari tugas 

dan kewenangan MPR ini akan disarikan dari disertasi Dahlan Thaib 

sebagai berikut: 

1) Menetapkan GBHN 

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 UUD 1945, MPR bertugas 

menetapkan Undang-Undang Dasar dan Garis-garis Besar Haluan Negara 

(GBHN). Penjelasan Pasal3 UUD 1945 menegaskan, bahwa oleh karena 

Majelis Permusyawaratan Rakyat memegang kedaulatan negara, maka 

kekuasaannya tidak terbatas, mengingat dinamika masyarakat, sekali 

dalam 5 t&un Majelis mempeihatikan segala yang terjadi dan segala 

aliran pada waktu itu dan menentukan haluan-haluan apa yang hendaknya 

dipakai untuk kemudian hari. 

Apabila diteliti secara jeli Pasal3 UUD 1945 dan Penjelasan Pasal 

3, maka kendatipun Pasal 3 dalam satu paket menyatakan, MPR 

menetapkan UUD dan GBHN, tapi pada penjelasan Pasal 3 hanya 

GBHMah yang ditegaskan ditetapkan sekali setiap 5 tahun oleh MPR, 

sedangkan, Undang-Undang Dasar tidak disebut harus juga ditetapkan 

setiap 5 tahun. 

Tidak diharuskan W D  ditetapkan sekali setiap 5 tahun, ha1 ini 

dimaksudkan agar UUD terpelihara sifat kekalnya, artinya tidak mudah 

dalarn waktu cepat untuk selalu berubah. Sesuai dengan ketentuan Pasal3 



UUD 1945, maka ternyata praktik penyelenggaraan negara Indonesia 

untuk mencapai tujuan negara, adalah cukup majy cukup modem yaitu 

dengan suatu perencanaan (planning) yang disebut GBHN dan ditetapkan 

oleh rakyat melalui wakil-wakilnya di MPR GBHN merupakan 

perwujudan dari tujuan nasional lima tahun sekali, adalah suatu sistem 

atau mekanisme yang akan mengoperasionalkan UUD 1945 di dalarn 

p r a m  penyelenggaraan negara. 

Untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana 

dicantumkan dalam UUD 1945, maka perlu suatu pemexintahan dan 

pemerintahan yang dibentuk tersebut, adalah untuk kepentingan seluruh 

rakyat. Penyelenggara pemerintahv ditentukan oleh rakyat, karena 

k e d a u w -  adalah di tangan rakyat. 

Penyelenggaraan pemerintahan dan sekaligus pelaksanaan bangsa 

clan negara dilaksanakan berlandaskan Garis-garis Besar dari pada 

Haluan Negara (GBHN) yang ditetapkan oleh MPR 5 (lima) tahun sekali 

sebagaimana yang telah dikemukakan di atas. 

2) Menetapkan Undang-Undang Dasar 

Mengenai ketentuan lainnya, dalam Pasal 3 UUD 1945, adalah 

bahwa MPR menetapkan UUD. Sebelum dibahas tentang ketentuan Pasal 

3 UUD 1945 mengenai tugas MPR menetapkan UUD, maka untuk 

menentukan apakah UUD 1945 yang ditetapkan oleh Panitia Persiapan 

Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 itu bersifat 



sementara atau tetap, sebaiknya diteliti dan ditelusuri terlebih dahulu 

suasana sidang PPKI itu sendiri. Dalam sidang PPKI Soekarno 

menyatakan: 

". . . Tuan-tuan semuanya tentu mengerti, bahwa undang-undang 
dasar yang kita buat sekarang ini, adalah undang-undang dasar 
sementara. Nanti kalau kita telah bernegara di dalam suasana yang 
lebih tentram, kita tentu akan mengumpulkan kembali Majelis 
Permusyawaratan Rakyat yang dapat membuat undang-undang 
dasar yang lebih lengkap dan lebih sempuma.. . " 

Jadi jelas undang-undang dasar yang ditetapkan pada tanggal 18 

Agustus 1945, adalah bersifat sementara. Dengan latar belakang 

pemikiran itu, yang dihubungkan dengan situasi dan kondisi pada waktu 

PPKI itu bersidang pada tanggal 18 Agustus 1945, dapatlah pula 

dipahami rumusan atur& tambahan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 

yang berbunyi, bahwa dalam enam bulan sesudah Majelis 

Permusyawaratan Rakyat di bentuk, Majelis ini bersidang untuk 

menetapkan Undang-Undang Dasar. 

Jika pada kurun waktu pertama berlakunya UUD 1945, yakni sejak 

ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai berlakunya konstitusi 

RIS tanggal 27 Desember 1949, tidak dapat diingkari, bahwa UUD 1945 

itu adalah bersifat sementara. 

3) Memilih Presiden dan Wakil Presiden 

Ketentuan yang mengatur tentang sistem pengisian jabatan 

Presiden dan Wakil Presiden terdapat di dalam Pasal 6 ayat (2) UUD 



1945 yang berbunyi: "Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis 

Permusyawaratan Rakyat dengan suara terbanyak." 

Menurut Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 yang memilih Presiden dan 

Wakil Presiden, adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat yang bertindak 

sebagai lembaga negara tertinggi yang berfimgsi sebagai pernegang dan 

pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat, serta sebagai penjelmaan rakyat 

yang memegang kedaulatan. 

Sehingga, apabila dikaji secara mendalam, maka berdasarkan Pasal 

6 ayat (2) UUD 1945 pada hakikatnya Presiden dan Wakil Presiden 

Republik Indonesia, adalah dipilih oleh seluruh rakyat, haqa  saja di 

dalam pelaksanaan yang dilakukan oleh MPR sebagai lembaga negara 

yang merupakan penjehaan dari seluruh rakyat Indonesia. PasaI 6 ayat 

(2) UUD 1945 mengatakan, bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih 

dengan suara terbanyak oleh MPR. 

Seperti diketahui, dalam hukum tata negara dikenal adanya 

bemacam-macam keputusan yang diambil dengan suara terbanyak, 

yaitu: 

a). Suara terbanyak sederhanalsimple majority, adalah suatu keputusan 

yang diperoleh apabila pihak yang setuju lebih banyak dari pihak 

yang tidak setuju, pihak yang setuju ini berjumlah sekurang- 

h g n y a  setengah ditambah satu; 

b). Suara terbanyak mutlaklabsolut majority, adalah keputusan yang 

diperoleh apabila pihak yang setuju jauh lebih banyak dari pada pihak 



yang tidak setuju, sehingga perbedaan jurnlah antara pihak yang 

setuju dan pihak yang tidak setuju tergarnbar jelas. 

c). Suara terbanyak ditentukanlgwrlrfied majority, adalah keputusan yang 

diperoleh berdasarkan undang-undang dasar, undang-undang atau 

peraturan tata tertib suatu lembaga negara yang menentukan, bahwa 

keputusan tersebut adalah sah, karena telah memenuhi syarat-syarat 

yang ditentukan. 

d). Suara terbanyak relatiflrelative majority, adalah suatu keputusan 

diperoleh di dalatn proses pemilihan di mana yang hams dipilih 
::. 

, . .  berjumlah lebih dari dm, sehingga salah satu yang dipilih hanya 

memperoleh suara relatif lebih banyak dari yang lainnya. 

Dalam pada itu Sri Soemantri memberikan penafsiran terhadap 

Pasal6 ayat (1) tersebut dengan menghubungkan pasal tersebut dengan 

Undang-Undang No. 3 Tahun 1946, maka yang dimaksud dengan "orang 

Indonesia asli" ialah orang yang asli dalam daerah Negara Indonesia. 

Dengan perkataan lain, ialah orang yang asli dalam daerah Negara 

Indonesia. 

Selanjutnya, dalarn pengisian jabatan Presiden ini selain dilakukan 

dengan cara pemilihan (Pasal6 ayat (2)) sebagaimana ketentuan Pasal8 

UUD 1945 yang berbunyi: 

Jika Presiden mangkat, berhenti atau tidak dapat melakukan 
kewajibannya dalarn masa jabatannya, ia diganti oleh Wakil 
Presiden sarnpai habis waktunya. 



Ketentuan ini berarti, bahwa jika Presiden dalam keadaan 

sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal8 UUD 1945 diganti oleh Wakil 

Presiden, jadi hanya Wakil Presiden saja yang dapat menggantikannya 

menurut ketentuan Pasal8 tersebut. Dari sini jelas sekali, dalam konteks 

ini kewenangan bukan lagi berada pada Majelis Permusyawaratan 

Rakyat, namun berlaku secara otomatis. 

4) Mengubah Undang-Undang Dasar 

Sejak awal para negarawan perumus UUD 1945 bersepakat 

menampung kemunglunan perubahan UUD 1945. Pendiri negara 

perumus UUD 1945 menetapkan, bahwa MPR sebagai pelaku kedaulatan 

rakyat yang diberikan wewenang untuk itu, yakni kewenangan mengubah 

Undang-Undang Dasar. 

Melalui Bab XVI UUD 1945 tentang Perubahan ULD, maka 

dalam Pasal 37 ditetapkan persyaratan konstitusional bagi perubahan 

UUD 1945 dengan menentukan, bahwa untuk mengubah W D  1945 

sekurang-kurangnya 213 daripada anggota MPR hams hadir dan 

keputusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 213 dari 

jumlah anggota yang hadir. 

Syarat perubahan UUD 1945 tersebut, oleh penyusun UUD 1945 

memang diperberat, bila dibandingkan dengan keputusan MPR lainnya 
9 

ditetapkan dengan syarat yang lebih ringan. Pasal 2 ayat (3) UUD 1945 



menyatakan, bahwa segala keputusan ditetapkan dengan suara yang 

terbanyak. 

Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 menegaskan, bahwa Presiden atau 

Wakil Presiden dipilih oleh MPR dengan suara terbanyak. Pasal 2 ayat 

(3) dan Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 yang dimaksudkan dengan suara 

terbanyak, adalah setengah ditambah satu. Tetapi khusus mengenai 

perubahan Undang-Undang Dasar ditetapkan persyaratan yang lebih 

berat dari suara yang terbanyak itu, ha1 ini dianggap sebagai sesuatu yang 

wajar dan rnasuk aka1 sebab perubahan konstitusi itu adalah yang sangat 

penting dan rnenyangkut kepentingan seluruh rakyat secara mendasar. 

Kalau diteliti secara jeli, Pasal37 UUD 1945 hanya memberikan peluang 

untuk mengubah bukan mengganti WUD 1945. 

Sebenarnya perubahan UUD 1945 mentpdcan ha1 yang wajar dan 

bisa terjadi karena rnemang diatur dalam Pasal 37 UUD 1945, apabila 

lembaga yang berwenang yakni MPR mernpunyai keingiaan politik 

untuk perubahan itu, sepanjang pembahan itu tidak mengubah 

Pembukaan UUD 1945, karena di dalam Pembukaan UUD 1945 terdapat 

rumusan Dasar Negara findamentalnorm), juga bagian yang tak 

terpisahkan dari Proklamasi. 

b. Tugas dan Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat 

Setiap negara mempunyai sistem perwakilan yang berbeda, ada 

yang menganut sistem perwakilan bikameral, yaitu badan perwakilan 



yang terbagi dalam dua kamar, misal, di Amerika Serikat ada Senat dan 

House of Representative, di Inggris ada House of Lords dan House of 

Commons, dan Philipina ada Senat dan National Assembly. Sistem 

perwakilan seperti tersebut di atas, tidak dikenal oleh negara Indonesia. 

Negara Indonesia hanya mempunyai satu badan yang menyelenggarakan 

kekuasaan legislatif yang disebut Dewan Perwakilan Rakyatm2' 

Keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam ketentuan 

Pasal 5, 19, 20, 21,22, dan 23. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, 

Dewan Perwakilan M y a t  bersama dengan Presiden memegang 

kekuasan legislatif. Kedudukan Dewan ini kuat sehingga tidak dapat 

dibubarkan oleh Presiden, dan sebaliknya Presiden tidak dapat dijatuhkan 

oleh DPR Pasal 19 ayat (1) menetapkan, bahwa susunan Dewan 

Perwakilan Rakyat ditetapkan dengan Undang-Undang. Penafsiran 

Muhammad Yamin terhadap Pasal 19 ayat (1) tersebut, adalah, bahwa 

susunan DPR tidak hams ditetapkan dengan Undang-Undang Pemilihan, 

tetapi bisa ditetapkan dengan Undang-Undang biasa (mum). Bertolak 

dari tafsir yang demikian, maka keanggotaan Dewan yang ditetapkan 

dengan Undang-Undang itu bisa saja disusun atas dasar Undang-Undang 

Pemilihan, bisa juga atas dasar pengangkatdpenunjukkan asal saja 

sudah ditetapkan atau diatur dengan Undang-Undang, baik isinya melalui 

28 Dahlan Thaib, DPR &am S i s i ~ t  Ketatanegaraan Indonesia, Liberty, Yogyaliarta, 
2000, hlm. 30. 



Pemilihan ataupun melalui pengangkatanlpenunjukkan itu adalah "sah" 

pokoknya diatur oleh ~ n d a n ~ - u n d a n ~ . ' ~  

Di sarnping Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai kekuasaan 

Legislatif bersama Presiden, yakni; membuat undang-undang. Kemudian 

ditentukan pula adanya hak budget (bersama Presiden membuat 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN) bagi Dewan 

berdasarkan Pasal 23 ayat (I), hak inisiatif untuk membuat Undang- 

Undang berdasarkan Pasal 21 ayat (1) serta hak-hak lain bagi Dewan 

seperti hak bertanya, hak perubahan, hak usul pernyataan pendapat, hak 

menyelidiki dan lain ~ e b a ~ a i n ~ a . ~ '  

Dalam menjalankan tugas Legislatif, DPR ini berkedudukan 

sebagai, partner (mitra) dari Presiden (pemerintah), sebingga digunakan 

(artinya inisiatif Undang-Undang yang diajukannya itu baru sah setelah 

mendapat persetujuan Presiden), sebab dengan kedudukannya sebagai 

partner, maka konsekuensinya, adalah Pemerintah mempunyai hak juga 

untuk berinisiatif mengajukan Undang-Undang dan memberikan 

persetujuan (atau menolak) terhadap rancangan Undang-Undang yang 

dibuat oleh Dewan. Dengan demikian, terdapat perimbangan kekuatan 

antara Dewan dengan Pemerintah. Dalam hubungan ini perlu diingat 

hubungan fimgsional antara DPR dan Presiden (pemerintah), yakni, 

bahwa kedudukan DPR, adalah kuat sebab anggota-anggota DPR 

semuanya sekaligus menjadi anggota MPR sebagai Lembaga Tertinggi 

29 Moh. Mahfud MD, Dacar & S M u r  ... Op.,CiL, hlrn. 1 10-1 1 1 .  
" IIliid 



negara, sehingga sekalipun Dewan tidak dapat menjatuhkan Presiden, 

akan tetapi dalam kedudukannya sebagai anggota Majelis, Dewan dapat 

mengusulkan diadakannya sidang istimewa Majelis untuk meminta 

pertanggung jawaban Presiden bila Presiden dianggap sungguh-sungguh 

melanggar haluan negara. Bila dalam sidang istimewa itu terbukti, bahwa 

Presiden telah melanggar haluan negara, maka MPR dapat menjatuhkan 

mosi tidak percaya kepada Presiden dan dapat mengambil LLketetapan" 

untuk mencabut maudat yang diberikan kepada Presiden, sehingga 

Presiden tidak lagi menjabat sebagai Presiden (dipecat). Memang oleh 

Dewan sendiri Presiden tidak dapat dijatuhkan, tetapi dengan 

rsenggunakan jabatannya sebagai anggota Majelis, Dewan dapat 

mengusulkan seperti itu; sebaliknya Presiden sebagai Kepala Negara 

tidak bisa membubarkan Dewan, sebab kedudukan Dewan adalah kuat, 

hal itu berlaku sekalipun, misahya, Presiden melihat, bahwa Dewan 

sebagai lembaga perwakilan sudah tidak representatif. Hal ini merupakan 

konsekuensi logis dari pemakaian sistem kuasi Presidensial dalam tata 

pemerintahan negara di Indonesia yang berbeda hahya dengan sistem 

parlementer dimana Presiden atas usul kabinet dapat membubarkan 

parlemen yang sudah tidak representatif dan s e b a h y a  DPR dapat 

menjatuhkan kabinet atau Dewan Menteri sebagai ~emerintah.~' 



c. Tugas dan Kewenangan Presiden 

Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 menyatakan Presiden Republik 

Indonesia memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang 

Dasar. Begitu pula kalau dilihat penjelasan wnum pada angka IV 

ditegaskan bahwa :"Dibawah Majelis Permusyawaratan Rakyat Presiden 

ialah penyelenggara pemerintahan Negara yang Tertinggi." Dalam 

menjalankan pemerintahan Negara, kekuasaan dm tanggung jawab adalah 

ditangan Presiden (concentration of power and responbsibility upon the 

Presiden). 

Dari apa yang dikemukakan di atas dapat disirnpulkan bahwa 

Undang-Undang Dasar 1945 hanya menyebutkan Presiden sebagai Kepala 

Pemerintahan atau eksekutif saja, sedangkan Presiden sebagai Kepala 

Negara tidak ditegaskan oleh pasal-pasal di dalam Undang-Undang Dasar 

1945. Namun demikian konsekuensi bahwa Presiden sebagai Kepala 

Negara dapat ditemukan dalam penjelasan pasal-pasal UUD 1945 atau 

Pasal-pasal 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sehingga dapatlah disimpulkan bahwa 

menurut UUD 1945 kedudukan Presiden di samping kepala pemerintahan 

adalah juga sebagai Kepala Negara. Dengan demikian, jelaslah bahwa 

UUD 1945 menganut sistem pemerintahan Presidensial. Dalam sistem 

pemerintahan Presidensial kedudukan Presiden sebagai kepala 

pemerintahan dan juga sebagai kepala negara, menunjukkan, bahwa UUD 

1945 memberikan kedudukan sebagai pimpinan nasional adalah Presiden. 



Kekuasaan Presiden sendiri dapat dikelompokkan ke dalam tiga 

bidang kekuasaan, yakni:32 

1) Kekuasaan dalam Bidang Legislatif 

Kekuasan Presiden dalam bidang legislatif yang menurut istilah 

C.F. Strong disebut legislative power dapat dilihat dari pasal-pasal UUD 

1945 sebagai berikut: 

a). Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan 

persetujuan Dewan PerwaMan Rakyat (Pasal 5 ayat (1) jo Pasal 20 

ayat (1) dan Pasal 21 ayat (2) UUD 1945). Perumusan pasal-pasal 

tersebut di atas, menempatkan Presiden pada peranannya yang lebih 

menonjol dibanding Dewan Perwakilan Rakyat dalam tugasnya di 

bidang legislatif. Bahwa, membuat undang-undang pada hakikatnya, 

adalah membuat suatu kebijaksanaan umum yang dilakukan oleh 

Presiden, karena dalam penyelenggaraan itu presidenlah akhirnya yang 

bertanggung jawab kepada majelis, maka kedudukan Presiden dalam 

praktik lebih menonjol dari pada DPR. 

b). Dalam keadaan danuat atau kegentingan yang mendesak Presiden 

dapat menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang- 

undang (Pasal22 ayat (1) UUD 1945). 

c). Untuk menjalankan undang-undang Presiden berwenang menetapkan 

peraturan pemerintah (Pasal5 ayat (2) UUD 1945). 

32 Dahlan Thaib, Inlplemedasi Sisteni K ~ U ~ M ~ ~ W I I M  Menurut UUI) 19-15, Liberly, 
Yogyakarta, 1993, hlm. 31-33. 



d). Anggaran Pendapatan Belmja Negara ditetapkan tiap-tiap tahun 

dengan undang-undang. Apabila DPR tidak menyetujui anggaran yang 

diusulkan pemerintah, maka pemerintah menjalankan anggaran tahun 

yang lalu (Pasal23 ayat (1) UUD 1945). 

2) Kelcuasaan dalam Bidang Eksekutif 

a). Presiden memegang kekuasaan pemerintahan (eksekutif) tertinggi 

dalam negara (Pasal4 ayat (1). 

b). Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, 

Angkatan Laut dan Angkatan Udara (Pasall0 UUD 145). 

c). Dengan persetujuan DPR Presiden, menyatakan perang, membuat 

perdamaian dan perjanjian dengan negara lain (Pasall1 UUD 1945). 

d). Mengangkat menteri-menteri dan memberhentikamya (Pasall7 ayat 

(2) UUD 1945). 

e). Presiden menyatakan keadaan bahaya, dalam mana syarat-syarat dan 

akibat keadaan bahaya ditetapkan dengan Undang-Undang (Pasal 12 

UUD 1945). 

f). Presiden mengangkat duta dan konsul serta menerima duta Negara 

lain (Pasall3 UUD 1945). 

g). Presiden memberikan gelar, tanda jasa clan tanda-tanda kehormatan 

yang lain (Pasal 15 UUD 1945). 



3) Kekuasaan dalam Bidang Yudikatif 

Presiden berwenang memberikan grasi, amnesti, abolisi dan 

rehabilitasi (Pasal 14 UUD 1945). 

Pasal 14 UUD 1945, adalah merupakan kekecualian dari Pasal24 UUD 

1945 yang dalam penjelasannya berbunyi:"Kekuasaan kehakiman ialah 

kekuasaan yang merdeka; artinya teriepas dari pengaruh kekuasaan 

pemerintah." 

Bila diteliti lebih lanjut penjelasan UUD 1945 juga terdapat beberapa 

kekuasaan, kewajiban dan wewenang Presiden, antara lain. 

a). Presiden hams menjalankan haluan Negara menurut garis-garis 

besar yang telah ditetapkan oleh MPR 

b). Presiden yang diangkat oleh Majelis, tunduk dan bertanggungjawab 

kepada MPR 

c). Presiden, mandataris MPR, wajib menjalankan putusan-putusan 

MPR. 

d). Presiden ialah penyelenggara Pemerintah Negara yang tertinggi di 

bawah MPR. 

e). Presiden tidak neben akan tatapi unter-geordnet kepada MPR. 

f). Dalam menjalankan pemerintahan negara, kekuasaan dan tanggung 

jawab adalah ditangan Presiden (Concentration of power and 

responsibility upon the president). 

Terhadap butir-butir penjelasan UUD 1945, di atas sebenarnya di 

bawah sistem UUD 1945 dapat tercipta pemerintahan yang bertanggung 



jawab (responsible government). Dengan dernikian, sekaligus dapat 

disanggah pendapat yang menyatakan Indonesia non-responsible 

system. Bahkan lebih konkret lagi, bahwa Presiden dalam kedudukan- 

nya sebagai eksponen mandataris Majelis dengan sistem pemerintahan 

Presidensial yang terdapat dalam kerangka UUD 1945, adalah 

kombinasi sistem yang sangat tepat dan serasi sebagai instrumen yang 

stabil dan dinamis untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan negara yang 

termaktub dalam ULlD 1945 .~~  

d. Tugas dan Kewenangan Mahkamah Agung 

Dasar konstitusional tentang Mahkamah Agung diatur dalam Bab IX 

Pasal 24 UUD 1945 dengan judul Kekuasaan Kehakiman. Pasal 24 itu 

menyebutkan, bahwa: 

1). Kekuasaan kehakiman dilakukaa oleh sebuah Mahkamah Agung 

dan lain-lain badan kehakiman menurut Undang-Undang. 

2). Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan 

Undang-Undang. 

Oleh penyusun UUD 1945 terhadap pasal tersebut dm dikaitkan sekaligus 

dengan Pasal 25 diberikan pula suatu penjelasan yang sangat prinsip 

artinya; bahwa "kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, 

artinya, terlepas dari pengaruh Pemerintah." Sebagai suatu naskah yang 

singkat UUD 1945 tak mungkin mengatur keseluruhan masalah-masalah 

ketatanegaraan. Oleh karena itulah pengaturan selanjutnya diserahkan 



kepada penyelenggara yang lebih rendah. Demikian pula, tentang 

Mahkarnah Agung; selain ketentuan-ketentuan tersebut di atas lebih rinci 

UUD 1W5 tidak mengaturnya termasuk ketentuan-ketentuan mengenai 

hak uji rnaterii~.~~ Diakui atau tidak, aturan tentang Hak uji materiil ini 

ketika UUD 1945 ini diberlakukan masih menimbulkan silang pendapat di 

antara para ahli hukum tata negara. 

Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, tepatnya pada waktu Badan 

Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) di bawah 

pimpinan KRT Radjiman Wedyodiningrat bersidang untuk membentuk 

UUD, maka rapat pada waktu itu ternyata telah menolak usul dari Moh. 

Yamin, SH yang menghendaki agar Mahkamah Agung mempunyai 

wewenang untuk memutus dan menentukan suatu perundang-undangan 

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, atau Hukum Adat atau 

Hukum Syariah. Dari apa yang dikemukakan di atas diketahui, bahwa 

"NAT" dari pembentuk Undang-Undang Dasar 1945 tidak menghendaki 

Mahkamah Agung mempunyai hak uji materiil. Alasan penolakan 

terhadap hak menguji materiil Mahkamah Agung oleh BPUPKI 

dikemukakan oleh Mr. Soepomo antara lain, karena:"Undang-Undang 

Dasar yang hendak dibentuk tidak mengenal teori Trias Politics, 

sedan- hak menguji materiil hanya dijumpai dalam negara-negara yang 

menganut teori Trias ~o l i t i c a " .~~  

34 Ibid " Zbid 



e. Tugas dan Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan 

Dalam Pasal 23 UUD 1945 ditegaskan, bahwa Anggaran Belanja dm 

Anggaran Pendapatan Negara ditetapkan tiap-tiap tahun dengan undang- 

undang. Ketentuan ini, adalah mengenai hak DPR untuk mengadakan 

pengawasan terhadap Pemerintah di bidang keuangan. Dan untuk 

memeriksa tanggung jamb tentang Keuangan Negara diadakan suatu 

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan hasil pemeriksaan itu hams 

diberitahukan kepada DPR 

Badan Pemeriksa Keuangan, adalah salah satu lembaga tinggi yang 

merupakan kelengkapan Negara Republik Indonesia. Mengenai Badan 

ini, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal23 ayat (5) menggariskan sebagai 

"Untuk memeriksa tanggung jamb tentang keuangan negara 
diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan, yang peraturannya 
ditetapkan dengan undang-undang. Hasil pemeriksaan itu 
diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat." 

Dalam hubungan ini mengenai kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan 

dimaksud, Penjelasan Pasal23 ayat (5) menegaskan: 

"Cara Pemerintah mempergunakan uang belanja yang sudah 
disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat hams sepadan dengan 
keputusan tersebut. Untuk memeriksa tanggungjawab pemerintah itu 
perlu ada suatu badan yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan 
pemerintah. Suatu badan yang tunduk kepada pemerintah tidak 
dapat melakukan kewajiban yang seberat itu, sebaliknya badan itu 
bukanlah pula badan yang berdiri di atas pemerintah. Sebab itu 
kekuasaan dan kewajiban badan itu ditetapkan dengan undang- 
undang." 



f. Tugas dan Kewenangan Dewan Pertimbangan Agung 

Landasan konstitusi yang mengatur Dewan Pertimbangan Agung terdapat 

dalam ketentuan BAB IV tentang Dewan Pertimbangna Agung Pasal 16. 

Selanjutnya Pasal 16 menyatakan: 

(1). Susunan Dewan Pertimbangan Agung ditetapkan dengan undang- 

undang. 

(2). Dewan ini berkewajiban memberi jawab atas pertanyaan Presiden dan 

berhak memajukan usul kepada pemerintah. 

Mengenai ketentuan pasal tersebut Penjelasan Undang-Undang Dasar 

1945 menegaskan, bahwa "Dewan ini adalah sebuah Council of state 

yang wajib memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada Pemerintah. 

Ia sebuah badan penasihat belaka." 

Dewan Pertimbangan Agung untuk pertama kali terbentuk dengan adanya 

Pengumman Pemerintah tanggal 25 September 1945 tentang 

Pengangkatan Anggota Dewan Pertimbangan Agung (Berita Republik 

Indonesia tahun 1945 No. 4). Semula Dewan ini beranggota 11 orang 

dengan Ketuanya RM Margono Djojohadikusumo yang kemudian pada 

tanggal 29 November digantikan oleh RA.A. Wiranatakusuma. 

Selanjutnya, pada tahun 1948 diadakan penambahan 2 orang Wakil Ketua 

dan 9 orang anggota. 

Keduddcan DPA menurut UUD 1945, merupakan Badan Penasihat 

Pemerintah dalam menyelenggarakan tugasnya. Dewan ini tidak kurang 

pentingya dibanding lembaga-lembaga negara lainnya, hanya bidang 



tugasnya yang berbeda. Mengingat Presiden dengan pembantu- 

pembatrmya sibuk dalam menyelenggarakan pemerintahan serta 

menghadapi berbagai macam masalah dan kesulitan, ia memerlukan 

pertimbangan-pertimbangan yang objektif dan bijaksana dari suatu 

Dewan yang di luar kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan. 

Sebagai penasihat pemerintah, Dewan ini berkewajiban memberi jawaban 

atas pertanyaan dan berhak mengajukan usul kepada pemerintah baik 

diminta atau tidak (Pasal 16). Jika nasihat itu diterima oleh Presiden dan 

meyakinkan Presiden dalam melaksanakan tugasnya, maka nasihat itu 

bersifitt mengkat dan DPA ikut bertanggungjawab. Sebaliknya DPA 

berhak mengajukan usul kepada Pemerintah mengenai masalah-masalah 

kenegaraan, yang berarti juga kepada DPA dibebankan kewajiban untuk 

senantiasa menght i  perkembangan keadaan yang meliputi masalah- 

masalah yang berhubungan dengan masyarakat, bangsa dan negara. 

2. Hubungan antara Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara dalam UUD 

1945 

Pada uraian tugas dan kewenangan lembaga tertinggi clan lembaga- 

lembaga tinggi negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, terlihat 

bahwa dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya ternyata tidak dilakukan 

secara sendiri-sendiri. Hal ini mengandung arti, bahwa tugas dan kewenangan 

tersebut pada hakikatnya tidak menganut pada paharn pemisahan kekuasaan 

secara murni. Namun, dapat disebutkan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 

menganut konsep pembagian kekuasaan (distribution of power). Untuk 



menegaskan pendapat ini, berikut diuraikan secara rinci mengenai hubungan 

antar lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara yang ada pada Undang- 

Undang Dasar 1945. 

a. Hubungan antara MPR dan Lembaga Tinggi Negara 

MPR menurut UUD 1945 kedudukannya merupakan lembaga 

tertinggi. Sementara menurut Ismail Suny, MPR merupakan lembaga 

negara yang mempunyai supremasi yang mengandung dua prinsip penting, 

yakui: 

1). Sebagai badan yang berdaulat yang mempunyai legal power, 

kekuasaan berdasarkan hukum untuk menetapkan segala sesuatu yang 

telah ditegaskan dalam konstitusi. 

2). Tidak ada suatu otoritas tandingan baik perseorangan maupun badan 

yang mempunyai kekuasaan untuk melanggar dan mengenyampingkan 

sesuatu yang telah diputuskan MPR (non rival authority). 

Dari hal di atas dapat disimpulkan, bahwa lembaga negara lain berada di 

bawah MPR. Oleh karena itu, MPR mendistribusikan sebagian 

kekuasaannya secara operasional kepada lembaga-lembaga negara yang 

ada dibawahnya. 

Lembaga tertinggi negara MPR mempunyai segala aspek dalam sistem 

ketatanegaraan RI. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan: 

1). Di bidang eksekutif MPR membawahi Presiden. Selain mengangkat 

Presiden dan Wakil Presiden MPR mempunyai kekuasaan untuk 



meminta dan menilai pertanggungiawaban Presiden atas segala 

kebijaksanaan pemerintahan, yang garis pokoknya ditetapkan MPR. 

2). Di bidang legislatif, MPR membawahi Presiden dan DPR. Prinsip 

hokum, bahwa segala undang-undang yang dibuat oleh legislatif tidak 

boleh bertentangan dengan pemturan yang lebih tinggi. Dengan kata 

lain, UU tidak boleh bertentangan dengan pemturan, dan ketetapan- 

ketetapan MPR maupun UUD 1945. 

3). Di bidang yudikatif, khususnya di lapangan pengujian atas keserasian 

hukum, MPR membawahi MA. Dalam ketatanegaraan, MA tidak 

dapat menguji secara materiil terhadap ketetapan MPR. , - . 

4). Di bidang pengawasan, MPR membawahi DPR dan BPK. DPR 

bertindak sebagai pengawas tindakan Presiden dalam melaksanakan 

tugas sehari-hari dengan berpedoman kepada GBHIV, sedangkan BPK 

mengawasi keuangan negara. Hasil pengawasan ini selanjutnya dapat 

digunakan oleh DPR untuk selanjutnya dapat meminta Sidang 

Istimewa kepada MPR, bilamana pemerintah dalam melaksanakan 

h g s i  pemerintahannya telah melanggar GBHN. 

5). Di bidang konsultatif, MPR membawahi DPA. Pembentukan DPA ini 

adalah untuk menjamin agar presiden dalam melakukan tugas clan 

kekuasaannya sesuai dengan garis-garis besar haluan negara. 



b. Hubungan antar Lembaga Tinggi Negara 

Mengumkan hubungan antar Lembaga Tinggi negara dapat dicemati 

dari tugas dan kewenangan masing-masing Lembaga Tinggi negara itu 

sendiri. Berikut ini akan diuraikan hubungan dari masing-masing Lembaga 

Tinggi negara, yakni: 

1) Hubungan antara DPR - Presiden 

Sebagai sesama Lembaga Negara dan sesama anggota badan 

Legislatif, maka DPR dan Presiden bersama-sama mempunyai tugas antara 

lain: a) membuat undang-undang Pasal 5 ayat (I), (20) dan (21) dan; b) 

menetapkan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Anggaran 

Belanja Negara (Pasal23 ayat (1)). 

Membuat Undang-Undang berarti menentukan kebijaksanaan politik 

yang harus diselenggarakan oleh Presiden (pemerintah). Menetapkan budget 

negara pada hakikatnya berarti menetapkan rencana kerja tahunan negara. 

DPR melalui anggaran belanja yang telah disetujui dapat mengawasi 

pemerintah dengan efektif. Di dalam pekerjaan untuk membuat Undang- 

Undang, maka Lembaga-Lembaga Negara lainnya dapat diminta 

pendapatnya. 

Sesudah DPR bersama Presiden menetapkan Undang-Undang dan 

RAPDUB, maka di dalam pelaksanaan DPR berfmgsi sebagai pengawas 

terhadap pemerintah. Pengawasan DPR terhadap Presiden, adalah suatu 



konsekuensi yang wajar (logis), yang pada hakikatnya mengandung arti, 

bahwa bertanggung jawab kepada DPR dalam rangka partnership. 

Presiden tidak dapat dijatuhkan oleh DPR Dengan pengawasan 

tersebut, maka terdapat kewajiban bagi pemerintah untuk selalu 

bermusyawarah dengan DPR tentang masalah-masalah pokok negara yang 

menyangkut kepentingan rakyat dengan UUD sebagai landasan kerja. 

Anggota-anggota DPR semuanya merangkap menjadi anggota MPR, 

oleh karena itu, DPR dapat senantiasa mengawasi tindakan-tindakan Presiden 

dan jika Dewan menganggap, bahwa Presiden sungguh-sungguh melanggar 

haluan negara yang telah ditetapkan oleh MPR., maka Majelis itu dapat 

diundang untuk melakukan sidang istimewa yang intinya meminta 

pertanggungjawaban Presiden. 

Bentuk kerjasama antara Presiden dan DPR diartikan, bahwa Presiden 

tidak boleh mengingkari partner Legislatif. Presiden hams memperhatikan, 

mendengar, berkonsultasi dan dalam banyak hal memberikan ketemgan- 

keterangan serta lapom-laporan kepada DPR dan meminta pendapatnya. 

2) Hubungan antara DPR - Menteri -Menteri 

Hubungan kerja sama antara Presiden dengan DPR juga hams 

dilaksanakan dalam hal DPR menyatakan keberatannya terhadap 

kebijaksanaan menteri-menteri. Dalam ha1 ini sudah sewajamya Presiden 

mengganti (reshuJe) menteri yang bersangkutan tanpa membubarkan 

kabinet . 



Dalam UUD 1945 dinyatakan, bahwa menteri-menteri diangkat dan 

diberhentikan oleh Presiden (Pasal 17 ayat (2)) sedangkan dalam 

penjelasannya dikemukakan, bahwa menteri-menteri itu tidak bertanggung 

jawab kepada DPR, artinya kedudukannya tidak tergantung kepada dewan, 

akan tetapi tergantung kepada Presiden. 

Penafiiran tentang kedudukan menteri-menteri itu tidak bisa 

dilepaskan dari penafsiran tentang kedudukan Presiden yang juga dalam 

Penjelasan UUD 1945 dalam pasal tentang kementerian negara (Pasal 17) 

diterangkan, bahwa Presiden yang bertanggung jawab kepada MPR hams 

pula memperhatikan sungguh-sungguh suara DPR, sebab pada hakikatnya 

Presiden mempunyai tanggung jawab kepada DPR (Sistem kabinet 

Presidensial semu). 

Seperti juga halnya dengan Presiden, Menteri tidak dapat dijatuhkan 

dan diberhentikan oleh DPR, akan tetapi sebagai konsekuensi yang wajar 

(logis) dari tugas clan kedudukannya, ditambah pula dengan penjelasan yang 

mengatakan, bahwa Presiden harus memperhatikan sungguh-sungguh suara 

DPR, maka para menteri juga tidak terlepas daripada keberatan-keberatau 

DPR yang dapat mengakibatkan diberhentikannya menteri. Sudah terang, 

bahwa DPR tidak boleh main mosi tidak percaya, melainkan secara serius 

harus memberikan pertimbangan kepada Presiden dan sebaliknya Presiden 

tidak boleh bersitegang dengan tidak mau memperhatikan suara DPR yang 

telah diberikannya dengan sungguh-sungguh berdasarkan alasan yang 

objektif. Hanya dengan pengertian yang mendalam akan hal ini kemungkinan 



politik kita, tidak kembali ke dalam mosi-mosian ala liberalisme, tetapi juga 

tidak akan terjerumus ke dalam tangan besi seorang otoriter. 

Selain dari itu, juga dirasakan sangat merugkan jalannya 

pemerintahan, apabila DPR mengadakan lijdelijk verzet, misalnya, dengan 

tidak menyetujui anggaran negara yang meningkat dalam keadaan yang 

sangat diperlukan. Jika Presiden bersitegang tidak mau mendengarkan suara 

DPR yang telah diberikannya dengan tulus M a s ,  maka sebagai jalan keluar 

MPR hams segera memberikan keputusannya dm terhadap keputusan MPR 

ini Presiden secara imperatif hams melaksanakan. 

3) Hubungan antara Presiden-Menteri-Menteri 

Presiden mengangkat serta memberhentikan menteri-menteri negara 

(Pasal 17 ayat (2) dan menteri-menteri itu formal tidak bertanggung jawab 

kepada DPR Kedudukannya tidak tergantung kepada DPR, akan tetapi 

tergantung kepada Presiden. Mereka adalah pembantu Presiden (Pasal 17 

ayat (1)). Meskipun kedudukan para menteri negara tergantung kepada 

Presiden, mereka bukan pegawai tinggi biasa, oleh karena menteri- 

menterilah yang terutama menjalankan pemerintahan dalam praktik. Sebagai 

pemimpin departemen (Pasal 17 ayat (3)) menteri mengetahui seluk beluk 

mengenai lingkungan pekerjaannya. 

Berhubungan dengan itu menteri mempunyai pengaruh yang besar 

terhadap Presiden dalam menentukan politik negara yang menyangkut 

departemennya. Mernang yang dimaksud ialah, bahwa para menteri itu 



pemimpin-pemimpin negara. Untuk menetapkan politik pemerintah dan 

koordinasi dalam pemerintahan negara, para menteri bekerjasama satu sama 

lain seerat-eratnya di bawah pimpinan Presiden. 

Dalam praktik pemerintah, timbul kebiasaan, bahwa Presiden 

melimpahkan sebagian wewenang kepada menteri-menteri yang berbentuk 

presidium atau lainnya yang merupakan pembantu pimpinan' dari Presiden. 

Konvk i  sedemikian ini tidak bole. mengurangi jiwa dari sistem kabinet 

Presidensial. 

4) Hubungan antara Mahkamah Agung - Lembaga-Lembaga Negara 

lainnya 

Dalam Pasal24 ayat (1) UUD 1945 disebutkan kekuasaan kehakiman 

dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman 

menurut undang-undang. Akan tetapi, UUD 1945 tidak menetapkan 

hubungan antara Mahkamah Agung dengan lembaga-lembaga lainnya. 

Dalam Penjelasan UUD 1945 disebutkan, bahwa kekuasaan kehakiman 

adalah kekuasaan yang merdeka, artinya, terlepas dari pengaruh kekuasaan 

pemerintah ataupun kekuasaan serta kekuatan lainnya. Berhubungan dengan 

itu harus diadakan jaminan dalam bentuk undang-undang tentang kedudukan 

para hakim, sebagai syarat untuk mencapai keputusan yang seadil-adilnya. 

Negara Republik Indonesia adalah suatu negara hukum yang 

berdasarkan Pancasila. Berhubungan dengan itu kekuasaan kehakiman, 

adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan 



guns menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Ketentuan ini 

menuijukkan, bahwa di negara Indonesia dijamin adanya perlindungan hak- 

hak asasi manusia d m  bukan kemauan seseorang yang menjadi dasar 

tindakan penguasa (government by law not by man). Sifat negara hukum ini 

ialah, bahwa alat-alat perlengkapannya hanya dapat bertindak menurut dan 

terikat' kepada aturan-aturan yang telah dibuat oleh badan yang dikuasakan 

untuk mengadakan aturan-aturan itu, atau singkatnya disebut prinsip rule of 

law. 

Mahkamah Agung sebagai lembaga tinggi negara dalam bidang 

kehakiman, berwenang untuk menyatakan tidak sah semua peraturan 

perundangan dari tingkat yang lebih rendah dari undang-undang atas alasan 

bertentangan dengan pemturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 

5) Hubungan antara BPK - DPR 

Badan- Pemedcsa Keuangan (BPK) bertugas memeriksa langsung 

tanggung jawab keuangan negara, dan hasil pemeriksaannya itu 

diberitahukan kepada DPR (Pasal23 ayat (5)) untuk menghti d m  menilai 

kebijaksanaan ekonomi finansial pemerintah yang dijalankan oleh aparatur 

anministrasi negara yang dipimpin oleh pemerintah. 

6) Hubungan antara DPA - Presiden 

Dalatn llubungan dengan Presiden Pasal 16 ayat (2) LXX 1945 

menyatakat~, ballwa DPA berkewajiban mernberi jawaban atas peanyaan 



Presiden dan berhak mengajukan usul kepada pemerintah dalam bidang 

politik dan kebijaksanaan pemerintah. 

DPA adalah sebuah badan penasihat yang kedudukannya berada di- 

bawah kekuasaan Presiden, karena badan ini tidak lepas dari pertanggung 

jawaban kepada masyarakat dan negara. 

Jumlah anggota DPA tidak perlu terlalu besar, cukup kecil saja. 

Anggota-anggotanya seyogyanya memiliki keluhuran jiwa yang oleh sejarah 

telah diuji mental loyalitasnya terhadap persatuan dan kesatuan bangsa, serta 

keahlian yang kesemuanya itu menunjukkan, bahwa mereka itu adalah 

peminipin-pemimpin yang berwibawa. Pengangkatan anggota DPA diatur 

oleh undang-undang. 

3. Analisis Sistem Pemerintahan dalam UUD 1945 pada 18-Agustus 

1945- 27 Desember 1949 

Dengan telah diuraikanuya tugas dan kewenangan lembaga tertinggi dan 

tinggi negara serta hubungannya antam' lembaga tertinggi dengan lembaga 

tinggi dan juga hubungan antara lembaga tinggi sendiri, maka dapat 

dikemukakan, bahwa sistem pemerintahan yang dianut dalam UUD 1945 

belum mempunyai kejelasan atas sistem pemerintahan yang dianut. Ada dua 

alasan yang mendasari ha1 ini; Pertama, bahwa materi muatan UUD 1945 

yang mengatur tugas dan tanggung jawab serta hubungan antar lembaga 

negara tidak mencerrninkan sepenuhnya satu sistem peme~tahan; dan Kedua, 



tidak adanya suatu ketentuan dari materi muatan UUD 1945 yang menyatakan 

secara eksplisit, bahwa UUD 1945 menganut sistem pemerintahan tertentu. 

Akan tetapi, dalam catatan sejarah, yakni pada saat sidang kedua 

BPUPKI tanggal 10-17 Juli 1945 ditemukan, bahwa muncul wacana tentang 

sistem pemerintahan presidensial sebagaimana tercatat dalam risalahnya 

sebagai berikut: 

"Berbeda dengan rencana Dewan Pimpinan Negara yang bersifat kolegial 
dalam Rancangan Undang-Undang Dasar tanggal 15 Juni, Dalam 
Rancangan Undang-Undang Dasar Baru dianut sistem 
pemerintahan presidensial, dalarn sistem ini presiden mempunyai 
kekuasaan besar, baik dalam bidang eksekutif maupun legislatif.. . " 

Wacana ini tentunya tidakak dapat dijadikan sebagai dasar kesimpulan, 

bahwa sistem pemerintahan yang dianut dalam UUD 1945 adalah sistem 

pemerintahan presidensial. Artinya, kesimpulan yang dapat ditarik, bahwa 

sistem pemerintahan yang ada dalam UUD 1945 tidak mempunyai suatu 

kejelasan. 

Meskipun demikian, dinarnika dari sistem pemerintahan dalam UUD 

1945 menjadi lain tatkala dikeluarkmya Maklumat Wakil Presiden No. X 

Tahun 1945 tertanggal 16 Oktober 1945. Selengkapnya Maklumat tersebut 

sebagai' berikut: 36 

Presiden Republik Indonesia 

Sesudah mendengar pembitjaraan oleh Komite Nasional Pusat tentang 
usulan supaja sebelum Majelis Permusyawaratan Rakjat clan Dewan 
Perwakilan Rakjat dibentuk kekuasaannja jang hingga sekarang 
didjalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah Komite Nasional 
menurut Pasal IV Aturan Peralihan dari Undang-Undang Dasar 
hendaknja dikerdjakan oleh Komite Nasional Pusat dan supaja 

- 

36 A.G Pringgodigdo, Perubahmt . . . Op.Cit, hlm28 



pekerdjaan Komite Nasional Pusat itu sehari-harinja berhubungan dengan 
gentingnja keadaan didjalankan oleh sebuah Badan bernama Badan 
Pekerdja jang bertanggung djawab kepada Komite Nasional Pusat; 
Menimbang bahwa didalam keadaan jang genting ini perlu ada Badan 
jang ikut bertanggung djawab tentang nasib bangsa Indonesia, disebelah 
Pemerintah; 
Menimbang selandjutnja b ahwa usul tadi berdasarkan paham kedaulatan 
rakjat; 

Memutuskan: 

Bahwa Komite Nasional Pusat, sebelum terbentuk Madjelis 
Permusjawaratan Rakdjat dan Dewan Perwakilan Rakjat diserahi 
kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan garis-garis besar dari pada 
haluan negara, serta menjetudjui bahwa pekerdjaan Komite Nasional 
Pusat sehari-hari berhubungan dengan gentingnja keadaan didjalankan 
oleh sebuah Badan Pekerdja jang dipilih diantara mereka dan jang 
bertanggung djawab kepada Komite Nasional Pusat. 

Djakarta, 16 Oktober 1945 

Wakil Presiden Republik Indonesia, 

Mohammad Hatta 

Sebagai akibat Maklumat ini kemudian dibentuk Badan Pekerdja KNP 

jang terdiri dari:37 

1. Sutan Sjahrir 

2. Mr. Amir Syarifudin 

3. Mr. Soewandi 

4. Mr. Syafrudin Prawiranegara 

5. A. Wachid Hasjim 

6. Mr. Hind romartono 

7 .  Mr. Sunaria Kolopaking 

Ketua 

Wakil Ketua 

Penulis 

Awgota 

idem 

idem 

idem 



8. Dr. A. Halim idem 

9. Subadio Sastrosatomo idem 

10. Tan Ling Djie idem 

1 1. Supeno idem 

12. S. Mangunsarkoro idem 

13. Adam Malik idem 

14.. Tadjuludin idem 

15. Dr. Sudarsono idem 

Kemudian pada tanggal 20 Oktober 1945 dikelwkan sebuah penjelasan 

oleh Badan Pekerdja KNP yang berbunyi sebagai be rk~ t :~ '  

Karena terbukti ada salah faham tentang kedudukan kewadjiban dan 
kekuasaan Badan Pekerdja Komite Nasional, jang dibentuk oleh RalrJat 
pada tanggal 16-17 Oktober 1945 berhubungan dengan Maklumat Wakd 
Presiden Republik Indonesia No. X, maka dengan ini diberitahukan kepada 
umum seperti berikut: 
Dalam Maklumat Wakil Presiden tersebut ditetapkan bahwa Komite 
Nasional Pusat, sebelum terbentuk Madjelis Permusyawaratan Rakdjat dan 
Dewan Perwakilan Rakjat, diserahi kekuasaan legislatif dan ikut 
menetapkan garis-garis besar dari pada haluan negara dan mengingat 
pentingnja keadaan, pekerdjaan Komite Nasional Pusat sehari-hari' akan 
dikerdjakan oleh sebuah Badan Pekerdja. 
Menurut pulusan ini maka Badan Pekerdja berkewadjiban dan berhak: 
a. Turut menetapkan garis-garis besar haluan negara. Ini berarti, bahwa 

Badan Pekerdja, bersama-sama dengan Presiden, menetapkan garis- 
garis besar haluan negara. Badan Pekerdja tidak berhak tjampur dalam 
kebidjaksanaan (dagelijks beleid) Pemerintah sehari-hari. Ini tetap di 
tangan Presiden semata-mata. 

b. Menetapkan bersama-sama dengan Presiden Undang-Undang jang 
boleh mengenai segala macam urusan pemerintahan. Jang 
mendjalankan undang-undang ini ialah pemerintah, artinja: Presiden 
dibantu oleh menteri-menteri dan pegawai-pegawai jang dibawahnja. 

Berhubungan dengan perubahan dalam kedudukan dan kewadjiban Komite 
Nasional Pusat, mulai tanggal 17 Oktober 1945 Komite Nasiond Pusat (clan 
atas nama Badan Pekerdja) tidak berhak lagi mengurus hal-ha1 jang 
berkenaan dengan tindakan pemerintah (uitvoering;). 

38 Ibid 



Kedudukan Komite Nasional akan lekas diurus oleh pemerintah (Presiden). 
Kewadjiban dan kekuasaan Badan Pekerdja jang diterangkan diatas (a dan 
b) berlaku selama Madjelis Permusjawaratan Rakyat dan Dewan 
Perwakilan Ridgat belum terbentuk dengan tjara ditetapkan dalam Undang- 
Undang Dasar. 

Djakarta, 20 Oktober 1945 
Badan Pekerdja Komite Nasional 
Ketua Penulis 
Sjahrir, Soewandi 

Menurut Joeniarto, apabila bunyi Maklumat Wakil Presiden No. X tersebut 

dihubungkan dengan Penjelasannya dapat disimpulkan, sebagai be~ikut:~' 

1. Komite Nasional Indonesia Pusat ikut menetapkan garis-garis besar haluan 

negara bersama-sama dengan Presiden. (bandingkan hal ini dengan Pasal 3 

Undang-Undang Dasar 1945). 

2. Komite Nasional Indonesia Pusat menetapkan bersama-sama Presiden 

Undang-Undang yang boleh mengenai segala macam m a n  pemerintahan 

(Bandingkan ha1 ini dengan P a i d 5  ayat (1) dan Pasal20 ayat (1) Undang- 

Undang Dasar 1945). 

3. Karena pentingnya keadaan, maka dalam menjalankan tugas kewajibannya 

sehari-hari Komite Nasional Indonesia Pusat tersebut di atas, akan dijalankan 

oleh Badan Pekerja yang bertanggung jawab kepada Komite Nasional 

Indonesia Pusat. 

4. Badan Pekerja sejak saat itu tidak boleh lagi ikut campur tangan dalam 

kebijaksanaan pemerintah sehari-hari. Di mana dalam masa sebelumnya 

39 Joenimo. Stjamh Kelatattegaraan Republik Indonesia, Bumi Aksara, Jakarta, 1996, 
hlm. 50-5 1 



ternyata Komite Nasional Indonesia se~g-sering ikut pula menyelenggarakan 

pemerintahan membantu Presiden. 

Selanjutnya tentang sejarah dan arti dari Maklumat Wakil Presiden No. X 

itu baiklah pen& kutipkan keterangan jang diberikan oleh Mr. Assaat sebagai 

Ketua Badan Pekerdja KNP pada saat memperingati ulang tahun keempat Badan 

Pekerdja itu. Kutipan itu bunyinya addah:& 

Saudara -den jang kami muliakan! 
Saudara-saudara Menteri-Menteri jang bidjaksana! 
Dan t a m u a u  lain jang budirnan! 
................................................................................ 
............................................................................... 
Hari ini tanggal 16 Oktober 1949 genaplah 4 tahun usianja Badan Pekerdja 
Komite Nasional Pusat. 
................................................................................ 
................................................................................. 
Pada kesempatan kah ini saja hendak membawa perhatian saudara-saudara 
kepada suatu maklumat, jaitu Maklumat No. X tahun 1945. 
Djika pada hari ulang tahun Republik Indonesia kita memperingati 
Proklamasi 17 Agustus 1945, maka pada hari ulang tahun Badan Pekerdja 
Komite Nasional Pusat luta ingat kepada Maklumat No. X 1945, karena 
Maklumat-No. X itu adalah piagam penjerahan kekuasaan kepada Komite 
Nasional Pusat dalam sifatnja sekarmg ini dasar pendirian Badan 
Pekerdjanja Djika dalam ilmu mathematika faktor X itu adalah faktor jang 
tidak dikenal, maka Maklumat No. X dalam ilmu hukum tatanegara 
Republik Indonesia adalah sebaliknja, jaitu maklumat jang harus dikenal 
oleh ahli hukum kita. Maklumat No. X itu adalah decreet Presiden Republik 
Indonesia jang pada waktu itu mempujai kedudukan jang absolut, jang 
berhak menetapkan haluan negara sendiri, membuat undang-undang sendiri 
dan mendjalankan pemeritahan sendiri. 
Kekuasaam absolut Presiden itu berdasar atas Undang-Undang Dasar, jaitu 
Pasal IV Aturan Peralihan, jang berbuji sebagai berikut: 

"Sebelum Madjelis Perrnusjawaratan Rakjat, Dewan Perwakilan 
Rakjat dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut 
Undang-Undang Dasar ini, segala kekuasaannja didjalankan oleh 
Presiden,. .. .dengan bantuan sebuah Komite Nasional." 

Sod jang diatur dalam Maklumat No. X itu adalah sod jang seharusnja 
diatur dalam suatu Undang-Undang Dasar. 

40 A.G. Pringgodigdo, Pmubahwt ... Op,Cit, hlm. 30-34 



Dijadikan dalam hal ini Presiden telah mendjalankan kekuasaan Madjelis 
Permusjawaratan Rakjat. Maka itu deradjat Maklumat No. X itu sama tinggi 
dengan pasal-pasal Undang-Undang Dasar. 
Isinja Maklumat No. X itu ialah: 
a. Penjerahan kekuasaan legislatif oleh Presiden, jang mempujai kekuasaan 

absolut tadi, kepada Kornite Nasional, jang tadinja hanjalah badan 
pembentuk sadja. 

b. Penjerahan kekuasaan turut menetapkan garis-garis besar haluan negara. 
Sebagai buntut dari penjerahan kedua kekuasaan itu diakui adanja 
kekuasaan kontrole atas pemerintahau jang didjalankan Presiden oleh 
Komite Nasional. 
Maklumat No. X itu menimbulkan perubahan besar dalam hukum 
tatanegara dalam waktu jang pendek Ditindjau dari sudut hukum maklumat 
itu adalah putusan jang sangat revolusioner. 
Adapun Maklumat No. X itu ialah sesungguhnja putusan Presiden sebagai 
djawaban atas usul Komite Nasional Pusat pada rapatnja tanggal 16 
Oktober 1945, di Gedung Balai Muslimin di Djakarta. 
Rapat itu diadakan dalam suasana pertempuran. Sarangnja bataljon 10 jang 
terkenal itu tidak djauh dari situ. Gedung ini beberapa hari sesudah sidang 
Komite Nasional itu diserbu oleh pasukan-pasukan NICA. Rapat itu 
dihadiri Wakil Presiden, karena Presiden sendiri berhalangan. 
Rapat mendesak supaja Presiden pada rapat itu djuga memberikan 
djawabannja atas usul rapat jang diambil dengan suara bulat itu. 
Setelah rapat dihentikan h - k i r a  10 menit lamanja, maka Wakil Presiden 
mengeluarkan Maklumat itu. Karena Sekretariat Negara tidak membawa 
Archiefhja pada waktu itu, maka Maklumat itu diberi sadja No. X. Itulah 
sebabnja maka Maklumat itu sampai sekarang terkenal clan selalu disebut 
Maklumat Wakil Presiden No. X. 
Ditinjau dari sudut perdjuangan adalah itu suatu putusan jang revolusioner 
dan dinamis. Dengan Maklumat No. X itu berhentilah kekuasaan abolut dari 
Presiden. Mulai tanggal 16 Oktober 1945 itu sudah ada badan jang 
mengontrole pemerintah. 
Tiap-tiap undang-undang dibitjarakan dulu dalam Komite Nasional Pusat 
dan harus mendapatkan persetudjuannja lebih dulu sebelum berlaku sah. 
Sekalipun anggota-anggota Komite Nasional Pusat diangkat oleh Presiden 
tetapi mereka bebas menjatakan pendapatnja dalam sidang. Maka itu 
ditindjau dari sudut politik Maklumat No. X itu adalah langkah jang 
demokratis sekali. 
Apakah sebabnja tidak diadakan pemilihan umum sadja? Memang menurut 
aturan tambahan Undang-Undang Dasar Presiden hams mengatur dan 
menjelenggarakan segala hal jang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 
jaitu dalarn 6 bulan sesudah achrja Perang Dunia 11. Seperti kita ketahui 
Perang Dunia I1 bagian Asia ini berachir pada bulan September 1945 
dengan ditanda tanganinja piagam penjerahan tidak bersjarat oleh 
Pemerintah Djepang diatas kapal perang Amerika Missouri. Perang Dunia 
11 metnang sudah berachir tetapi pada waktu itu sudah ada tanda-tanda akan 



tirnbulnja perang Indonesia. Di beberapa tempat sudah terdjadi pertempuran 
ketjil-ketjilan antara pasukan-pasukan NICA dengan pemuda-pemuda kita 
jang pada waktu itu be1;um merupakan organisasi tentara jang teratur. 
Suasana belumlah mengizinkan mengadakan pemilihan umum. Timbullah 
pada waErtu itu situasi jang sulit. Jaitu Undang-Udang Dasar menghendaki 
pemerintah jang demokratis, tapi pemilihan umum dalam waktu jang dekat 
belum dapat dilangsungkan. Maka ditindjau dari situasi ini adalah putusan 
jang termaktub dalam Maklumat No. X itu suatu putusan jang tepat dan 
berdasarkan atas pandangan djauh kemuka. Sampai sekarang pun belurnlah 
kita mendapat kesempatan baik untuk mengadakan pemilihan umum. 
Karena kehasaan Komite Nasional Pusat clan Badan Pekerdjanja lahir 
dengan Maklumat No. X itu, maka segala perbuatan Badan Pekerdja 
berdasarkan maklumat itu, Bagi Badan Pekerdja adalah ini satu-satunja 
peraturau jang mendjadikan pegangan. Tidak ada aturan lain mengatur hak 
dan kewadjiban sebagai isi dari kekuasaan jang diberikan kepadanja, 
ataupun j a g  mengatur bagaimana ia harm mendjalankan kekuasaan itu 
Tiap-tiap mndang-undang Republik Indonesia jang dibuat semendjak bulan 
olctober 1945 harus mengingat Maklumat No. X itu. Seluruh hukum baru 
dalam Republik Indonesia didukung oleh Maklumat No. X dan 
dihubungkan dengan Undang-Undang Dasar oleh pasal IV Aturan 
Peralihan. 
Maka itu Maklumat No. X dan tanggal 16 Oktober 1945 lajak sekali 
diperingati oleh ahli hukum kita. 
Demikianlah gambarmja Maklumat No. X itu ditindjau dari berbagai- 
bagai djumsan. 

Menurut AG Pringgodigdo, bahwa soal yang diatur dalam Maklumat 

Wakil Presiden No. X itu, adalah sod yang seharusnya diatur dalam. suatu 

Undang-Undang Dasar. Dengan lain perkataan Maklumat Wakil Presiden No. X 

itu bersifat perubahan Undang-Undang Dasar. Berhubungan dengan itu, 

Maklumat Wakil Presiden No. X itu adalah sama derajatnya dengan tindakan 

Majelis Permusyawaratan Rakyat berdasarkan Pasal37 UUD. Berdasarkan Pasal 

IV Aturan Peralihan UUD pada tanggal 16 Oktober 1945 itu Presiden berhak 

menjalankan kekuasaan MPR tentang mengubah Undang-Undang Dasar yang 

syarat sekurang-kurangnya 213 daripada jumlah anggota MPR hams hadir dm 

pada pengambilan keputusan harus ada persetujuan dari sekurang-kurangnya 2/3 



daripada jumlah anggota yang hadir. Hal itu sudah dipenuhi karena MPR diganti 

dengan satu orang saja, jadi malahan syarat-syarat itu dipenuhi 100%. Bantuan 

KNP ternyata ada karena usulan untuk mengadakan Maklumat itu berasal dari 

KNP.~' 

Sesuai dengan Maklumat Wakil Presiden No. X/1945 tanggal 16 Oktober 

1945 kekuasaan Presiden mulai berkurang dan kekuasaan KNIP bertambah luas. 

Kejadian ini berlanjut dengan keluarnya Maklumat Pemerintah tanggal 3 

Nopember 1945 tentang Pembentukan Partai-Partai di Ind~nesia.~' Beberapa 

partai yang berdiri pada saat itu adalal~:~~ 

1. Masyumi (Majelis Syuro Muslim Indonesia) yang dipimpin Dr: Sukiman 

Wiryosanjoyo, tanggal 17 Nopember 1945. 

2. PKI (Partai Komunis Indonesia) dipimpin oleh Mr. Muh. Yusuf 7 Nopember 

1945. Partai Komunis ini sebelumnya telah didirikan pada tanggal 21 Oktober 

3. PBI (Partai Buruh Indonesia) dipimpin Nyono, 8 November 1945. 

4. Partai Rakyat Jelata dipimpin Sutan Dewanis, 8 Nopember 1945. 

5. Parkindo (Parts. Kristen Indonesia) dipimpin oleh DS. Probowinoto, 10 

Nopember 1945. ._/ 

6. PSI (Partai Sosial Indonesia) dipimpin oleh M.Amir Syarifuddin, 10 

Nopember 1945. 

7. PRS (Partai &kyat Sosialis) yang dipimpin oleh Sutan Syahrir, 20 

Nopember 1945. PSI dan PRS kemudian bergabung menjadi satu dengan 

4 '  Ibid 
42 Bibit Suprapto, Perkembm~an . . . (?p.,CiL, hlm. 23. 

Ibid 



pertama. Otomatis pengumman Ketua BPKNIP tanggal 11 Nopember 1945 

tersebut bertujuan pula untuk menggeser para Menteri yang ada dengan orang- 

orang yang telah disediakan oleh Sutan Sjahrir, walau di dalam teorinya tidak 

demil~ian.~~ 

Sebagai akibatnya, tiga hari kemudian, tanggal 14 Nopember 1945 Kabinet 

pertama jatuh, setelah memerintah selama 2 bulan 12 hari terhitung 2 September 

1945. Kabinet ini bubar bukan karena oposisi partai-partai & l w  kabinet, juga 

bukan karena serangan Belanda, bukan pula karena keretakan di dalam tubuh 

kabinet akibat pertengkaran antara Menteri, tetapi kabinet ini jatuh karena 

perubahan sistem pemerintahan dari sistem kabinet presidensial menjadi kabinet 

parlementer. Hal itu terjadi sebagai akibat pengumman BPKNIP tanggal 11 

Nopember 1945 yang diketuai oleh Sutan Sjahrir. Tentu saja hal itu tidak lepas 

dari kelihaian Sutan Sjahrir untuk naik ke panggung politik sebagai perdana 

menteri dan menyinglurkan lawan-lawan politiknya. Terbukti kabinet 

penggantinya, adalah Kabinet Sjahrir dengan Perdana Menteri Sutan Sjahrir 

~ e n d i r i . ~ ~  

Menurut A.K. Pringgodigdo kalimat yang terakhir sebetulnya 

melenyapkan segala dasar-dasar kuat bagi kekuasaan Presiden menurut UUD. 

Sebelumnya para Menteri hanya merupakan pembantu-pembantu Presiden, 

sekarang mereka terkumpul dalam satu kabinet dibawah pimpinan seorang 

Perdana Menteri dan tiap-tiap menteri bertanggung jawab kepada Badan Pekerja; 

praktis itu berarti, bahwa mereka dilepaskan dari tanggung jawab kepada Presiden 

45 Bibit Suprapto, Perkembangan. . . Op.,CC, hlm. 25. 
46 Ibid 



kelihatannya tidak dapatlah dilupakan bahwa di dalam prakteknya presiden 
tidak dapat menjalankan segala pekerjaan legislatif dengan dewan 
perwakilan m a t ,  apabila tidak dibantu oleh menteri-menterinya. Jadi di 
dalam pembentukan unclang-undang bersama-sama dengan dewan 
perwakilan rakyat itu menteri negara yang bersangkutan yang 
sesungguhnya hams berhadapan dengan dewan tersebut. 
Akan tetapi tanggung jawab tetap terletak pada presiden. Hal inilah yang 
tidak memuaskan, karena dengan cara demikian presiden menjadi saugat 
mudah dapat kena cela. Sebab kalau seandainya seorang menteri di dalam 
pekerjaan terhadap dewan perwakilanan rakyat berkesalahan, maka yang 
harus bertanggung jawab kepada rakyat (Majelis Permusyawaratan Rakyat) 
bukanlah menteri itu, melainkan presiden. Betul presiden dapat 
menghentikan menteri itu dari jabatannya, akan tetapi hal yang demikian 
tidak akan menghilangkan pemandangan tidak baik terhadap presiden, yang 
seolah-olah mengoper kesalahan menteri itu. 
Dari sebab itu timbul pertanyaan apakah tidak mungkin sod pertanggung 
jawaban yang tidak memuaskan itu diubah begitu rupa, sehingga menteri 
negara pun bertanggung jawab kepada rakyat. 
Sebagaimana telah diketahui dibeberapa negara barat pertanggungan jawab 
menteri negara itu sudah lazim. Terutama di negeri-negeri yang mempmyai 
susunan parlemen yang bersifat demokrasi, sistem pertanggungan jawab 
menteri itu menjadi sesuai dengan adanya partai-partai politik di negeri itu. 
Menurut kebiasaan politik di negeri-negeri demokrasi, biasanya meneri- 
menteri negara diangkat oleh kepala negara dari antara pemimpin- 
pemimpin parai-partai politik yang terbesar pengaruhnya. Menteri-menteri 
itu merupakan suatu badan yang dinamakan kabinet. 
Cara membentuk kabinet itu lazim oleh kepala negara diserahkan kepada 
seorang pemimpin partai politik yang berpengaruh besar. 
Dengan kabinet yang demikian itulah kepala negara bekerja, tetapi 
pertanggungan jawab terletak pada tiap-tiap menteri dari pada kabinet itu. 
Pertanggungan jawab itu ialah pada umumnya diberikan kepada suatu 
badan yang menjad perwakilan rakyat. 
Dengan cara demikian maka kedaulatan rakyat dapat diwujudkan dengan 
nyata. 
Menurut sistem pertanggungan jamb menteri negara, maka kritik terhadap 
pemerintah dapat dilakukan dengan teratur, yaitu dengan jalan interpelasi 
atau minta pertanggungan jawab kepada menteri negara yang dianggap 
salah menjalankan kewajibannya atau politiknya. Hak interpelasi ini ada di 
tangan badan perwakilan rakyat, dan jika badan tersebut memutuskan 
bahwa politik yang dilakukan menteri itu tidak sesuai dengan politik yang 
dikehendaki badan perwakilan, maka dapatlah menteri itu harus meletakkan 
jabatannya. Akan tetapi hal itu mungkm pula menyebabkan bahwa segenap 
kabinet dengan serentak meletakkan juga kedudukannya, apabila seluruh 
kabinet menyetujui politik yang dijelaskan oleh menteri negara yang harus 
bertanggung jawab itu. 



Dengan demikian tanggung jawab menteri negara dipikul secara gotong 
royong (collectief) oleh segenap kabinet. 
Di dalam susunan yang demikian maka kabinet itu dikepalai oleh seorang 
menteri. 
Ketua kabinet ini, dinamakan perdana menteri, Biasanya yang menjadi 
perdana menteri ialah seorang yang ditunjuk kepala negara sebagai 
pembentuk kabinet (kabinets formateur). 
Mun@ susunan pemerintah kita dibentuk secara demikian itu menurut 
undang-undang dasar kita? 
Sungguhnya tidak dapat . 
Pada permulaan tulisan ini telal diterangkan bahwa menurut undang-undang 
dasar kita segala tanggung jawab seperti yang dimaksud di atas tadi terletak 
di atas pundak menteri negara yang demikian itu belum dapat diwujudkan 
presiden. 
Jadi menurut hukum sebenarnya pertanggungan jawab Menteri Negara yang 
demikian itu belum dapat diwujudkan sebelum undang-undang dasar kita 
diubah. 
Menurut Pasal 37 dari Undang-Undang Dasar perubahan itu dapat 
diselenggarakan apabila sekurang-kurangnya dua pertiga dari pada jumlah 
anggota Majelis Perrnusyawaratan Rakyat hadir dan mengambil putusan 
dengan persetujuan sekurang-kurangnya dua pertiga dari pada jumlah 
anggauta yang hadir itu. 
Dipanclang dari sudut hukum ini memang perubahan peraturan seperti yang 
disebut diatas tidak mungkin. Akan tetapi peraturan politik seperti yang 
mengenai tanggung jawab menteri negara itu dapat juga timbul karena 
kebiasaan yang dalam bahasa Inggris disebut convention. Dengan cara 
kebiasaan politik itu, maka peraturan tanggung jawab menteri dapat pula 
ditimbulkan di negara kita. Apabila convention itu terjadi tentulah bentuk 
dan cara bekerjanya tanggung jawab menteri itu akan bersifat sementara 
seperti banyak peraturan-peraturan bahkan undang-undang dasar kita pun 
sekarang ini memang masih bersifat sementara. 
Menurut aturan tambahan dari undang-undang dasar maka dalam 6 bulan 
sesudah majelis permusyawaratan m a t  dibentuk majelis itu harus 
bersidang untuk menetapkan undang-undang dasar, sedangkan 
pembentukan majelis tersebut hams dilakukan dalam 6 bulan sesudah 
akhirnya peperangan. 
Jadi sebenarnya segala sifat sementera itu hams dapat hilang, kalau dewan 
perwakilan rakyat dan majelis permusyawaratan perwakilan rakyat telah 
dibentuk oleh seluruh rakyat Indonesia dengan pemilihan umum. 
Maka dari itu segala perubahan pada masa sekarang yang berrnaksud 
menyempurnakan susunan negara republik Indonesia, walaupun kelihatan 
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, pantas kita sambut dengan 
tenang hati. 
Dalam pada itu sudah barang tentu pemandangan atau kritik yang keluar 
dari rakyat terhadap perubahan-perubahan itu masih tetap ada. 



Di dalam penjelasan Menteri Penerangan itu yang sebetulnya tidak saja 

mengenai dasar bagi Maklumat Pemerintah tanggal 14 Nopember 1945, tetapi 

juga bagi Maklumat Wakil Presiden No. X dari 16 Oktober 1945 memuat dua 

ha1 pokok, yakni; Pertama, bahwa tidak dapat diadakan perubahan-perubahan 

itu berdasarkan UUD dan; Kedua, diadakannya pula perubahan-perubahm itu 

berdasarkan kebiasaan politik atau convention. Menurut A.K Pringgodigdo 

kedua hal ini tidak dibenarkan, sebab convention di sini merupakan suatu 

aturan baru yang sengaja diadakan. Padahal, convention adalah kelaziman- 

kelaziman yang timbul dalam praktik 

Selanjutnya, dengan diadakannya pergeseran pertanggungan jawab 

Menteri itu dari Presiden kepada KNIP, maka UUD Republik Indonesia 

hampir seluruh masa yang ia berlakukan, terlaksana lain daripada b ~ f l y i n ~ a . ~ ~  

Dengan perubahan dari kabinet presidensial menjadi kabinet parlementer, 

maka telah menimbulkan akibat-akibat terhadap sistem peme~ tahan  

Pertama-tama dapat disebutkan perubahan pertanggungan jawab menteri dari 

pertanggungan jawab menteri-menteri kepada Presiden (kedudukan menteri 

tergantung dari Presiden) menjadi pertanggungan jawab kepada Parlemen. 

Ibid Dalarn kenyataan historisnya dikeluarkannya Maklumat Wakil Presiden ini telah 
mengundang berbagai macam pendapat dari para sarjana dan para ahli hukurn tata negara saat itu 
antara lain: Pertam, Prof Mr. Supomo berpendapat dengan Kabinet Sjahrir, telah timbulnya 
Konvensi Ketatanegaraan mengenai kabinet Parlementer; Kedua, Mr. Assaat mempertahankan 
bahwa Oleh karena perbuatan Badan Pekerja itu dibenarkan oleh Komite Nasional Pusat pada 
sidang ketiga (akhir November 1945), maka persetujuan itu menjadilah persetujuan antam Kornite 
Nasional Pusat sendiri dengan Presiden, sekalipun tidak dapat berbentuk Undang-undang 
persetujuan demikian mempunyai kekuatan sama dengan Undang-Undang; Ketiga, Drs A.K 
Pringgodigdo setelah menyimpulkan penjelasan Menteri Penerangan memuat dua hal; a) tidak 
dapat diadakan perubahan-perubahan itu berdasarkan Undang-Undang Dasar; b) Diadakannya 
pembahan-pembahan itu berdasarkan kebiasaan politik atau convension A.K Pringgodigdo 
berkomentar dua-duanya tidak benar. Tidak benarlah mendasarkan para Convension suatu aturan 
baru yang sengaja diadakan. Convension adalah kelaziman-kelaziman yang timbul dalam praktek 
hidup. Lihat Bibit Suprapto, Perkembangan ... Op.,CiL, hlm 27. 

" I bid 



Dalam sistem Kabinet Presidensial, Menteri-Menteri itu adalah juga 

pemimpin-pemimpin negara yang membantu Presiden agar dalam 

menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan itu tetap dipegang teguh sistem 

pemerintahan sesuai UUD. Dengan perubahan sistem Kabinet Presidensial 

menjadi Kabinet Parlementer, maka kedudukan Menteri-Menteri Negara 

bukan lagi pembantu Presiden melainkan mereka tergantung kepada DPR." 

Dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan perubahan sistem Kabinet 

mengakiiatkan terganggunya kemantapan stabilitas pemerintahan, yang 

dapat dilihat silih bergantinya Kabinet-Kabinet yang dibentuk kemudian. 

Dalam kurun waktu 2 September 1945 (kabinet I) sampai dengan 27 

Desember 1949 telah terjadi pergantian kabinet 8 kali atau rata-rata 6 bulan 

masa hidup tiap kabinet. Pergantian kabinet mengakibatkan pergantian 

Program Kabinet yang sering pula mempenganh stniktur pemerintahan di 

pusat clan daerah. 

Penyelenggaraan pemerintahan negara RI berdasarkan Pasal 7 UUD 

1945 menentukan, Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya 

selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali, menjamin 

kemantapan stabilitas pemerintahan minimal 5 tahun. Presiden sebagai 

kepala pemerintahan tak akan dapat dijatuhkan oleh DPR sekurang- 

kurangnya untuk waktu 5 tahun. Yang dapat menjatuhkan Presiden hanyalah 

50 Ibid 



MPR, apabila Presiden sungguh-sungguh terbukti melanggar haluan 

negara.51 

B. Sistem Pemerintahan Indonesia Periode 27 Desember 1949- 17 Agustus 

1950 

Periode sistem pemerintahan 1949- 1950 diawali peristiwa datangnya 

Belanda ke Indonesia untuk meneruskan penjajahan setelah Jepang kalah di 

dalam Perang Pasifik dan meninggalkan Indonesia. Menurut pihak Belanda 

setelah Jepang meninggalkan Indonesia, maka kedudukan Indonesia kembali 

pada status seperti sebelum masuknya Jepang ke Indonesia, yaitu menjadi 

bagian (atau negeri jajahan) dari Kerajaan Bdanda. Pemerintah Indonesia 

menolak Maim Belanda itu dengan alasan antara lain, bahwa Indonesia secara 

riil sudah merdeka dan kemerdekaan itu tidak diterima (sebagai hadiah) dari 

pemerintah Jepang, melainkan dicapai melalui proklamasi kemerdekaan yang 

diperjuangkan secara bem. Konfiontasi dengan tentara-tentara Belanda 

menyebabkan Indonesia memindahkan ibu kota negara ke Yogyakarta pada 

tahun 1946 dan administrasi pemerintahan serta pertahanan negara 

dikendalhn dari ibu kota yang baru ini. Pihak Belanda term berusaha 

menekan dengan berbagai cara. Di samping tekanan fisik, melalui keunggulan 

persenjataanya pihak Belanda melakukan tekanan melalui politik pecah belah. 

Pihak Belanda berusaha memecah belah bangsa Indonesia melalui upaya 

pembongkaran terhadap bentuk susunan negara kesatuan Indonesia untuk 



digantikan dengan bentuk susunan Federasi (Negara Serikat). Di beberapa 

wilayah Indonesia, Belanda berhasil mendorong lahirnya negara bagian dan 

d a d  bagian. Bersamaan dengan tekanan-tekanan yang seperti itu beberapa 

perundingan antara pihak Indonesia dan Belanda dilakukan sehingga tercatat 

adanya Perjanjian Renvile, Linggarjati, Roem-Royen, dan Konferensi Meja 

Bundar. Proses tarik menarik dan perundingan-perundingan itu pada akhirnya 

melahirkan kesepakatan, bahwa Belanda akan memberikan (tepatnya 

mengakui) kedadatan atas Indonesia dengan ketentuan, bahwa harm 

mengubah bentuk susunan negaranya menjadi negara federasi, bukan lagi 

tersusun sebagai negara kesatuan. Hukum dasar yang dipakai dalam bentuk 

susunan negara yang baru ini, adalah Konstitusi Republik Indonesia Serikat 

1949. Perubahan ini secara resmi terjadi pada tanggal 27 Desember 1949, 

yang berarti sejak saat itulah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasar 

UUD 1945 digantikan dengan Negara Indonesia Serikat berdasarkan KRIS 

1 949.52 

Berubahnya bentuk negara kesatuan menjadi negara serikat diiringi 

dengan perubahan konstitusi dari UUD 1945 menjadi KRIS 1949. Oleh 

karena terjadi perubahan ini, maka tentunya sistem pemerintahan pun akan 

mengalami perubahan. Untuk melihat ha1 ini dapat dicermati berdasarkan pada 

tugas dan kewenangan dari lembaga-lembaga negara yang ada dalam KRIS 

1949. 



1. Tugas dan Kewenangan Lembaga-Lembaga Negara 

a. Tugas dan Kewenangan Presiden 

KRIS 1949 menempatkan kedudukan Presiden sebagai 

Pemerintah. Pasal 117 ayat (2) IUUS menentukan, bahwa tugas 

pemerintah ialah menyelenggarakan kesejahteraan Indonesia dan 

teristimewa mengurus supaya konstitusi UU federal dan teristimewa 

mengurus supaya konstitusi, UU federal dan peraturan-peraturan lain 

yang berlaku untuk RIS dijalankan. Pemilihan Presiden RIS yang 

pertama telah dilangsungkan di Yogyakarta pada tanggal 16 Desember 

1949; Presiden RI Ir. Soekarno terpilih ketika itu menjadi Presiden 

RIS dan mengangkat sumpahnya menurut KRIS pada tanggal 17 

Desember 1949. Kekosongan jabatan Presiden RI sebagai negara 

bagian yang timbul diisi untuk sementara waktu oleh Ketua KNP 

(Mr. Assaat) selaku Pemangku Sementara Jabatan Presiden RI 

berdasarkan UU No. 7 Tahun 1949 (RI Negara Bagian). 

b. Tugas dan Kewenangan Menteri-Menteri 

Sistem kabinet menurut IUUS ialah kabinet yang bertanggung 

jawab (cabinet government). Salah satu ciri yang utama sistem ini ialah 

bahwa Presiden sekaligus merupakan unsur dari pemerintah, namun ia 

tidak dapat diganggu gugat (Pasal 1 18 KRIS). Kabinet RIS atau 

masing-masing menteri tidak dapat dipaksa meletakkan jabatannya 

oleh DPR pertama (sementara) RIS yang dibentuk berdasarkan Pasal 



109 dan 1 10 KRIS (Pasal 122 KRIS). Menurut ketentuan pasal-pasal 

ini, penunjukan anggota-anggota untuk DPR pertama dari daerah- 

daerah bagian di luar daerah-daerah RI, diatur dan diselenggarakan 

dengan perundingan bersama-sama oleh daerahdaerah bagian yang 

bersangkutan dengan memperhatikan asas-asas demokrasi dan 

seboleh-bolehnya dengan perundingan dengan daerah yang bukan 

daerah-daerah bagian. Untuk penentuan jumlah anggota yang akan 

diutus di antara daerah-daerah itu, diambil sebagai dasar perbandingan 

jumlah jiwa rakyat dari daerah bagian tersebut (Pasal 109 KRIS). 

Untuk merundingan bersama-sama kepentingan-kepentingan 

umum, Menteri-menteri bersidang dalam Dewan Menteri ymg 

diketuai oleh Perdana Menteri atau dalarn ha1 Perdana Menteri 

berhalangan oleh salah seorang Menteri yang berkedudukan khusus, 

KRIS mengenal adanya: a). Menteri-menteri yang berkedudukan 

khusus, dm; b) Menteri-menteri yang tidak berkedudukan khusus. 

Dalam hal-ha1 mendesak para Menteri yang berkedudukan 

khusus dapat mengambil keputusan-keputusm yang mengikat, sama 

kekuatannya seperti keputusan yang diambil dalarn sidang lengkap 

Dewan Menteri (Pasal75 ayat (3) KRIS). Syarat-syarat untuk menjadi 

Menteri sama dengan syarat-syarat bagi Presiden, kecuali syarat umur 

bagi Menteri ditetapkan 25 tahun (Pasal 73 KRIS). Jtka perlu karena 

Presiden berhalangan, maka Presiden dapat memerintahkan Perdana 



Menteri menjalankan pekerjaaan jabatannya sehari-hari (Pasal 72 ayat 

(1 KNS). 

c. Tugas dan Kewenangan Senat 

Senat adalah Perwakilan Daerah-daerah Bagian, setiap Daerah 

Bagian mempunyai dua anggota dalam Senat, yang berhak mengeluarkan 

masing-masing satu suara dalam Senat (Pasal 80 KRIS). Penunjukan 

anggota-anggota Senat dilakukan oleh Pemerintah Daerah-daerah Bagian 

dari daftar yang diajukan oleh masing-masing perwakilan ralcyat dan yang 

memuat tiga calon untuk tiap-tiap kursi. Prosedur penunjukan para 

anggota Senat tersebut ditetapkan sendiri oleh Daerah-daerah Bagian. 

Senat tumt berwenang bersama-sama Pemerintah dan DPR dalam hal: 

1). Mengubah konstitusi RIS (Pasal190-191 KRIS) 

2). Penetapan UU Federal yang menyangkut satu, beberapa atau semua 

daerah bagian atau bagian-bagiannya (Pasall27 huruf a dan 128 ayat 

(2) W S ) .  

3). Penetapan W Federal untuk menetapkan Anggaran Belanja RIS 

(Pasal 168 KRIS). 

Di samping itu, Senat berhak dan berwenang untuk memberikan 

pertimbangan-pertimbangad nasihat-nasihat kepada Pemerintah mengenai 

segala hal, baik diminta, atau tidak diminta (Pasal 123 KRIS). 



d. Tugas dan Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat 

DPR adalah perwakilan seluruh rakyat Indonesia dan terdiri dari 150 

anggota yang terbagi atas 50 anggota dari Negara Bagian FU dan 100 

anggota dari daerah-daerah selebihnya, yang ditentukan pembagiannya 

atas dasar perundingan bersama. Ketentuan mengenai susunan DPR ini 

tidak mengurangi hak golongan-golongan kecil Cina, Eropa dan Arab 

untuk mempunyai perwakilan dalam DPR, sekurang-kurangnya 9 (Cina), 6 

(Ekopa) dan 3 (Arab) anggota (Pasal98,99,100 KRIS). 

Kewenangan utama DPR ialah dalam bidang pembuatan UU. Pasal 

111 ayat (1) KRIS menentukan, bahwa dalam tempo satu tahun sesudah 

Konstitusi mulai berlaku di seluruh Indonesia, Pemerintah memerintahkan 

mengadakan pemilihan yang bebas dan rahasia untuk menyusun DPR 

yang dipilih secara umum. 

e. Mahkamah Agung Indonesia 

Untuk pertama kali dan selama Undang-Undang Federal belum 

menetapkan lain, Ketua, Wakil Ketua dan anggota-anggota Mahkamah 

Agung diangkat oleh Presiden setelah mendengarkan Senat. Pengangkatan 

itu, adalah untuk seurnur hidup; ketentuan ini tidak mengurangi yang 

ditetapkan dalam ayat-ayat berikutnya. 

Undang-Undang Federal dapat menetapkan, bahwa Ketua, Wakil 

Ketua dan anggota-anggota Mahkamah Agung diperhatikan apabila 

rnencapai usia yang tertentu. ~ e r e k a  dapat dipecat atau diberhentikian 



menurut cara dan dalam ha1 yang ditentukan oleh Undang-Undang 

Federal. Mereka dapat diberhentikan Presiden atas perrnintaan sendiri. 

Dalam kaitannya dengan tugas dan kewenangan, KRIS tidak 

menentukan secara tegas; hal ini berbeda dengan kewenangan Senat yang 

sudah diatur dalam KRIS. Meskipun demikian, menurut Pasal 113 KRIS 

susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung Indonesia diatur dengan 

Undang-Undang Federal. Akan tetapi, hal ini belum sempat terlaksana 

mengingat singkatnya waktu berlakunya KRIS. 

Tugas dan Kewenangan Dewan Pengawas Keuangan 

Keberadaan Dewan Pengawas Keuangan memang diakui oleh KRIS, 

khususnya pada Pasal 115, yang menyatakan, bahwa susunan dan 

kekuasaan Dewan Pengawas Keuangan diatur dengan Undang-Undang 

Federal. 

Akan tetapi, terkait dengan tugas dan kewenangan Dewan Pengawas 

Keuangan Konstitusi IUS tidak menentukan secara tegas; hal ini 

mempunyai kesamaan dengan tugas dan kewenangan Mahkamah Agung, 

yang tugas dan kewenangannya akan diatur dalam undang-undang. 

Pengaturan dalam undang-undang ini temyata tidak sempat direalisasikan 

mengingat waktu pemberlakuan KRIS yang relatif singkat. 

2. Hubungan antar Lembaga-Lembaga Negara dalam KRIS 1949 

Menelaah hubungan antar lembaga-lembaga negara dalam KRIS, 

nampaknya akan terlihat hubungan tersebut tidak merata. Ketidakmerataan 



ini disebabkan adanya beberapa kewenangan yang dimiliki oleh beberapa 

lembaga-lembaga negara yang ada di dalam KRIS belum memiliki 

kejelasan dari segi pengaturan hukumnya. 

Hubungan antar lembaga-lembaga tinggi negara yang dapat 

dikemukakan antara lain: 

a. Hubungan antara Presiden dan Menteri-Menteri 

Kedudukan Presiden tidak dapat diganggu gugat. Menteri- 

Menteri bertanggung jawab atas seluruh kebijaksanaan pemerintah, 

baik bersama-sama untuk s e l d y a ,  maupun masing-masing untuk 

bagiannya sendiri-sendiri dalam hal itu. Presiden dan Menteri-menteri 

merupakan representasi dari pemerintah. 

b. Hubungan antara Presiden dan Senat dan Dewan Perwakilan 

Rakyat 

Pemerintah tidak menyatakan perang, melainkan jika hal itu 

W a n  lebih dahulu oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat. 

Dewan Perwakilan m a t  dan Senat memutuskan pengizinan itu 

dalam rapat bersama, seakan-akan mereka satu badan, diketuai oleh 

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat. 

Pemerintah mendengar Senat tentang segala hal, apabila 

dianggapnya perlu untuk itu. Senat dapat memberikafl nasihat kepada 

pemerintah atas kehendaknya sendiri tentang segala hal, apabila 

dianggapnya perlu untuk itu. Pemerintah memberitahukan kepada 



Senat segala keputusan tentang hal-ha1 yang dalamnya Senat telah 

didengadcan. 

Senat dapat - baik dengan lisan maupun dengan tertulis - 

meminta keterangan kepada pemerintah. Pemerintah memberikan 

keteraqp itu, kecuali jika menurut timbangannya ha1 itu berlawanan 

dengan kepentingan umum Republlk Indonesia Serikat. 

c. Hubungan antara Presiden dan Mahkamah Agung 

Presiden mempunyai hak memberi ampunan dari hukuman- 

hukumaa yang dijatuhkan oleh keputusan keh&iman. Hak itu 

dilakukannya sesudah meminta nasihat Mahkamah Agung, sementara 

dengan undang-unda* federal tidak ditunjuk pengaddan yang lain 

untuk memberi nasihat. 

Jika hukuman mati dijatuhkan, maka keputusan kehakirnan itu 

tidak dapat dijalankan, melainkan sesudah Presiden menurut aturan- 

at= yang ditetapkan dengan Undang-Undang Federal, diberikan 

kesempatan untuk memberi ampun. Amnesti hanya dapat diberikan 

dengan Undang-Undang Federal ataupun atas kuasa Undang-Undang 

Federal, oleh Presiden sesudah meminta nasihat dari Mahkamah 

Agung- 

3. Analisis atas Sistem Pemerintahan Periode 27 Desember 1949-17 

Agustus 1950 

Presiden dan Menteri-menteri berdasarkan pada ketentuan Pasal68 

Konstitusi RIS merupakan pemegang kekuasaan negara. Di luar, Presiden 



dan menteri-menteri pada dasarnya hanya merupakan alat perlengkapan 

negara saja 

Pemerintah negara RIS terdiri dari Presiden dan Menteri-menteri, 

sehingga Presiden merupakan sebagian dari Pemerintah. Konstitusi RIS 

juga tidak menentukan lembaga Wakil Presiden. Dalam hal Presiden 

berhalangan, ia dapat memerintahkan Perdana Menteri menjalankan 

pekerjaaan jabatannya sehari-hari (Pasal 72 ayat (1)) dan bila. Presiden 

berhalangan tetap, maka diadakan pemilihan Presiden yang baru. Namun 

sebelum Presiden yang baru terplllh, tugas Presiden dijalankan oleh 

Perdana Menteri. Hal ini berbeda dengan yang dianut dalam UUD 1945, 

yaitu Presiden, adalah pemegang kekuasaan pemerintah, sedangkan 

Wakil Presiden dan Menteri-menteri adalah pembantu Presiden (Pasal4 

ayat (I), (2)) dan Pasal 17 UUD 1945. Bila Presiden berhalangan, maka 

tugasnya dijalankan oleh Wakil Pre~iden .~~  

Kedudukan Presiden sebagai Kepala Negara (Pasal 69 ayat (I)) 

sedangkan kepala pemerintahan negara tidak disebutkan secara eksplisit 

dalam Konstitusi MS. Kendatipun tidak disebutkan secara tegas, namun 

sebagai konsekuensi dianutnya "sistem pertanggungiawaban menteri" 

atau "sistem pemerintahan parlementer", maka yang menjadi kepala 

pemerintahan adalah Perdana Menteri. Dalam praktk, berdasarkau 

Maklumat Pemerintah tanggal 14 Nopember 1945 kabinet presidensial di 

bawah pimpinan Presiden Soekarno meletakkan jabatannya dan diganti 

53 Kotan Y Stefanus, Perkentbangan . . . Op.,CC, hlm. 193 



dengan kabinet baru yang dipimpin oleh Perdana Menteri Sutan Sjahrir. 

Hal ini terjadi dengan melakukan perubahan pertanggungjawaban 

Menteri kepada Parlemen. Sebagai kelanjutan dari sistem ini, maka KRIS 

juga mempergunaka. sistem pertanggungiawaban Menteri atau sistem 

pemerintahan ~arlementer.~~ 

Di lain pihak secara yuridis konstitusional KRIS 1949 menganut 

sistem pemerintahan Presidensial dengan dicirikan Menteri-Menteri tidak 

dapat dibubarkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Berdasarkan pada 

kenyataan ini, sesungguhnya sistem pemerintahan yang dianut dalam 

Konstitusi RIS masih menunjukkan ketidakpastian. AK. Pringgodigdo 

menyatakan, bahwa Kabinet Republik Indonesia Serikat itu adalah 

Kabinet Presidensial, sedangkan Ismail Suny menyatakan, bahwa 

Kabinet Republik Indonesia Serikat itu suatu Quasi Parlementer 

~ a b i n e t . ~ ~  

Berdasarkan pada realitas ini agak sulit memberikan suatu 

kesimpulan, bahwa sistem pemerintahan yang dianut dalam Konstitusi 

RIS adalah sistem pemerintahan tertentu, mengingat ciri dan kriteria dari 

suatu sistem pemerintahan seringkali tidak dipenuhi secara menyeluruh 

dm lengkap. 

Dalam perkembangannya, KRIS ini tidak terlalu banyak 

mempenganh perkembangan ketatanegaraan Indonesia, termasuk dalam 

ha1 sistem pemerintahan, mengingat masa berlakunya yang sangat 

54 Ibid 
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singkat, yakni hanya berlaku h a n g  lebih 8 (delapan) bulan saja. Pasca 

itu diberlakukan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. 

Sistem Pemerintahan Indonesia Periode 17 Agustus 1950-5 Juli 1959 

Negara Republik Indonesia Serikat dengan KRISnya ternyata tidak 

berusia lama, Bentuk susunan Negara Federal ini memang bukan merupakan 

bentuk yang berakar pada kehendak rakyat dan tidak sesuai dengan cita-cita 

Proklamasi 17 Agustus 1945, sehingga timbullah tuntutan dan kehendak 

untuk kembali dalam bentuk negara kesatuan. 

Hal ini terbukti adanya penggabungan Negara-negara Bagianmaerah- 

daerah Bagian ke dalam Negara Republik Indonesia, sehingga pada akhirnya 

Negam Republik Indonesia Serikat hanya terdiri dari 3 (tiga) Negara Bagian, 

yaitu Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur dan Negara 

Sumatera Timur. Kondisi ini jelas mengakibatkan merosotnya kewibawaan 

Negam Republik Indonesia Serikat. 

Sehubungan dengan hal itu, maka diadakan permusyawaratan antara 

Pemerintah Republik Indonesia Serikat (yang juga bertindak atas 

namalmewakili Negara Indonesia Timur dan Negara Sumatera Timur) dengan 

Pemerintah Negara Republik Indonesia. Dari permusyawaratan ini berhasil 

membuat keputusan bersama, yang tertuang dalam Piagam Persetujuan 

Pemerintah RIS dan Pemenhtah Republik Indonesia pada tanggal 19 Mei 

1950. Secara garis besar persetujuan tersebut pada pokoknya adalah sebagai 

berikut: 



1. Dalam waktu yang sesingkat-singkatnya melaksanakan Negara Kesatuan 

sebagai jelmaan dari Negara Republik Indonesia berdasarkan Proklamasi 

17 Agustus 1945, demi penyempurnaan kehidupan rakyat dan persatuan 

bangsa Indonesia serta memelihara hubungan baik dengan negara lain. 

2. Untuk negara kesatuan yang terbentuk, akan diperlakukan sebuah Undang- 

Undang Dasar Sementara, yaitu dengan cara mengubah Konstitusi RIS. 

3. Untuk melaksanakan persetujuan tersebut, dibentuk suatu panitia bersama 

antara kedua pemerintah, yang bertugas untuk menyelesaikan persetujuan 

mengenai pernbentukan Undang-Undang Dasar Sementara. 

Setelah panitia berhasil menyusun Rancangan Undang-Undang Dasar 

Sementara, maka pada tanggal 20 Juli 1950 dikeluarkan "Pernyataan Bersama 

Pemerintah RIS dan Pemerintah Republik Indonesia, " yang masing-masing 

ditandatangani oleh Moh. Hatta (Perdana Menteri RIS) dan A. Halim 

(Perdana Menteri Republik Indonesia) yang isinya menyatakan: 

1. Menyetujui Rencana Undang-Undang Dasar Sementara Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 

2. Bahwa Rencana Undang-Undang Dasar Sementara itu akan disampaikan 

selekas-lekasnya oleh Pemerintah Republik Indonesia Serikat kepada DPR 

RIS dan Senat RIS, serta oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada 

Komite Nasional Pusat, untuk disahkan, sehingga sebelum 17 Agustus 

1950 Negara Kesatuan "Republik Indonesia" sudah terbentuk. 

Undang-Undang Dasar Sementara ini secara formal merupakan 

perubahan Konstitusi RIS, meskipun sebenarnya secara material merupakan 



pergantian. Apabila digunakan penggantian hams menggunakan ketentuan 

Pasal 186 Konstitusi RIS. Hal ini tidak mungkm dilaksanakan pada waktu itu, 

karena yang berwenang menetapkan adalah Konstituante bersama-sama 

Pemerintah, sedangkan pada waktu itu belum ada Konstituante. Oleh karena 

itu jalan konstitusional yang dapat ditempuh ialah dengan jalan perubahan, 

seperti yang diatur dalam Pasal127a, Pasall90 dan Pasal 191 Konstitusi RIS. 

Pasal 190 Konstitusi RIS menentukan bahwa untuk mengubah 

Konstitusi RIS hams dilakukan dengan Undang-Undang Federal, yang dibuat 

oleh Pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan -at dan Senat RIS. 

Oleh karena perubahan Undang-Undang Dasar ini menyangkut sod bentuk 

susunan negara dan akan menyangkut semua daerah/negara bagian, maka 

digunakan Undang-Undang Federal sebagaimana yang dimaksud Pasal 127a 

dan Pasal 191 mengatur tata cara pengumuman perubahan Konstitusi dengan 

Undang-Undang Federal. 

Kemudian dengan Undang-Undang Federal Nomor 7 Tahun 1950 

ditetapkan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 0 s  1950) sebagai 

Undang-Undang Dasar Sementara pengganti Konstitusi RIS 1949 (KRIS 

1949). Undang-Undang Federal Nomor 7 Tahun 1950 itu sendiri diundangkan 

pada tanggal 15 Agustus 1950. Dengan berlakunya Undang-Undang Dasar 

Sementara mulai tanggal 17 Agustus 1950, maka mulai saat itu berdiri 

kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia. 



Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Mat-Mat Perlengkapan Negara 

Sebagaimana UUD yang lain, di dalam UUDS 1950 juga terdapat 

materi muatan tentang tugas clan kewenangan alat-alat perlengkapan 

negara. Hal ini tentunya sejalan dengan Mgsi UUD sebagai sarana untuk 

mengatur dan membatasi kekuasaan negara. Pengaturan tersebut dapat 

ditemukan pada ketentuan Bab I1 tentang Mat-Mat Perlengkapan Negara. 

Pasal 44 UUDS 1950 menyebutkan ada lima alat perlengkapan negara, 

yakni; Presiden dan Wakil Presiden, Menteri-menteri, Dewan Perwakilan 

Rakyat, Mahkamah Agung dan Dewan Pengawas Keuangan. 

Selengkapnya kedudukan, tugas dan kewenangan alat-alat perlengkapan 

negara yang ada di dalam UUDS 1950 meliputi: 

a. Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Presiden dan Wakil 

Presiden. 

Menurut UUDS 1950, untuk menjadi Presiden dan Wakil 

Presiden hams berkewarganegaraan Indonesia yang telah berusi-a 30 

tahun, dan tidak boleh orang yang tidak diperkenankan serta dalam 

atau menjalankan hak pilih ataupun orang yang telah dicabut haknya 

untuk dipilih. 

Presiden berkedudukan sebagai Kepala Negara. Presiden dalam 

menduduki jabatannya sebagai Kepala Negara dipilih menurut aturan 

yang ditetapkan dengan undang-undang. Sementara, untuk Walal 

Presiden proses pengisian jabatannya dilakukan melalui pengangkatan 

oleh Presiden dari anjuran yang dimajukan oleh Dewan Perwakilan 



Rakyat. Dengan model, pengisian jabatan ini, kedudukan Wakil 

Presiden adalah sebagai pembantu Presiden dalarn melaksanakan 

kewajibannya. 

Apabila Presiden mangkat, berhenti atau tidak dapat melakukan 

kewajiban dalam masa jabatannya, ia diganti oleh oleh Wakil Presiden 

sampai habis waktunya. Pada dasarnya Presiden menjalankan tugas 

dan kewenangan Pemerintah, mengingat Presiden dan Wakil Presiden 

dalam UUDS diposisikan sebagai Pemerintah. Hal ini dapat dilihat 

pada Bagian I Pemerintah yang ada dalam UUDS 1950. Beberapa 

tugas dan kewenangan Presiden dapat dilihat sebagai berikut: 

1). Kekuasaan Administratif. Undang-Undang Dasar memberi kuasa 

kepada Pemerintah untuk menetapkan peraturau pemerintah yang 

dibutuhkan untuk penyelenggaraan Undang-Undang (Pasal82 dan 

98). Sebagai anggota Pemerintah ini merupakan kewajiban yang 

penting bagi Presiden dalam hubungan ketentuan yang 

menghendaki, bahwa segala peraturan dan keputusan yang 

dikeluarkan oleh seorang Menteri saja belum cukup, harus pula 

ditandatangani serta oleh Presiden. Dan semua peraturan 

pemerintah dikeluarkan atas nama Presiden, dan segala keputusan 

pemerintah dikenal sebagai keputusan Presiden. Undang-Undang 

Dasar secara tegas memberi kuasa kepada Presiden untuk 

mengangkat Wakil Presiden, Menteri-Menteri dan lain-lain 

Pejabat; Presiden mengesahkan pemilihan ketua dan wakil ketua 



Dewan Perwakilan Ralqat. Undang-Undang Dasar secara tersurat 

mernberi kuasa kepadanya untuk memperhatikan Menteri-Menteri 

dm lain-lain pejabat. 

2). Kekuasaan Legislatif. Berlainan dengan Konstitusi RIS 1949, 

Undang-Undang Dasar Sementara 1950 memberikan kepada 

Presiden kekuasaan untuk membubarkan Dewan Perwakilan 

Rakyat (Pasal 84), kalau Dewan ini dianggap tidak mewakili 

aspirasi rakyat lagi. Maksud pembubaran ialah untuk memberikan 

kesempatan kepada pemilih untuk menyatakan pendapat mereka 

mengenai kedudukan anggota dewan itu. Dalam hubungan ini, 

Undang-Undang Dasar memerintahkan suatu pemilihan banz harus 

diselenggarakan dalam 30 hari. Pembentukan Dewan Perwakilan 

Rakyat dalam waktu yang singkat ini dimaksudkan untuk 

menjamin supaya pemerintah tidak dapat bertindak sewenang- 

wenang membubarkan Parlemen. 

3). Kekuasaan Yudisial. Undang-Undang Dasar memberikan kepada 

Presiden kekuasaan untuk memberi grasi bagi seseorang yang 

dijatuhkan hukuman oleh sesuatu pengadilan di Indonesia. 

Kekuasaan untuk memberi grasi (yakni untuk meriugankan 

hukuman) termasuk tentunya kekuasaan mengganti hukuman, 

sehingga lebih meriugankan danlatau kekuasaan untuk 

membatalkan pelaksanaan hukuman. Tetapi ia tidak diberi kuasa 

oleh Undang-Undang Dasar untuk memberikan amnesti dan 



abolisi. Mengenai ha1 ini, Undang-Undang Dasar, hanya dapat 

diberikan dengan Undang-Undang ataupun atas kekuasaan 

Undang-Undang oleh Presiden sesudah meminta nasihat 

Mahkamah Agung. 

4). Kekuasaan Militer. Berlainan dengan Konstitusi RIS, istilah 

pangha  tertinggi tidak dipergunakan dalam Undang-Undang 

Dasar Sementam 1950 ini. Pasal 27 UUDS 1950 mencontoh 

redaksi Pasal 10 UUD 1945 yang berbunyi: Presiden memegang 

kekuasaan tertinggi atas Angkatan Perang Republik Indonesia 

Dalam ayat (2) pasal ini disebutkan, bahwa dalam keadaan perang 

pemerintah menempatkan Angkatan Perang di bawah pimpinan 

seorang pangha  besar. Barangkali kata AK Pringgodigdo, 

penghapusan sebutan panglima tertinggi itu dimaksud untuk 

menegaskan kedudukan formil dari Presiden terhadap Angkatan 

Perang. Akan tetapi, penegasan itu tidak tercapai dengan 

penggantian sebutan pangha  tertinggi. 

5). Kekuasaan Diplomatik. Undang-Undang Dasar Sementara 1950 

seperti halnya dengan Konshtusi RIS 1949 meletakkan ditangan 

Presiden kekuasaan untuk memdingkan traktat dan persetujuan 

lain dengan negara-negara asing (Pasal 12 1). Kata-kata yang resmi 

dalam Undang-Undang Dasar Sementara 1950 adalah Presiden 

mengadakan dan mengesahkan perjanjian (traktat) dan persetujuan 

dengan negara-negara lain. Kecuah jika ditentukan lain dengan 



Undang-Undang, perjanjian atau persetujuan tidak disahkan 

melainkan sesudah disetujui dengan undang-undang. Dalam 

pembuatan traktat hams diingat dua proses yang berbeda. Pertama, 

menetapkan titik-titik persetujuan (negotiation) dan kedua, 

mengesahkan (ratiJcation). Menurut sifat persoalannya, Presiden 

dengan Menteri tentunya harus melaksanakan ha1 yang pertama itu. 

Ia membutuhkan keserbarahasiaan (secrecy), pernusatan tanggung 

jamb (concentration of responsibility) clan kecepatan mengambil 

kepmsan (promptness of dicision). Menurut prinsip ini, Dewan 

Perwakilan Ralcyat dibatasi aktivitasnya hanya mengenai proses 

ratifhsi. Undang-Undang Dasar Sementara 1950 menetapkan, 

bahwa Presiden mempunyai kekuasaan untuk menunjuk wakil- 

wakil diplomatik dan konsuler di negara-negara asing. Kata-kata 

yang resmi dalam Undang-Undang Dasar Sementara 1950 Pasal 

124. Presiden mengangkat wakil-wakil Republik Indonesia pada 

negara-negara lain dan menerima wakil negara-negara lain pada 

Republik Indonesia. Dalam hubungan ini beberapa anggota Komisi 

I Dewan Perwakilan Rakyat bertanya apakah Presiden atau Wakil 

Presiden mempunyai hak untuk campur tangan dalam ha1 

pengangkatan atau pemindahan duta-duta dan "zaakgelastigden" di 

luar negeri. Jawaban Pemerintah Sukiman mengenai persoalan ini 

adalah sebagai berikut: "Menterilah yang semata-mata bertanggung 

jawab atas pengangkatan-pengangkatan, juga kalau pengangkatan 



itu ditandatangani oleh Presiden. Tapi, seperti mengenai hal-ha1 

lain yang sangat penting, Menteri tidak akan melalui kesempatan 

untuk membicarakan hal-ha1 yang penting lebih dahulu sebelum 

mhta tanda tangan Kepala Negara, lebih-lebih berhubung dengan 

bunyi Pasal52 ayat (2) Undang-Undang Dasar Sementara 1950. 

Untuk Wakil Presiden tugas dan kewenangan yang dimiliki 

terdiri dari dua hal pokok, yakni; Pertama, membantu Presiden 

(Pasal45 ayat (2) W D S  1950); dan Kedua, mengganti Presiden 

sampai habis waktunya, jika Presiden mangkat, berhenti atau tidak 

dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya (Pasal48 

UUDS 1950). 

b. Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri-menteri 

Menelah bunyi materi muatan UUDS 1950 tentang kedudukan 

Menteri-menteri, jelaslah bahwa secara implisit Menteri-menteri 

berkedudukan sebagai pembantu Presiden. Pendapat ini didapat. atas 

dasar bunyi ketentuan Pasal 50 UUDS yang menyatakan:"Presiden 

membentuk kementerian-kementerian." Mekanisme pembentukan 

menteri-menteri dilakukan dengan cara Presiden menunjuk seorang atau 

beberapa orang pembentuk Kabinet. Sesuai dengan anjuran pembentuk 

Kabinet itu, Presiden mengangkat seorang dari padanya menjadi 

Perdana Menteri dan mengangkat Menteri-menteri yang lain. Sesuai 

dengan anjuran pembentuk itu juga, Presiden menetapkan siapa-siapa 

dari Menteri-menteri itu diwajibkan memimpin Kementerian masing- 



masing. Presiden boleh mengangkat Menteri-menteri yang tidak 

memangku sesuatu Kementerian. Keputusan-keputusan Presiden yang 

memuat pengangkatan yang diterangkan di atas ditanda tangani serta 

oleh pembentuk Kabinet. 

Tugas dan kewenangan menteri-menteri di dalam UUDS 1950 

tidak dinyatakan secara eksplisit. Namun, sudah barang tentu, bahwa 

tugas clan kewenangan menteri-menteri semestinya sejalan dengan tugas 

clan kewenangan Presiden. Dalam menjalankan tugasnya, terutama 

dalam hal merundingkan bersama-sama kepentingan-kepentingan umum 

Republik Indonesia menteri-menteri bersidang dalam Dewan Menteri 

yang diketuai oleh Perdana Menteri atau dalam hal Perdana Menteri 

berhalangan, oleh salah seorang Menteri yang ditunjuk oleh Dewan 

Menteri. 

Selanjutnya, Dewan Menteri senantiasa memberitahukan segala 

urusan yang penting kepada Presiden dan Wakil Presiden. Masing- 

masing Menteri berkewajiban demikian juga berhubung dengan urusan- 

urusan khusus yang masuk tugasnya. 

c. Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat 

Pasal 56 UUDS 1950 menyatakan, bahwa Dewan Perwakilan 

Rakyat mewakili seluruh Rakyat Indonesia dan terdiri sejumlah 

Anggota yang besarnya ditetapkan berdasar atas perhitungan setiap 

300.000 jiwa penduduk warga-negara Indonesia mempunyai seorang 



wakil; ketentilan h i  tidak rneng~rangi yalig ditetapkan dalan ayat kedua 

Pasal58. 

Dari bwyi ketentuan ini tersirat, bahwa Dewan Perwakilan 

Rakyat tllenlpakan represenlasi dari seluruh rakyat Indonesia. Di 

sarnping itu, sesimgguhnya Dewati Perwakcilan Rakyat juga inerupakan 

salah satu dari alat-alat perlengkapan negara. Dewan Perwakilan Rakyat 

merupakan leinbaga yang berkedudukan sederajat deilgan Presiden. 

Dalam melaksanakan tugas da11 kewenangmya, Dewan 

Perwakilan Rakyat mempunyai tugas dan kewenangan yang llltinya 

terdiri dari tiga, hal; Pe~tumo, t~leinpunyai tugas dail kewenangan ~mtuk 

melakukan pengawasan. Kedtr~~, ~ne~rlpimyai Lugas dan keweliangan 

membentuk undang-undang bersarna Presiden dan Ketiga, mempunyai 

tugas dail kewenangan imtilk inenetapkan anggaran dan pendapatan 

negara melalui undang-~mdang. 

Untuk tugas dan kewenangan pertanla dapat dilillat pada beberapa 

ketentuan sernisal; Pasal 69 ayat (1) UUDS 1350 yang 

menyatakan:"Dewm Penvakiicm Rakyat mempunyai hak interpelasi dan 

hak inenanya; anggota-anggota lllenipunyai hak inenanya." Pasal 70 

UUDS 1950 1nenyatakan:"Dewan Pe~wakilan Rakyat inempunyai hak 

~ne~lyelidiki (enyueie) ulellunll aluran-a~ura1-1 yang diietapkan dengal 

undang-undang. 

Dalam hal tugas dan kcwenarigan kedua, dapat dicennati pada 

keteiltuali Pasal 89 UUDS 1950 yilllg ~rlellyatakal:~~Kec~~ali apa yang 



ditentukan dalam Pasal 140, kekuasaan perundang-undangan, sesuai 

dengan ketentuan-ketentuaa bagian ini, dilakukan oleh Pemerintah 

bersama-sama dengan Dewan PerwakiIan R.akyat." Untuk tugas dan 

kewenangan ketiga dapat dilihat pada ketentuan Pasal 1 13 UUDS 1950 

yang menyatakan: "Dengan Undang-Undang ditetapkan anggaran 

seinua pengeluaran Republik Indonesia dan ditunjuk pendapatan- 

pendapatan ~ m t ~ l l ;  menutup pengeluaran itu." 

d. Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Mahkamah Agung 

Mahkamah Agung adalah salaIl salx dari sekian alat-alat 

perlengkapan negara dalarn UUDS 1950. Mahkamah Agung ialah 

Pengadilan Negara Tertinggi. Oleh k a r e ~ l a ~ ~ a ,  kedudukannya dapat 

disejajarkan dengan Presiden dan Dewall Penvakilan Rakyat. 

Berkenaan dengan tugas dan kewenangan Mahkamah A p g  

dapat dicerrnati ketentuan Pasal 105 ayat (2) dan (3) UUDS 1950. 

Dengan ketentuan ini dapat dijabarkan, bahwa tugas dan kewenangan 

Mahkarnah Agung meliputi aspel< pengawasan terhadap perbuatan 

pengadilan-pengadilan yang ditetapkan dengan Undang-Undang, serta 

melaksanakan fungsi peradilan terutmna dalam pemberian keputusan 

kasasi. 



e. Kedudubm, Tugas dtln Kewenangan Dewan Penga~vas Keuangan 

Menuuut ketentuan Pasal 80 UUDS susunan da.11 kekuasaan 

Dewan Pengawas Keuangan diatilr dengan Undang-Undang. Dengan 

adanya keteiltuail seperti ini lnenegaskan bahwa. kedudukan Dewan 

Pengawas Keuangan tidak berada di bawah alat-alat perlengkapan 

negara lainnya, narnuii kedudulkan inereka sejajar dengal alat-alat 

perlengkapan negara laiimya, seperti Mahkamah Agmg yang juga 

keberadaannya ditetapkan dengall Undang-Undang. 

Oleh karena Dewan Pengawas Keuangan ini merupakan alat 

perlengkapan negara, maka ia inen~punyai tugas dan kewenangan. 

Tugas dan kewenangan yang dimillki oleh Dewan Pengawas Keuangan 

di antaranya terdapat pada ketentuan Pasal 112 ayat (1) UUDS 1950 

yang menyatkan: "Pengawasan atas dan pemeriksaan tanggung jawab 

tentang keuangan negara dilakukan ole11 Dewan Peiigawas Keuangan." 

Keinudian tugas dan kcwenangan lainnya dapat dilihat pula pada 

ketentuan Pasal 1 16 UUDS 1950 yang menyatakan:"Pengeluaran dan 

penerimaan Republik Indonesia diyertanggungjawabkan kepada Dewail 

Penvakilan Rabat,  sambil memajukan perliittmgan yang disahkan oleh 

Dewan Pengawas Keuangal~, menunrt aturan-aturan yang diberikm 

dengan Undang-Undang. 

Atas dasar- dua ltetentuan di atas, lnaka dapat dipertegas bahwa 

. L . 

tugas dan kewenangari Dewail Pengawas Keuzulgan ineliputi, Pertama, 

aspek pengawasan dan pelneriksaan tentang keuangan negara; dan 



Kedziu, melakukan pengesahan atas perhitungan pengeluaran d m  

penerimaan Republik Indonesia. 

2. Hubungan antar Alat-Alat Perlenghpan Negara dalam UUDS 1950 

Setelah menguraikan kedudukan, tugas dan kewenangan di antara 

alat-alat perlengkapan negara yang ada di dalam UUDS 1950, maka 

berikut ini akan diura~kan juga hubungan antara alat-alat perlengkapan 

negara tersebut. 

a. Hubungan antara Presiden dan Walil Fresidcn serta Menteri- 

Mente~i  

Menjelaskan hubungan antara Presiden dan Wakil Presiden serta 

Menteri-Menteri pada dasanlya sana dengan membicarakan 

pemerintahan secara semnpir. Sesuai dengan kedudukan dari masing- 

masing, baik Presiden, Wakil Presiden dan Menteri-Menteri, maka 

sangat jelas, bahwa Preside11 mnerupakan pihak yang mempunyai 

tanggung jawab sangat besar. I-Ial ini terkait dengan tugas dan 

kewenangannya, diirmana sebab6an tugas dan kewenangan Presiden 

terdistribusikan pada Wakil Presiden dan Menteri-Meslteri. 

Adanya pendistribusiai~ ini rnellgiilgat Wakil Presiden dan 

Menteri-Menteri berada pada posisi sebagai pembantu Presiden. 

Dalam hai keduanya sebagi-li pembantu Presiden, khusus untuk Wakil 

Presiden mempunyai hubungan dengan Presiden tatkala Presiden 



berhalangan, baik tidak tetap lmaupm telap. Pada saat berhalangan 

tidak tetap, maka Wakil Presiden kedudikannya ~nembantu Presiden, 

sedangkan tatkala berhalangan tetap, inaka LVakil Presiden alcan 

menggantikan posisi Prcsidei~. 

Khusus, untuk para inenteri hubungan antara Presiden dan Wahl 

Presiden beserta Menteri terceilnin dari pembentukan kabinet. 

Hubungan tersebut semakin terlihat di kda Dewan Menteri seilantiasa 

memberitahukan segala irusa~i yang penting kepada Presiden dan 

Wakil Presiden. Masing-masing Menteri berkewajiban demikian juga 

berhubimgan deng.m itn~shn-un~san yang khusus masuk tugasnya. 

Perlu dlketahui, brthvia peinberitahuan yang dilaki&an Dewan Menteri 

pada dasarnya boleh jadi merupakan hasil penmdingan bersama semua 

menteri. 

b. Hubungan antara Presiden dan Walul Presiden, M.enteri-menteri 

serta Dewan Perwakilan Rakyat 

Hubungan antara Preside11 dan \Vakil Presiden serta menteri- 

menteri dengan Dewan Perwakila~l Rakyat dapat disederhmakan lagi 

sebagai hubungan antara Pelnerintah (dalan arti sempit) dan Dewan 

Perwakilan Rakyat. 

Untuk menjabarkan hub~~ngan .tersebut dapal diiakukail dari sisi 

tugas dan kewenangan Dcwa11 Perwakilan Kalcyat. Dalain ha1 tugas 

pengawasan (kontrol), Ilewan I'cswakilan Rakyat n~einpunyai 



hubungan yang erat dengan pemerintdl, di mana Dewan Penvakilan 

Rakyat dapat menggunakan hak interpelasi dan hak menanya. Apabila 

Dewan Perwakilan Rakyat mengbwnakal h& ini, inaka Menteri- 

menteri memp~myai kewajiban ur~t~lk lnen~berikan keterangan baik 

secara lisan maupun temllis. Sebaliknya, dalam rapat Dewan 

Perwakilan Rakyat, Ketua melnberi keseinpatan berbicara kepada 

Menteli-menteri, apabila dan tiap-tiap inereka nlengnginkannya. 

Dalarn ~nelaksanakan tugas legislasinya, Dewan Perwakilan 

Rakyat jugs melakukan hubungan dengan Pemerintah. Hal ini 

tercennin pada ketelituan Pasal 89 UUDS 1950 yang 

menyatakan:"Kecuali apa yang ditentultan dalam Pasal 140, maka 

kekuasaan perundang-~mdangan, sesuai dengan ketentuan-ketentuan 

bagian ini, dilak~kan oleh Pemerintah bersama-sama dengan Dewan 

Perwakilan Rakyat. 

Selanj~ltnya, dala~n Pasal 90 ayat ( 1 )  dan (2) UUDS 1950 

dinyatakan: 

(1). Us~d Pemerirltah tentang undang-undang disampaikan kepada 
Dewan Perwakilan Kakyat dengan amanat Presiden. 

(2). Dewan Perwakilan Rakyat berhak memajukan usul undang- 
undang kepada Pemeri~~tah. 

Berdasarkan bunyi dua ketentuan di atas yakni Pasal 89 dan 

Pasal 90 UUDS 1950 dalaln llal lnelaksanakan legislasi, maka Dewan 

Perwakilan Rakyat hart~s bekerjasama dengan Pemerintah, begitu juga 

sebaliknya. 



Gambaran hubungai~ antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan 

ini berlanjut pada ketentuan berikutnya, yakni; Pasal 92, Pasal 93, 

Pasal94, Pasal95, Pasal96, Pasal97, Pasal98, Pasal99 dan Pasal 100 

ULTDS 1950. 

Dalarn ha1 pelaksanaan tugas anggarm yang dimiliki oleh 

Dewan Perwalulan Rakyat. terlihat juga adanya hubungan antara 

Dewan Perwakilan Rakyat dengan Pemerintah, terutama membentuk 

undang-undmgnya itu sendiri. 

c. Hubungan antara Presiden dnn Wakil Presiden, Menteri-menteri 

serta Mahkamah Agung 

Hubungan antara Peinerintah dan Mahkainali Agung sudah 

dirasakan dalam konteks adanya permintaan pemberhentian bagi 

Ketua, Wakil Ketua dan anggotanya yang hendak berhenti atas 

permintaan sendiri. Hubiu~gan antzr dua aiat perlengkapan negara ini 

berlanjut juga dalam kaitannya dengal saat Presiden akan nnemberikan 

grasi dari hukunan-hukuman yang akan dijatulkan. Pemberian grasi 

biasanya dilakukan sesudall meminta nasihat kepada Makarnah 

Agung. Hal senlpa juga terjadi dalaln nlasalah pei~iberianamnesti dan 

abolisi. Adapun ketentuail yang lnengatur masalah itu terdapat pada 

ketentuan Pasal 107 ayat (I ), (21, dan (3) yalg menyatakan: 

(1). Presiden nneinpunyai hak nlemberikan grasi dari h thman-  
hukurnan yang dijatuhkaii oleh keputusaii pengadilan. Hak itu 
dilakukan sesudall meminta  laseh hat dari Mahkamah Agung, 



sekedar dengan undang-undang tidak dikmjjuk pengadilan yang 
lain untuk memberi naseliat. 

(2). Jika hukuman mati dijatuhkan, maka keputusan peilgadilail it!! 
tidak dapat dijalankan, melairkan sesudah Presiden, menurut 
aturan-aturan yang ditetapkan dengan undang-undang, diberikan 
kesempatan untuk ineinberi grasi. 

(3). Amnesti dan abolisi hanya dapat diberikan dengan undang- 
undailg ataupun atas kuasa imdang-undang, oleh Presiden sesudah 
meminta nasehat dari Md~karnl~ Agung. 

Dengan bimyi aturan ini sebenamya sudah inenegaskan bahwa 

Pemerintah dan Mahkamah Agung inempunyai hubungan, meskipun 

ha1 itu tidak harus diartikan sebagai bentuk intervensi atas kekuasaan 

d. Hubungan antara Presiden dan Wakil Presiden, Menteri-menteri 

serta Dewan Pengawas Ke~iangan 

Hubungan antara Penleriiltah dan Dewan Pengawas Keuangan 

terjadi dikarenakan Pemerintah adalah memegang urusan umum 

keuangan. Kemudian. pertaliggungjawaban keuangan tersebut 

ditentukan ole11 undang-undang. 

Pengawasan dan pemeriksaan atas keuangan negara dilakukan 

oleh Dewan Pengawas Keuangan. Oleh karenanya, apabila pemerintah 

mengeluarkan dan meneruna, inaka pei~geluaran dan penerimaan 

keuangan tersebut harus dipertanggu~~awabkan kepada Dewan 

Penvakilan Rakyat, yang sebelu~n diinajukan Dewan Pengawas 

Keuangan hams inengesahl<nn perhilungan yang diajirkan tersebut. 

Jadi, hubungan anlara l'cmcrintah dan Ilewall Pengawas 

Keuangan tercennin disaat Dewan Peilgawas Keuangan rnelakukan 



pmgesahan atas rencana dirnajulkannya perhitlingan kepada Dewan 

Perwakilan Rakyat. 

e. Hubungan antara Dcwan Perwaliibin Rabat dan Dewan 

Pengawas Keuangan 

Hubumgan antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan 

Pengawas Keuangan dt~lain UUDS 1950 terlihat pada beberapa pasal 

yang ada di dalam UUDS 1950. Beberapa ketentuan tersebut di 

antaranya pada Pasai 112 ayat (2) UUDS 1950 yang 

menyatakan:"Hasil pengawasan clan perneriksaan itu diberitahukan 

kepada Dewan Penvakilan Rakyat." Dan Pasal 116 UUDS 1950 yang 

menyatakm:"Peiigeluaran dail penerinlaan Republik Indonesia 

dipertanggungjawabkai kepada Dewan Penvakilan Ralqat, sambil 

memajukan perhihmgan yang disaldcan oleh Dewan Pengawas 

Keuangan, menunit aturan-aturan yang diberikan dengan undang- 

undang. 

Dengan dua ketentuan di alas, ~naka tergambarkan adanya 

hubungan antara Dewan Penvakilan Rakyat dan Dewan Pengawas 

Keuangan. Pengatumn yang ada pada Pasal 112 ayat (2), dilakukan 

demi diperketatnya aspel< pengawasan penggunaan keuangan yang 

dilakukan oleh pemerintah, sedailgkan unhlk ketentuan Pasal 1 16 

UUDS 1950, di sainping adanya pengetatan aspek adininistrasi 

keuangan sebagai bagian Inngkah pengawasan, ha1 ini juga dalam 

kerangka penggunaan keuangan negara y ang efekti f. 



3. Analisis Sistem Penlerintal~an d4 lndoliesia Periode 17 Agustas 1950- 

5 Juli 1959 

Sistein pemerintahan ineilurut UUDS 1950 ini, adalah sistem 

pemerintahan parlerne~~ ta.. Ilalam siste~n ini, tanggung jawab 

pemerintahan berada di tangan Dewan Menteri (Icabinet) yang diketuai 

oleh seorang Perdana Menteri (Pasal 50 dan Pasal 51). Oleh karenanya, 

kedudukan Presiden hailya sebasai Kepala Negan (Pasal 45) dan sama 

sekali bukan sebagai Kepala Pe-lnerintahan. Presiden juga tidak dapat 

diganggu gugat. Hal tersebut dappat dilihat dari bunyi Pasal83 UUDS 1950 

yang berbwyi: 

(1). Presiden dan Wakil Preside11 tidak dapat diganggu gugat. 
(2).Menteri-menteri bertanggi~ng jawab atas seluruh kebijaksanaan 

peinerintah, baik bersama-sama tllltuk selunrhnya maupun 
masing-masing untik bagiailnya sendiri-sendiri. 

Selanjutnya Pasal 84 nierijelaskan bahwa Presiden berhak 

membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. Keputusan Presiden yang 

inenyatakan pembubarail itu nle~~~erintallkall pula untuk inengadakan 

pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat baru dalain 30 hari. Dalam 

praktik kenegaraan ketika berlakinya UUDS 1950, kabinet sering jatuh 

karena mosi dari parlemen. 

Kekuasaan perundang-undangan dala~n sislc~n Undang-Undang Dasar Sen~entara 

I950 dilakukan oleh Pemeiinlah bersa~na-sama deilgan Dewan Pewakilan 

Rakyat. Badan penlbuat undang-imda~ig ini adalah badan yang melakukan 

kedaulatan rakyat. Kedaulatan adalah di . tangan lakyat dan dilakukan oleh 

Pemerintah bersanla-sama dellgari Dewan 



Perwakilan Rakyat. Oleh itarena ihl wajar pula, bahwa di da lm sistem 

Undang-Undang Dasar Sementara 1950 undang-undang tidak dapat 

diganggu gugat. Di dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat dikenal 

pula ketentuan, bahwa undang-undang tidak dapat diganggu gugat, hal itu 

terjadi terhadap undang-undang yang dimaksud di dalam Pasal 127a, yaitu 

undang-undang yang dibikin oleh Femerintah Federal bersama-sama 

Dewan Perwakilan Rakyat Federal dan Senat. Di dalam Undang-Undang 

Dasar 1945 tidak dij~unpai ketentuan seperti tersebut, hal ini dapat 

dimengem sebab badan pembuat imdang-undang, yaitu Presiden dengan 

persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, b&an badan yang melaksanakan 

kedardatan rakyat. Icedaulatan adalah dj tangan rakyat dan dilakukan 

sepenuhnya oleh Majelis Pennusyawaratan Ralojat. Memperlakultan asas 

bahwa undang-undang tidak dapat digangp gugat dalam sistem Undang- 

Undang Dasar 1945 berarti akan mendudukkan badan pembuat undang- 

undang, yang bukan badan pelaksana kedaulatan rakyat di tempat yang 

sama dengan badan pelaksana kedadatali rakyat. 

Meskipun Konstitusi Republik Indonesia Serikat dan Undang- 

Undang Dasar Sementara menganut sistem pertanggungiawaban Menteri, 

atau yang dengan kata lain serit~g disebut d e n p ~  sistem kabinet 

parlementer, sebenarnya Unda~~g-Undang Dasar Sementara 1950 dalam 

merurnuskan sistemnya lebih sempuma daripada Konstitusi Republik 

Indonesia Serikat. Secara singkat sistelli pertanggung jawaban menteri ini 

dapat dirum~~skan sebagai berikut: 



a. Kepala negara bukan penyelenggara liekuasaan pemerintahan, oleh 

karena itu tidak dapat diganggu gugat; 

b. Pemerintd~an diselenggua1ian oleh Dewan Menteri (kabinet dan 

Perdana Menteri sebagai ketma). Menteii-menteri, baik secara 

bersama-sama maupun sendiri-sendiri hams mempertanggung- 

jawabkan kebijakan peinerintahannya kepada Dewan Perwakilan 

Rslkyat dengan konsekuensi: 

1. Kalau kebijakannya tidak diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat 

menteri ymg bersanglcutan hams mengundurkan diri. 

2. Kalau dalarn perselisihan, dewan menteri (Pemerintah) merasa 

bahwa Dewan Perwakilan Rakyat tidak lagi mencerminkan 

kemauan rakyat (tidak lagi representatif), dapat merninta kepala 

negara untuk membubarkan badan pemlakilan rakyat dan dalam 

waktu sesingkat-singkatnya me~lgadakan pemilihan badan 

perwakilan rakyat yang baru. Menurut konvensi ha1 ini hanya 

boleh dilakukan untuk sekali saja, artinya apabila setelah terbentuk 

badan perwakilan rakyal: yang baru, ternyata masih ada perselisihan 

antara Pemerintah dengan badan perwakilan rakyat maka yang 

harus mengundurkan diri ialah Peinerintah. 

c. Kekuasaan perundang-undangan dilakukan ole11 pemerintah bersama- 

sama dengan badan perwakilan rakyat. 



D. Sistem Pemerintahan Indonesia Periode 5 Juli 1959 Sampai dengan 

Runtuhnya Orde Earu 

Sistem pemerintahan dalam periode ini merupakan sistem pemerintahan 

yang perjalanannya merupakan paling panjang. Lama periode ini juga tidak 

terlepas dari rezim yang saat itu berkuasa. Ada dua rezim yang berkuasa pada 

periode ini, yakru; Periode 5 Juli 1959 - 11 Maret 1966 adalah masa 

berkuasanya rezim Orde Lama; dan Periode 1 1 Maret 1966 - 2 1 Mei 1998 

merupakan masa berkuasanya rezim Orde Baru. Kedua rezun ini sama-sama 

dalam penyelenggaraan negara mendasarkan. diri pada Undang-Undang Dasar 

1945. 

Pada periode ini, terasa bahwa sistem ketatanegaraan, nampaknya tidak 

berkembang secm dinamis. Kalaupun, ha1 . itu berjalan cukup baik 

kesemuanya ini terjadi hanya pada awal-awal periode saja. Pada periode ini 

ada suatu slogan dari rezim Orde Baw, bd~wa mereka inerupakan orde yang 

memperjuangkan agar Pancasila dan UUD 1945 dilaksanakan secara mwni 

dan konsekuen, meskipun kenyataannya sangat bertolak belakang. 

1. Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Lembaga Tertinggi dan Tinggi 

Negara. 

Dalam upaya memberikan sebuali penjelasan terhadap periode ini, 

maka sebagairnana penulisan terdahulu di sini akan diwaikan tentang 

kedudukan, tugas dan kewenangan leinbaga-lembaga tertinggi negara dan 



tinggi negara. Tentunya uraian ini akan melihat pada aspek normatif yang 

ada pada materi muatan Undang-Undang Dasar 1945. 

a. Kedudukan, Tugas dan Kewenaugan Majelis Permusyawaratan 

Ra kyat 

Tatkala UUD 1945 diberlakukan, pasca diberlakukannya UUDS 

1950 tanpa ada perubahan sedikit pun. Artinya, tugas dan kewenangan 

MPR secara normatif tetap. Tugas dan kewenailgan MPR meliputi; 

mengubah undang-undang dasar dan menetapkannya, menetapkan 

GBHN, kemudian memilih Presiden dan Wakil Presiden. Jabaran in. 

dapat dilihat pada uraian tugas dan kewenangan MPR pada periode 

Dalam ha1 penetapan GBHN tercatat, bahwa ternyata sampai 

dengan tahun 1960 bangsa Iridonesia belum dapat menyiapkan GBHN, 

baru setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959, maka di tahun 1960 terbit 

Ketetapan MPKS No. l/MPRS/1960 teEtang Manifesto Politik 

Republik Indonesia sebagai GBHN. Namun ketetapan ini ditinjau 

kembali dengan Ketetapan MPRS No. X X X I V / M P R S / ~ ~ ~ ~ . ~ ~  

Ban1 setelah memungkinkan bangsa Indonesia melalui Ketetapan 

MPRS No. XI,I/MPRS/l968 ~nenugaskan kepada kabinet 

pembangunan lima tahun, yang pertama, yang mengawali 

pembangunan bangsa dai negara. Setelah itu melalui Ketetapan- 

ketetapan MPR tentang GBHN bangsa Indonesia melaksanakan 

56 Dahlan Thaib, "Konsepsi Kedaulalrui.. . " 01). Cit., hlm. 37G. 



pemban~mannya.57 Beilkut ini beberapa Ketetapan-ketetapan MPR 

tersebut? 

1. MPR hasil pemilu 1971 menerbitkan TAP h P R  No. 

IV/MPR/l973. 

2. MPR hasil pemilu 1977 menerbitkan TAP MPR No. N/MPR/1978 

3. MPR hasil pemilu 1982 menerbitkan TAP MPR No. II/MPR/1983 

4. MPR hasil pemilu 1987 menerbitkan TAP MPR No. II/MPR/1988 

5. MPR hasil pemilu 1992 menerbikan TAP MPR No. II/MPR/1993 

6. MPR hasil pemilu 1997 menerbitkan TAP MPR No. II/MPR/1998. 

Khusus berkaitan dengan penetapan UUD 1945 sebagaimana 

tertuang di dalam Pasal 3 W D  1945, pada periode ini MPR teZah 

mengeluarkan beberapa Ketelapannya, yakni:59 

1. TAP MPR No. XXlMPRSl1966 tentang Memorandum Mengenai 

Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan 

Peraturan Perundangan Republik Indonesia mengatakan antara 

lain:60 

". . . sejak berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 

berdasarkan Dekrit 5 Juli 1959, segala segi kehidupan dan 

57 Ibid 
Ibid 

59 1bid 
60 Lahimya ketetapan MPRS Nomor dWMPRS.1066 rnempunyai arti sangat penting 

dalam rangka tekad melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 secara mumi dan korsekuen. 
Menurut diktum pasal3 dinyatakan sebagai berikut. 
I. Sumber tertib hukurn Republik Indonesia. 
XI. Tata urutan peraturan Perundang-Undangan RI. 
III. Schema susunan kekuasaan di dalarn Negera Republik Indonesia. 
Tentang penggunaan istilah Sumber W r i  Segalo sumber Hukum, ha1 itu tidak kita jumpai di dalam 
Ketetapan MPRS nomor: XXIMPW1966 itu sendiri, akan tetapi dijumpai di dalam bagian 
lampirannya Tampaknya istilah Sumber Dari Segala Sutnber H u h  dimaksudkan mempunyai 
kesamaan arti atau pengertian dengan istilah Su~nber Tertib Hukum. Lihat Soejadi, Pancasila 
Sebagai Sumber Tertib Hukum Indonesia. Lukman OfCset - Yogyakarta 1999. hlm. 121-122. 



penghidupan kenegaraan, tegasnya segala segi penyelenggaram 

pemerintahan.. . sepenuhnya secara mumi dan konsekuen hams 

didasarkan dan bersuunber pada Undang-Undang Dasar 1945.. . " 

Dan jika kalimat tersebut dihubungkan pula dengan kalimat lain 

dari TAP MPRS tersebut, yakni sebagai berikut: 

". . . Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pemyataan 

kemerdekaan yang terperinci yang inengandung cita-cita luhur dari 

Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan yang memuat 

Pancasila sebagai Dasar Negara, meiupakm atau serangkaian 

dengan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan oleh 

karena ihl tidak dappat diubah ole11 siapa pun juga, termasuk MPR 

hasil pemilihan uulum, yang berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 37 

berwenang menetapkan da i~  mengubah UUD, karena mengubah isi 

pembukaan berarti pembubaran negara.. ." 

Sekalipun tidak secara tegas disebut Undang-Undang Dasar 

1945 itu sudah TETAP, namuln kalau diperhatikan makna dan isi 

dari kedua kalimat yang dikutip di atas, maka menurut jiwanya 

Undang-Undang Dasar 1945 itti sudah dianggap TETAP.~' 

2. Kalau ada yang beranggapan bahwa TAP MPR No. 

XXfMPRSl1966 itu adalah Keletayan suatu MPRS, yakni MPR 

dengan Sementara, jadi bukar~ MPR. Tcrhadap anggapan itu dapat 

61 Dalam hubungan ini masih terjadi perdebalar~ antara para ahli hukum lata negara, di 
mana seperti Harus Alrasyid dm Jimly Assliiddiqic ymg rnenyatakan bahwa ULlD I945 bersifat 
sementara hingga saal ini, dikarenakan MPR belurn pemah menetapkan sesuai dengan ketentuan 
Pasal 3 UUD 1945, sementara itu Dahlan Tlraib rnenyaldan bahwa UUD 1945 bersifat tetap. 



dikeinukakan TAP h 8 R  No. XhlPRSlI 966 yang dalam Pasal 1 - 

nya mengatakan: 

Sebelu~n MPR hasil Pemilihan Umum terbentuk, maka MPRS 

berkedudukan dan b e h g s i  seperti IvlPR yang dimaksudkan 

dalam Undalg-Undang Dasar 1945. 

3. Kemudian oleh Majelis Permusyawaratan Rdcyat, hasil Pemilihan 

Umum tahun 1971, dalam Ketetapannya No. VlMPW1973 ddam 

Pasal3-nya ditetapkan: 

Dinyatakan tetap berlaku dan perlu disempurnakan Ketetapan- 

ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat Sementara: (1) TAP 

MPRS XX&II-'RS/I 966 tentang Men~oranclum DPR-GR menge~lai 

Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan 

Peraturan Perunclangan Rspulblik Indonesia. 

Melalui Ketetapan h4PR No. V/MPR/1973 tersebut, Majelis 

Permusyawaratan Rakyat hasil Pemilihan Umum tahun 1971, 

mempunyai pendirian yang sama, yakni sekalipun tidak secara 

tegas disebutkan Undalg-Undang Dasar 1945 itu sudah TETAP, 

narnun menurut malala dan isi TAP MPRS No. XXlMPRSl1966 

yang dinyatakan tetap berlaku dm perlu disempurnakan itu, 

menurut jiwanya Undang-Undang Dasar 1945 itu sudah dianggap 

TETAP. 

4. Selanjutnya kalau diperhatikan TAP MPR No. IXhWW1978, 

Ketetapan ini menetapkan perlunya penyemptunaan yang 



tennaktub ddam Pasai 3 Ketetapan MPR No. V/MPR/1973. 

Dengan mengingatkan bahwa TAP MPR No. V/MPR/1973 

menetapkan bahwa TAP MPRS No. X)(/MPRS/1966 tetap berlaku 

dan perlu disempurnalcan, maka dapatlah pula diambil kesirnpulan 

bahwa MPR hasil Pemilihan Umum tahun 1977 pada tahun 1978 

itu tetap berpendirian yang sama seperti MPRS pada tahun 1966 

dan MPR pada tahun 1973 sebagai yang telah dikemukakan 

sebelum ini. 

5. Apalagi kalau diperhatikan TAP MPR No. I/MPR/1978 yang 

dalam Pasal 1 15-nya mengatakan, bahwa Majelis berketetapan 

untuk mempertahankan Undang-Undang Dasar 1945, tidak 

berkehendak dan tidak akan melakukan perubahan terhadapnya 

serta akan m e l a k s a n ~ ~ ~  secara inurni dan konsekuen, dapatlah 

diterima sebagai pendirian Majelis Permusyawaratan Rakyat 

bahwa Undang-Undang Dasar 1945 itu sudah diterima sebagai 

TETAP dan tidak bersifat SEIvIENTARA lagi 

b. Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Presiden 

Tugas dari kewenangan Presiden di dalam UUD 1945 setelah 

Dekrit Presiden 5 Juii 1959 dari segi ~nateri muatan UUD 1945 tidak 

mengalami perubahan, ineskipun deinikian, dalam implementasinya 

nanti sangat menarik apabila dilihat dari beberapa perkembangan 

ketatanegaraan pada masa ini. 



Deluit Presiden 5 Juli 1959 menetaplcan UUD 1945 berlaku lagi 

bagi seluruh bangsa Indonesia, tanpa ada ketentuan yang 

memperkecualikan berlakunya. Ini berarti sebagai "kesatuan" UUD 

1945 itu -berlaku lagi secara keseluruhannya. Narnun, apabila diteliti 

masing-masing pasal Aturan Peralihan dan masing-masing ayat Aturan 

Tambahan, maka yang mas& mempuxlyai kekuatan berlaku hanyalah 

Pasal I1 Aturan Peralihan, sekedar sampai nmti semua badan negara 

dan peratuml-peraturan yang ada, yaitu pada saat berlakunya kembali 

UUD 1945 pada 5 Juli 1959, semuanya telah diganti dengan yang baru 

menurut w U D . ~ ~  

Dengan demikian, sejak 5 Juli 1959 mulai berlaku tertib hukum 

baru, yaitu UUD 1945 sebagai landasan kehidupan bemegara. Ini 

berarti, bahwa lcekuasaan peinepintahan negara yang dibangun di 

negara Republik Indonesia harus berpijak pada UUD 1945 (yang 

masih memiliki kekuatan hukurn berlaku adalah Pembukaan, Batang 

Tubuh, Pasal I1 Aturan Peralihau dan Penjelasannya). Oleh karena itu, 

makna dan ruang lingkup kekuasaan pemerintahan negara menurut 

UUD 1945 tidak per111 diungkapkan lagi pada bagian ini karena telah 

dibahas dalam bagian A bab ini. Yang akm dikaji lebih jauh dalarn 

bagian ini adalah pelaksanaai kekuasaan peinerintal~an negara menurut 

'* Kotan Y. Stefanus, "A4aha KeAuruasaan Pemerintahan Negara Menurut Bab Ill UUD 
1945 dm Hubungannya Dengan Lembaga Kepresidenan Republik Indonesia, Disertmi, Program 
Pasca Sarjana, UNPAD, Bmdung, 2000, him. 21 9. 



UUD 1945, terutama politik hukum yang te~mang dalam berbagai 

peraturan di bawah UUD 1 945.63 

Setelah berlaku kembali UUD 1945, Presiden mulai 

mengendalikan semua kekuasaan, menerapkan demokrasi terpimpin, 

dan membagi aliran politik menjadi Nasionalis, Agma dan Komunis 

(Nasakom). Dalam kurun waktu tujuh tahun (1959-1967), telah 

delapan kali pergantian kabinet dan rata-rata usia kabinet adalah Lima 

bulan, tujuh kabinet berganti karena reshute dan satu kabinet jatuh 

karena mosi dari MPRS .a 

Selanjutnya secara jelas gambaran atas perubahan-perubahan 

kabinet dapat dilihat sebagai b e r i k ~ t : ~ ~  

a. Kabinet Kerja I (1 959-1 960) menjalankan pemerintahannya 

selama 7 bulan 8 hari, pergantian kabinet dalam rangka 

melaksanakan demokrasi terpimpin yang telah direncanakan 

sebelum Dekrit 5 Juli 1959. 

b. Kabinet Kerja I1 (1960-1962) menjalankan pemerintahan selama 

20 bulan 7 hari, pergantian dilakukan dalan rangka meiingkatkm 

semangat para pemuda Indonesia untuk merebut Irian Barat dari 

penjajahan Belanda. Untuk memudahkan mobilisasi masa rakyat, 

maka para peinimpin lembaga tertinggi dan tinggi negara di 

bawah kendali Presiden, untuk itu diberi kedudukan menteri. 

Zbid 
64 Ibrahin R, "Sistem Pengawasan.. . .," OF,=, hlm. 266. 

Zbid 



c. Kabinet Kerja I11 (1962-1963) menjalankan pemerintahan selama 

20 bulan 7 hari, pergantian untuk menetapkan pelaksanaan 

demokrasi terpimpin, ineinperkokoh dominasi terhadap lembaga 

terthggi dan tinggi negara, dan mempertajam ltetiga aliran politik 

(Nasionalis, Agama, dan Komunis), sehingga mudah dikendalikan 

dengan dalil kepentingan revolusi. 

d. Kabinet Kerja IV (1963-1964) menjalankan pemerintdan 9 bulan 

14 hari, pergantian untuk memperkuat kedudukan presiden dan 

menambah jumlah menteri. Jumlah menteri pada kabinet kerja 111 

adalah 53 menteri menjadi 102 inenteri. 

e. Kabinet Dwikora (1 964-1966) melaksanakan pemerintahan 

selama 17 bulan 27 hari, pergantian disebabkan peristiwa G.30 

SPKI dan tunnltan inahasiswa untuk membersihkan anggota 

kabinet dari unsur Partai Koinunis yang terlibat G.30 SPKI. 

f. Kabinet Dw-kora yang Diseinpiunakan (1 966- 1966) dikenal 

dengan kabinet 100 mentei-i, melaksanakan pemerintahan selama 

34 hari. Pergantian dilakukan untuk menjamin pelnerintahan dan 

jalannya revolusi yang diperintahkan presiden dalam Surat 

Perintah Presiden/Panglirna TertinggPemirnpin Besar Revolusil 

Mandataris MPRS Soelarno, tertanggal 11 Maret 1966 kepada 

letnan Jenderal Soellarto Menteri Panglima Angkatan Darat, surat 

perintah tersebut dikukuhkan ole11 MPRS dengan ketetapan 

MPRS No. IX,MPRS/I 966. 



g. Kdbinet Dwikora yang Disemp~unakan Lagi (1966-1966) 

mel&sanakan pernerintahan selama 3 bulan 27 hari. Pergantian 

dimaksud umtuk melaitsanakin Ketetapan MPRS Nomor 

XJII/MPRS/1966 tentang Kabinet Ainpera. Karena jurnlah 

menteri terlalu baryak (100 n~enteri) dan mengembalikan 

kedudukan Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara yang dalam 

Kabinet sebelurnnya diberi bel-kedudukm sebagai Menteri. 

Pesgantian kabinet dilakukan oleh pemegang Surat Perintah 11 

Maret 1966 adalah Letnan Jenderal Soeharto. 

h. Kabinet Ampera I ( 1366- 1967) melalcsanakan pemerintahan 

selama 2 bulan 8 hari pergantian dilakukan untuk menyesuaikan 

dengan hasil Sidmg Istllnewa MPRS ymg dilakukan pada tanggal 

12 Maret 1967. Dimma MPRS mencabut kekuasaan Presiden RI 

Soekarno dengan Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 dan 

mengmgkat Jenderal Soeharto sebagai Pejabat Presiden. 

Pasca dicabutnya kekuasaan Presiden RI Soekarno dengan TAP 

MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 lnenyebabkan Jenderal Soeharto naik ke 

kekuasaan Presiden RI. Ecrdasarkan Ketetapan MPRS No. 

XIII/MPRS/2966, maka dilalmltan pula pembahanian Kabinet Ampera I. 

Beberapa perkembangan Kabinet Presiden Soeharto, adalah sebagai 

berikut:'" 



a. Kabinet Ampera I1 (1967-19683 mel&sanakan pemerintahan selarna 6 

bulan 25 hari, pergantian dilakukan karena Pejabat Presiden RI 

Soeharto dikukuhkan ole11 MPRS sebagai Preside11 RI periode tahun 

1968-1973. 

b. Kabinet Pembangunan I (1968-1973) melaksanakan pemerintahan 

selama 5 tahun karena al;Llir masa jabatan lima tahun. 

c. Kabinet Pembangunan I1 sampai dengan Kabinet Pembangunan VI 

(1973-1998), sejak kabinet ini perputarm pemerintahan berjalan 

dalam siklus pergantian lima tallman. 

d. Kabinet Pembangunan VII (1998) melaksanakan pemerintahannya 

selama 2 bulan, karena Presiden Soekarno mengundurkan diri secara 

tiba-tiba, sebagai akibat tekanan dernonstrasi mahasiswa dan rakyat. 

Era perne~tahan Presiden Socharto ini d i k e d  dengan 

pemerintahan orde bzu,  Model kepemimpinan pemerintahan orde baru 

yang diterapkan adalah dengan memberikan kekuasaan yang lebih 

dominan kepada Presiden, yang dikenal juga de~igan executive heavy. 

Timbulnya dominasi Presiden ini dikarenakan Presiden memperoleh 

pelimpahan beberapa wewenang dari MPR selaku pemegang kedaulatan 

rakyat sepenuhnya, yakni:67 

a. Pelimpahan tugas dan kewenangan kepada PresidedMandataris MPR 

untuk melaksanakan tugas pewbangman, seperti; 1) melanjutkan 

pelaksanaan pembangma~l lima tallun dan rnenyusun serta 



melaksanakan rencana pembar~gunan lima tahun I1 dalam rangka 

GBHN;2) Menerbitkan dan mendayagunakan apmtur negara 

disegala bidang dan tingkatan; 3) menata dan membina kehidupm 

masyarakat, agar sesuai dengan demokrasi Pancasila; 

4) melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif dengan orientasi 

kepentingan nasional; 5) mengambil langkah yang perlu demi 

penyelamatan dan terpeliharanya kesatuan bangsa, serta mencegah 

terulangnya G.30SIPKI dan bahaya subversi, penyelamatan 

pembangunan nasioqal, kehidupan demokrasi Pancasila serta 

penyelamatan Pancasila dan UUD 1945. 

b. Melaksanakan GBHN, inenugaskan kepada President Mandataris 

MPR untuk mengemban dan melaksa~akan GBHN sesuai dengan 

bumyi dan makna sumpah jabatan. 

c. Menugaskan kepada Presidedmandataris MPR (S) untuk pemilihan 

umum dan diatur dengan undang-undang 

Menyangkut tugs  dan wewenang Presiden dalam Ketetapan MPRS 

No. II/MPRS/1960 dijelaskan sebagai be~ikut:~' 

a. Memegang kekuasaan pemerintahan (Pasal4 ayat (1) UUD 1945); 

b. Membentuk Undang-Ui~dang bersama DPRGR (Pasal5 ayat (1) UUD 

1945); 

c. Menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan Undang- 

Undang (Pasal5 ayat (2) UUD I 945); 



d. Memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut 

dan Angkatan Udara (Pasall0 ULD 1945); 

e. Menyatakan perang, inembuat perdamaian dan perjanjian dengan 

negara lain, dengan persetujuail DPRGR (Pasal 11 UUD 1945); 

f. Menyatakan keadaan bahaya menurut syarat-syarat dan ketentuan- 

ketentuan yang ditetapkan Undang-Undang (Pasall2 UUD 1945); 

g. Mengangkat dan menerima duta/kons~zl (Pasal13 UUD 1945); 

h. Memberi grasi, amesti, abolisi dan rehabilitasi (Pasal 14 UUD 

1945); 

i. Memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain (Pasal 15 UUD 1945); 

j. Dalam keadaan yang sangat inemaksa, sehingga DPR dan MPR tidak 

munglun mengadakan sidang, dapat mengenyampingkan UUD jika 

temyata perlu, yang kem~ldian llarus dipertanggungjawabkan kepada 

MPR. 

3. Kedudukan, Tugas dan ICewenangan Dewan Perwalkilan Rakyat 

Menunzt Undang-Undang Dasar 1945, Dewan Perwakilan Rakyat 

bersarna dengan Presiden rnernegang kekuasaan Legislatif Kedudukan 

Dewan ini kuat sehingga tidak dapat dibubarkan oleh Presiden, dan 

sebaliknya Presiden tidak dapat dijatuhkan oleh DPR. Pasal 19 ayat (1) 

menetapkan, bahwa susunan Dewan Perwakilan Rakyat ditetapkan dengan 

Undang-Undang. Penafsiran Muhammad Yamin terhadap Pasal 19 ayat 

(1) tersebut adalah bahwa susunan DPR tidak hams ditetapkan dengan 



Undang-Undang Pemilihan, tetapi bisa ditetapkan dengan Undang-Undang 

biasa (umum). Bertolak dari tafsir yang demikian maka keanggotaan 

Dewan yang ditetapkan dengan Undang-Undang itu bisa saja disusun atas 

dasar Undang-Undang Pernilihan, bisa juga atas dasar 

pengangkatadpenunjukan asal saja sudah ditetapkan atau diahu dengan 

undang-undang; baik isinya melalui pemilihan ataupun melalui 

pengangkatadpenunjukan itu adalah "sah" pokoknya diatur oleh undang- 

~ n d a n g . ~ ~  

Muh Kusnardi dan Bintan R. Saragih berpendapat, bahwa jika 

diperhatilcan sebutan Dewan Perwakilau Ralqat (DPR) itu, maka badan itu 

seharusnya diisi dengan anggota-anggota yang dipilih sebab mereka itu 

adalah wakil rakyat. Tetapi hams diakui bahwa di antars ralqat Indonesia 

masih terdapat golongan yang tidak dapat melakukan pemilihan 

berhubung dengau kedudukamya, yaitu ABRI. Oleh karena itu, wajar jika 

kepada mereka itu diberikan tempat sebagai wakil dalam badan perwakilan 

tanpa melalui pemilihan tetapi dengan cara pengangkatan/penunjukan.70 

Berdasarkan undang-mdaug yang berlaku tentang pengisian 

keanggotaan DPR ini (Undang-Undang Noinor 1511969 yang t e d h  

diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1965 serta Undang- 

Undang nomor 16 Tahun 1969 yang terakhir diubah dengan Undang- 

Undang Nomor 2 Tahun 1985) terlihat bahwa cara yang dipakai untuk 

mengisi anggota-anggota DPR dilaklika~i dengan Pemilu serta dengan 

69 Moh. Mahfud, Dasar & Sh-uktur.. . ,"Op.,CiL, hlm. 1 10, 
70 Ibid 



penunjukkanlpengmgkatm; sehingga suslnr~.~~ keanggotaamlya merupakan 

gabungan antara anggota yang dipilih dan anggola yang diangkat. Jumlah 

keseluruhan anggota DPR ihs adalah 500 orang dengan perincian. 400 

orang diangkat melalui pemilihan dan 100 orang diangkat berdasar 

pengangkatdpenunjukan ole11 Presiden. Adapum anggota-anggota yang 

diangkat itu adalah Golongal Karya Angkatan Bersenjata. Namun, sejak 

tahun 1999 (setelah era reformasj) dari 500 orang anggota DPR hanya 38 

orang yang diangkat. Dan sejak 2004 tidak akan ada lagi anggota DPR 

yang diangkat.71 

Perlu diketahui, bahwa dalam menjalankan hlgas Legislatif, DPR 

berkedudukan sebagai partner dari Presiden (pemerintah), sehingga hak 

inisiatif yang dimilikinya btlli:~~lya mutlak menjadi sah bila digunakan 

(artinya inisiatif Undang-Undang yang diajukan itu baru sah setelah 

mendapatkan persetujuan Presiden), sebab dengan kedudukannya sebagai 

partner, maka konsekuensinya, adalah pemerintah mempunyai h a  juga 

untuk berinisiatif mengajukan Uildang-Undang dan mernberi persetujuan 

(atau menolak) terhadap rmcangan Undang-Undang yang dibuat oleh 

Dewan dengan pemerintah. Dalam hubungan ini perlu diingat hubungan 

fungsional antara DPR adalall h a t ,  sebab anggota-anggota DPR 

semuanya sekaligus menjadi ulggota MPR sebagai Lembaga Tertinggi 

Negara, sehingga sekalipun Dewan tidak dapat menjatuhkan Presiden, tapi 

dalam kedudukannya sebagai anggota Majelis, De wan dapat mengusulkan 



diadakannya sidang istimewa Majelis umtuk ineminta pertanggungjawaban 

Presiden bila Presiden dianggap surlggh-sungguh melanggar haluan 

negara. Bila dalam sidang istimewa itu terbukti, bahwa Presiden telah 

melanggar haluan negara, maka MPR dapat menjatuhkan mosi tidak 

percaya kepada Presiden dan dapat mengambil ketetapan untuk mencabut 

mandat yang diberikan kepada Presiden sehingga Presiden tidak lagi 

menjabat Presiden (dipecat). Memang oleh Dewan seildiri Presiden talc 

dapat dijatuhkan, tetapi dengan menggunakan jabatannya sebagai anggota 

Majelis, Dewan dapat meng~sudkan seperti itu; sebalhya Presiden 

sebagai kepala negara tidak bisa membubarkan Dewan, sebab kedudukan 

Dewan kuat, ha1 iiu berlaku sekalipun, misalnya, Presiden melihat, bahwa 

Dewan sebagai Lembaga Penvakilan sudah tidak representatif. Hal ini 

mempnkan konsekuensi logis dari pemakaian sistem Kuasi Presidensial 

dalam tata pemerintahan negara di Indonesia yang berbeda halnya dengan 

sistem Parlementer di mana Presiden atas usul Kabinet dapat 

membubarkan Parlemen yailg sudd~  tidalc representatif dan sebaliknya 

DPR dapat menjatuhkan Icabinet atau Dewan Menteri sebagai 

pemerintah.72 

4. Kedudukan, Tugas dan Icewcnangan Dewan Pertimbangan Agung 

Tentang Lembaga Tinggi Negara yang ber-fungsi sebagai penasihat 

dari Presiden ini di dalun Ilr~dang-Undlmg Dasar 1945 diatur pada Bab 

IV, Pasal 16 yans berbulnyi: 

72 Ibid 



a. Susunan Dewan Pertilnbangan Agung ditetap'km dengan Undang- 

Undang. 

b. Dewan ini berkewajiban meniberi jawab atas pertanyaan Presiden dan 

berhak memajukan usul kepada Pemerintah. 

Di dalam penjelasan terhadap Pasal 16 ini disebut, bahwa Dewan ini 

ialah sebuah Cotincil of State yang berkewajiban menlberi pertimbangan- 

pertimbangan kepada Pemerintah. Ia sebuah badan penasihat be la l~a .~~  

5. Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Nlahkamah Agung 

Mahkamah Agung adalah Lembaga Tinggi Negara yang menurut 

Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 lnelakukan kekuasaan kehakiman 

bersama lain-lain badan kehakiman menurut Undang-Undang (ayat 1); 

susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan 

Undang-Undang (ayat (2)). Penjelasan terhadap pasal tersebut memberi 

penegasan, bahwa kekuasaan kehalul-nan ialah kekuasaan yang merdeka, 

artinya, terlepas dari pengaruh keh~asaan peinerintah. Berhubung dengan 

itu hams diadakan jaminan dalam undang-undang tentang kedudukan para 

hakim. Bila dihubungkan dengan asas negara h u h ,  maka adanya badan 

pemegang kekuasaan kehakiman seperti Mahkamall Ajpng ini tak lain 

sebagai penegasan, bahwa Indonesia ingin memenuhi syarat sebagai 

negara hukum. Seperti diketahui, ballwa salah satu syarat bagi negara 

73 Ibid 



hokum, ialah adanya peradilan yang bebas dan tidak terpengaruh 

kekuasaan lain serta tidak m e ~ n i h a l . ~ ~  

Keh~asaan kehakiman dan peradilan, adalah kekuasaan untuk 

memeriksa dan mengadili serta memberikan putusan atas perkara-perkara 

yang diserahkan kepadanya untuk menegakkan h ~ b m  dan keadilan 

berdasarkan perundang-undangan. Badan yang memegang kekuasaau 

kehakiman dan peradilan ini 11ms dapat bekerja dengan baik dalam tugas- 

tugasnya sehingga dihasilkan putusan-putusan yang objektif dan tidak 

memihak dengan senantiasa menjunjung tinggi hukum dan keadilan; 

karenanya badan ini harus bebas dari pengaruh kekuasan lain atau 

pengaruh kekuasaan pemerintahan. Namun, menurut sistem 

ketatanegaraan Indonesia yang dianut Undang-Undang Dasar 1945, 

sekalipun Mahkarnah Agung itu merupakan Lembaga Tinggi Negara yang 

memegang kekuasaan kehakinian, tetapi perlu diingat, bahwa kekuasaau 

kehakunan itu tidak sepenuhnya dikuasai Mahkamah Agung. Dalam ha1 

peradilan pidana, kekuasaan ini dipegang pula oleh Presiden terutarna 

untuk upaya hukum tingkat penghabisan. Hal ini sesuai dengan hak 

prerogratif Presiden untuk memberikan grasi arnnesti, abolisi dan 

rehabilitasi yang dimiliki Presiden berdasarkan ketentuan Pasal 14 

Undang-Undang Dasar 1 9 4 5 . ~ ~  

74 Ibid 
75 Ibid 



6. Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Badan Perneriksaan Keuangan 

Perangkat lain yang merupakan salal~ satu Lembaga Tinggi Negara 

adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Badan ini merupakan badan 

penilai dan peneliti serta penentu, "sah atau tidaknya penggunaan uang 

negara. Badan Pemeriksa Keuangan ini h m s  dibentuk berdasarkan 

ketentuan Pasal 23 ayat (5) dari Undang-Undang Dasar 1945 yang 

berbunyi:"untuk memeriksa tentang tanggung jawab keuangan negara 

diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang peraturannya ditetapkan 

dengan Undang-Undang. Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada 

Dewan Perwakilan ~ a k ~ a t . " ~ '  

Badan Pemeriksa Keuangan sebagai badan pengawas ini terlepas 

dari pengaruh kekuasaan pemerintah, tetapi juga tidak berada di atas 

kekuasaan pemerintah. Bila dihubungkan dengan kewenangan mtuk 

menetapkan APBN, maka dapat disimpulkan, bahvra pengawasan BPK 

dilakukan sesudah pemerintah melakukan peilgeluarau uang, sebab yang 

menentukan Auggaran Peildapatan dan Belanja Negara itu menentukan 

APBN itu. Pengawasan yang dilakukan BPK, karena dilakukan sesudah 

dikeluarkannya uang, maka disebut pengawas "posterior", sedangkan 

pengawasau "anterior" (pengawasan sebelum pengeluarau uang) terhadap 

APBN ini terletak di bawd kekuasaan DPR berdasarkan Pasal23 ayat ( I )  

yang mengharuskan ikut sertanya DPR menentukan APBN, dengan kata 

lain APBN itu harus dibuat dalarr~ bentuk undang-undang. Kalau Pasal 23 



ayat (5) inenentukan, bahwa setelah inelalui jangka waktu ymg cuikup 

panjang Undang-Undang tentang BPK itu dilahirkan, yaltni Undang- 

undang Nolnor 5 Tahun 1 9 7 3 . ~ ~  

2. Hubungan antara Lembaga Tertinggi dan Lembaga Tinggi Negara 

Demi terselenggaranya hubungan tata kerja yang sebailt-baiknya 

dalam rangka pelaksanaan tugas le~nbaga leitinggi negara (MPR) dengan 

atau antar lembaga-le~nbaga t i~ggi  negara (Psesiden, DPA, DPR, BPK, 

dan Mahkamah Agumg), maka telah ditetapkan Ketetapan W R  No. 111 

MPR 1978. Dalam ketetapan MPR ini diahu tentang kedudukan dan 

hubungan tata kerja NIPR. dengan atau antar Presiden, DPA, DPR, BPK 

clan Mal&anlah Agung. 

Selanjutnya ditegaskan, dalam ketetapan MPR No. IVlMPRl1978 

tentang Garis-garis Besar tIaluan IVegara, bahwa dalain memperkuat 

stabilitas politik yang sehat d m  dinamis, lnengi~sahakan pembinaan 

kepemimpinan nasional yang diarahkan kepada pesnbina fimgsional antara 

lembaga tertinggi negara dadatau lembaga tinggi negara sesuai dengan 

UUD 1945, sehingga lembaga-lelnbaga negara tersebut dapat berfkgsi 

sebaik-baiknya demi keserasian dan kedayagunaan hubungan antara MPR 

dengan PresidenIMandataris hl131i, antara Preside11 dengan DPR, dan 

Lembaga-le~nbaga Tillggi Negara lainnya. Berikilt paparan tentang 



hubunga lembae tertinggi dengm atau lembaga h g g i  negara mmwt 

Ketetapan MPR NO. I'IVMPR/1978: 

1. Hubungan antara Lembaga Tertinggi Negara dan Negara 

Lembaga tertinggi negara ialah Majclis Pemusyawaratan 

Rakyat ymg disingkat MPR. blPR sebagai penjelmaan seluruh rakyat 

Indonesia, adalah pemegang kekuasaau negara tertinggi clan 

pelaksana dari kedaulatan rakyat. MPR lnemilih dan mengangkat 

presidenlmandataris dan wakil presiden untuk membantu presiden. 

MPR memberikan mandat kepada presiden untuk  melaksanakan 

Garis-Garis Besar Halum Negara dan putusan-putusan MPR lainnya. 

MPR dapat mernberllentikan presiden sebelum habisnya masa 

jabatannya karena: 

a. Atas permintaan sendiri, 

b. Berhalangan tetap (mangkat, berhenti atau tidak dapat 

melaksanakan kewajiban dalam masa jabatan), 

c. Sungguh-sungguh melanggar haluan negara. 

Presiden tunduk dan bertang~mg jawab kepada MPR dan pada 

akhir masa jabatannya memberikan pertanggungan jawab atas 

pelaksanaan hahian negara yang ditetapkan ole11 UUD 1945 dan MPR 

di hadapan sidang MPR. Presiden wajib memberikan pertanggung 

jawabar~ di hadapar~ sidang istimevia MPRS yang khusus diad&an 

untuk meminta pertangpingan jawab Presiden dalam pelaksanam 

haluan negara yang ditclapbn ole11 UIJLI 1945 dan MPR. 



Apabila wakil presiden berhalangan tetap, maka presiden 

danlatau Dewan Perwakilan Rakyat dapat meminta MPR inengadakan 

sidang istimewa untuk memilih wakil presiden. Dalam pidato 

pertanggung jawab, presiden/mandataris h4PR pada tanggal 12 Maret 

1973 ditegaskan, bahwa MPRS dahulu maupun MPR hasil pemilihan 

umum tahun 1971 adalah lembaga tertinggi negara, penjelmaau 

s e l d  rakyat Indonesia. 

2. Hubungan antara Lembaga-Eembaga Tinggi Negara 

Lembaga-leinbaga tinggi negara, yang sesuai dengan urutan- 

wutan yang terdapat dalsun UUD 1945, ialah: 

a. Presiden 

Presiden ialdl penyelenggara kekuasaan pernerintahan 

negara tertinggi di bawah MPR, yang dalam melakukan 

kewajibannya dibantu olsh W i i l  Presiden. Hubungan kerjasama 

antara presiden dibaltu oleh Wakil Presiden. 

Presiden bersanla-sarna Dewan Perwakilan Rakyat. 

membentuk mdang-undang termasuk menetapkan undang- 

undang anggaran pendapatan dan belanja negara. Presiden dengan 

persetujuan Dewan Perwakilail Rakyat menyatakan perang 

membuat perdarrlaian dan perjanjian dei~gan negara lain. 

Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan 

Perwakilan Rakyat dail Presiden juga tidak dapat membubarkan 



Dewan Perwakilan llalcyat, Presiden hams memperhatikan 

sungguh-sungguh suara DPR. 

b. Dewan Pertimbangan Agung Disingkat DPA 

DPA ialah sebuah badan penasibat pemerintah, yang 

berkewajiban memberi jawaban atas pertanyaan Presiden. Di 

samping itu DPA berhak mengajukan usul dan wajib memajukan 

pertimbangan kepada Presiden. 

c. Dewan Penvakilan Rakyat Disingkat DPR 

DPR yang selunh anggotanya adalah anggota MPR 

berkewajiban senantiasa mengawasi tindakan-tindakan presiden 

dalarn rmglca pelaksanaan haluan negara. 

Apabila DPR menganggap presiden sungguh melanggar 

halum negara, maka DPR menyampalkan memorandum untuk 

mengingatkan presiden. Dan jika dalam waktu tiga bulan presiden 

tidak memperhatikan memorandum DPR tersebut, maka DPR 

menyarnpaikan memorandum yang kedua. 

Apabila dalatn waktu satu bulan memorandtun yang kedua 

tersebut tidak diindahkan oleh presiden, maka DPR dapat 

meminta MPR mengadakan sidang istimewa unttlk meminta 

per tangp~g jawaban Presiden. 

d. Badan Pemeriksa Keuangan Disingkat BPK 

BPK ialah badan ymg ~nemeriksa tanggung jawab tentang 

keuangan negara, yang dalam pelaksanaan tugasnya terlepas dari 



pengaruh kek-asaan pemerintah, akan tetapi tidak terdiri atas 

pemerintah. 

BPK memeriksa sernua pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara. Hasil pemeriksaan BPK 

diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Cara-cara 

pemberitahuan itu lebih lanjut ditentukan bersama oleh pimpinan 

BPK dengan pimpinan DPR dengan memperhatikan ketentuan- 

ketentuan undang-undang yang berlaku. 

e. Mahkamah Agung disingkat MA 

Mahkamah Agung ialah badan yang melaksanakan 

kekuasaan kehakiman yang dalam pelaksanaan tugasnya, terlepas 

dari penganh kekuasaan pernerintah dan pengaruh-pengaruh 

lainnya. Mahkamah Agung dapat memberikan pertimbangan- 

pertimbangan dalam bidang hukurn, ba& diminta maupun tidak, 

kepada lembaga-lembaga tinggi negara. 

Mahkamah Agung juga nlemberikan nasihat h u k m  

kepada presiden selaku kepala negara untuk pernberianfpenolakan 

grasi. Di samping itu Malikamah Agmg rnempunyai wewenang 

menguji secara rnateriil hanya terhadap peraturan-peraturan 

perundangan di bawah undang-undang. 

Selanjutnya untuk rnernperjelas pola liubungan antar lembaga 

tertinggi dengan atau lembaga-lembaga negara menurut ketetapan MPR 



No. IIL/MPR11978, maka disini akan dijelaskan pula dalam bentuk bagan 

sebagaimana berikut: 

BAGAN 4: 

HUBUNGAN LEMBAGA NEGAIPA MENURUT UUD 1915 

Pasal4 
Pasal5 
Pasal6 
Pasal7 
Pasal8 
Pasal9 
Pasal 10 
Pasal 11 
Pasal 12 
Pasal22 

PEMBUKAAN 
DAN UUD 1945 - 

MPR 

BPK MA ,, _, DPA DPR UU , , PRESIDEN 



Keterangan bagan 

a. Semua lembaga-lembaga negara termasuk MPR, setelah MPR 

menetapkan UUD terikat dan mematuhi UUD. 

b. UUD 1945 kini menjadi sumber kekuasaan serta pedoman bagi segala 

penyelenggaraan pemerintahan negara. 

c. Mahkamah Agung dan Badan Pemeriksa Keuangan adalah lembaga- 

lembaga yang ditetapkan UUD, justru menjamin agar lembaga- 

lembaga yang ditetapkan UUD, sekaligus agar lembaga-lembaga 

tersebut tidak dipengaruhi oleh kekuasaanlkehuatan apa pun dalarn 

melaksanakan tugasnya. 

d. DPA sebagai lembaga negara yang ditetapkan oleh UUD terikat dan 

bertanggung jawab kepada nasehat dan usulannya yang diterima oleh 

presiden. 

e. Presiden sebagai penyelenggara pemeritltahan yang tertinggi di bawah 

MPR harus mempertanggung jawabkan segala pelaksanaan jalannya 

pemerintahan negara kepada MPR. 

f. Presiden bersarna DPR membuat undang-uudang. 

g. DPR sebagai bagian utama dari MPR menjalankan tugas pemlaian 

dan pengawasan terhadap segala pelaksanaan jalannya pemerintahan 

negara. 



3. Analisis Sistem Pemerintahaan di Indonesia pada Periode 5 Juli 1959- 

Runtuhnya Orde Baru 

Menelaah sistem pemerintahan di Indonesia pada periode ini dapat 

dicermati ketika mulai diberlakukannya UUD 1945 melalui D e b t  

Presiden. Momentum Dekrit Presiden 1959 ini merupakan cikal bakal 

diterapkannya sistem pemerintahan yang ada pada UUD 1945, meskipun 

keberadaan dekrit itu sendiri masih menimbulkan perdebatan yang tidak 

berkesudahan di kalangan pakar hukum maupun politik.78 

Sistem pemerintahan yang dianut oleh UWD 1945, sebagaimana 

dikemukakan oleh para aNi hukurn tata negara masih kontroversi. Muh. 

Kusnardi dan HarmaiIy Zbrahim berpendapat, bahwa jka dilihat 

ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17, maka sistem yang dianut UUD 

adalah Presidensial sebab kedua pasal itu mengatur tentang pola hubungan 

yang ada pada sistem Prssidensial, yaitu; Pertama, Presiden menjadi 

kepala pemerintahan yang tidak bertanggurig jzlwab kepada DPR; Kedua, 

menteri diangkat, diberhentikan, dan bertanggung jawab kepada Presiden, 

Bonar Simanjuntak mempertanyakan dasar hukum serta rechtround ataupun sifat hukum 
dari Dekrit Presiden Bonar Simanjuntak, Tiga Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dan 
Sekitar Perntasalalran, Tarsito, Bandung, 1981, hlm. 174. Lihat Oemar Seno Adji, Peradilm 
Bebas Negara Hukum, Airlangga, Jakarta, 1 985, him. 5 1-56. Lihat Hasan Zaini, Pengmtar Tata 
Hukum Indonesia, Tarsito, Bandung, 108 1, hlrn. 174. Sudiman Kartohadiprojo menyatakan 
Dekrit Presiden 5 Juli 1959 sebagai perbuatan yang illegal. Lihat Sudiman Kartohadiprojo, 
Membina Tata Kehidupan Politik Berclasarkan UUD 1945, Alumni, Bandung, 1970, hlm. 4. 
Usep Ranuwijaya mengemukakan Dekrit Presiden merupakan suatu tindakan penyimpangan dari 
ketentuan konstitusi dan dilakukan dengan sangat radikal. Lihat Usep Ranuwijaya, Hukum Tata 
Negara Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993, hlm. 44. Meriam Budiardjo mensinyalir 
adanya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 menjadi pernicu penyelewengan perundang-undangan. Lihat 
Meriam Budiardjo, Dusar... Op, Cit, hlrn. 71. Martin Hutahuruk menyatakan dari segi hirarki 
peraturan hal yang unik ialah bahwa sebuah keputusan Presiden dapat membubarkan Konstituante. 
Lihat Martin Hutah- Hukum dan PolW Sinar Harapan, Jakarta, 1996, hlm. 27. Lebih rinci 
Lihat Asri Muhammad Saleh "Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dalam Perspektif Politik H u h  (Suatu 
Studi Analisis Yuridis Normatif Hukum Kenegaraan," nesk Pasca Sajana UII Yogyakarta 1998. 



bu'an kepada DPR. Tetapi, jika dilihat dari ketentuan Pasal 6 (bahwa 

Presiden dipilih oleh MPR) dan Penjelasan W D  1945 tentang Sistem 

Pemerintahan Negara, kunci pokok ketiga (bahwa Presiden bertanggwg 

jawab dan tunduk kepada MPR serta wajib menjalankan putusan-putusan 

MPR), maka dapat dikatakan, bahwa UUD 1945 menganut sistem 

parlementer; sebab MPR (menurut penjelasan itu juga) merupakan 

"penjelmaan seluruh rakyat Indonesia," yang secara esensial sebenarnya 

merupakan lembaga perwakilan dari selunlh rakyat. Kualifikasi ymg 

cukup proporsional tentang hubungan lembaga yang seperti ini, adalah 

sistem kuasi Parlementer atau sistem Kuasi Presidensial, artinya sistem 

pemerintahan tidak mumi atau Parlementer  emu.^' Secara formal adalah 

Kuasi Presidensial, ketimbang sistem Parlementer. Keildati ciri kedua 

sistem tersebut (Presidensial dan Parlementer) diakomodasi dalam UUD 

1945. Hal ini nampak dari ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 17 UUD 

1945, yang memperhatikan bahwa sistem yang dianut adalah Presidensial, 

yaitu; Pertama, Presiden menjadi kepala pemerintahan yang tidak 

bertmggung jawab kepada DPR. Kedua, Menteri diangkat, diberhentikan 

dan bertanggung jawab kepada Presiden, bukan kepada DPR.~' 

Akan tetapi, jika dilihat dari ketentuan Pasal 6 UUD 1945, bahwa 

Presiden dipilih oleh MPR, dan Penjelasan UUD 1945 tentang sistem 

pemerintahan negara, kunci pokok ketiga (bahwa presiden bertanggung 

79 Muh. Kusnardi dan Harmaely Ibrahim, Up. Cit., hlm. 171 -1 80. Pendapat ini didukung 
juga oleh beberapa ahli hukum tata negara laimya, seperti Jim1 Assiddiqie dan Islamil Suny. Lihat 
Jimly Assiddiqie, Pergumulatt ... Op,CiL, hlm. 91 dan Lihat juga Ismail Suny, 
Pergeserata . . . Op., Cit., hlm. 1 7. 

Sumali, Reduksi.. . Op,Cit., hlm. 29. 



jawab dan tunduk kepada MPR serta wajib menjalankan putusan-putusan 

MPR), maka dapat dikatakan UUD 1945 menganut sistem parlementer. 

Sebab MPR merupakan "penjelmaan seluruh rakyat Indonesia," yang 

secara esensial merupakan Lembaga Perwakilan m a t ,  apalagi semua 

anggota DPR menjadi anggota MPR. Karakteristik yang demikian ini 

dapat dikatagorikan sebagai sistem Kuasi Parlementer atau sistem Kuasi 

Presidensial atau sistem Presidensial tidak murni atau Parlementer  emu." 

Moh. Mahfud MD menyatakan, bahwa sistem pemerintahan 

Indonesia menurut UUD 1945 adalah sistem pemerintahan Presidensial. 

Untuk memperkuat pendapatnya Mahfud MD mengemukakan beberapa 

alasan sebagai berik~t:'~ 

a. Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan Presiden memegang 

kekuasaan pemerintah menurut UUD 1945. 

b. Pasal 17 ayat (I), (2), (3) perubahan I. Presiden dibantu oleh Menteri- 

Menteri negara. Menteri-Menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh 

Presiden. Setiap Menteri membidangi urusan tertentu dalam 

peme~tahan.  

c. Dalam penjelasan UUD 1945 bagian umum tentang Sistem 

Pemerintahan Negara yang memuat tujuh pokok sistem pemerintahan, 

dua di antaranya: , 

81 Ibid 
82 Moh. Mahfud MD, Dasar don.. . Op.,CiL, hlm. 92. 



1. Dalam pokok pikiran keempat disebut bahwa Presiden adalah 

penyelenggara pemerintahan negara tertinggi dan tanggung jawab 

ada di tangan Presiden. 

2. Dalam pokok pikiran keenam disebutkan bahwa Menteri-Menteri 

negara adalah pembantu Presiden. 

Sementara itu, Sri Soemantri menyatakan, bahwa sistem 

pemerintahan Republik Indonesia memperlihatkan sekaligus segi-seg 

sistem pemerintahan Presidensial dan sistem pemerintahan Parlementer 

atau sistem ~ a m ~ u r a n . ~ ~  Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa Presiden 

sebagai badan Eksekutif mendapat pengawasan langsung dari badan 

Legislatif Apabila badan Eksekutif mendapat pengawasan langsung dari 

Legislatif, ha1 itu menunjukkan adanya segi ~arlementer.'~ Penjelasau 

UUD 1945 menyatakan sebagai berikut: 

1. Presiden dipilih dan diangkat oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat 

2. Presiden adalah mandataris atau kuasa dari Majelis. 

3. Majelis adalah pemegang kekuasaan negara yang tertinggi. 

4. Presiden tunduk dan bertanggung jawab kepada Majelis 

5. Presiden untergeordnet kepada Majelis. 

Berikut dikatakannya, Presiden di samping sebagai kepala 

pemerintahan yang mempunyai kekuasaan riil. dan juga nominal head of 

state. Apabila ciri-ciri tersebut di atas ditambah dengan ciri lain, seperti 

Presiden mempunyai masa jabatan lima tahun merupakan segi 

83 Ibid 
84 Ibrahim, Sistan . . . Op,CiL, hlm. 243. 



Presidensial, Presiden dapat juga dijatuhkan oleh MPR, maka masa 

jabatan Presiden tidakJixed, sehingga memiliki ciri ~arlementer.'~ 

Pendapat berbeda dikemukakan oleh William Liddle dan Padmo 

Wahjono. Menurut William Liddle dikatakan, bahwa sistem 

pemerintahan Indonesia di bawah UUD ,1945 dan TAP MPR RI IVo. 

IIVMPRf1978 tentang Hubungan Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara 

lebih menyerupai sistem pemerintahan Parlementer ketimbang sistem 

pemerintah ~residensial.'~ Kemudian, Padmo Wahjono berpendapat 

bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara yang berkedaulatan 

rakyat di mana kedaulatan rakyat itu sepenuhnya dilakukan oleh MPR 

(Pasal 1 ayat 2) UUD 1945). Majelis dianggap sebagai penjelmaan rakyat 

yang memegang kedaulatan negara. Dengan demikian, UUD 1945 tidak 

menganut sistem pemerintahan Presidensial dan bukan pula sistem 

pemerintahan Parlementer, karena pada dasamya Indonesia di bawah UUD 

1945 tidak menganut sistem pemerintahan Presidensial secara mumi, dan 

bukan pula sistem Parlementer secara murni melainkan sistem MPR'~  

A. Hamid S. ~ttamimi" menyatakan, bahwa sistem pemerintahan 

Presidensial yang murni bukanlah ada di Amerika Serikat saja, melainkan 

juga di Indonesia. Perbedaannya terletak pada cita negara dan teori 

bernegara yang mewujudkan sistem pemerintahan negara yang berlainan 

dari kedua bangsa tersebut. Arnerika Serikat menganut sistem sendiri atas 

ss Ibid 
86 R William Liddle, Tiga ObservusiSederhana, Kompas, 25 April 2001, hlm. 4. 
'' Padmo Wahyono, dalam Harri Tjan Silalahi, RI Negara Rmked1~1latan Rakyat 

Mmganut Sistem MPR, Kompas, 25 Mei 200 1, hlm. 4. 
'' A. Hamid S. Attamimi, Permu.. . Op.,Cit, hlm. 126. 



dasar prinsip Trias Politika dan Indonesia menganut sistem sendiri atas 

dasar Presiden memegang pemerintahan menurut UUD. 

Pandangan yang beragam seperti yang telah dijelaskan di atas 

tentang sistem pemerintahan yang dianut oleh UUD 1945 ini antara lain 

menyebabkan pemaknaan kekuasaan pemerintahan negara sebelum 

perubahan merupakan masalah yang hams dipecahkan untuk dapat 

dibenahi dalam sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. 

Seyogyanya hukum tata negara suatu negara adalah berdasarkan 

kepada, seperti apa bentuk yang diatur oleh UUD atau konstitusi negara 

yang bersangkutan, tetapi sesuai dengan teori sistem sebagaimana 

disebutkan oleh Bintan R. Saragih dan M. Kusnardi yang menyatakansg 

"Dalarn UUD tidak boleh ada dualisme karena dia merupakan suatu 
kesatuan yang tersusun secara sistematis, tidak boleh ada 
pertentangan antara bagian yang satu dengan bagian yang lain atau 
antara bagian-bagian itu dengan keseluruhannya". 

Pendapat yang tidak jauh berbeda dikemukakan oleh Abdoerraoef 

bahwa "seperti suatu sistem, hukum itu merupakan suatu kesatuan yang 

didalamnya tidak boleh terdapat suatu pertentangan".gO 

89 Bintan R. Sragih dan M. Kusnardi, Susunan . . . Op.,Cil, hlm. 2. 
Abdooerraoef, ACQur'on don Ilmu Hukum A Co~trpnative Study, Bdan Bintang, 

Jakarta, 1970. hlm 55. Menurut Pj Suwarno untuk membangun sistem pemerintahan dengan tata 
negara b m  yang sungguh-sungguh berjiwa demokrasi, bangsa Indonesia harus mencoba 
melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 dan mewujudkan ide-ide demokrasi universal yang 
terkandung dalam pasal-pasal UUD 1945. Demikian juga dalam menyusun sistem pemerintahan, 
jiwa trias polirica h m s  diwujudkan baik dalam struktur maupun mekanismenya. Lihat Pj 
Suwamo, Tata Negara Baru Sistem Penwrintahan Yang Demokratk Don Konstitusional. 
Kanisius, Yogyakarta, 1999, him 32. 



Kini UUD 1945 yang dulu "dzsakralh" telah mengalami 

perubahan.gl Ketukan palu ~ e t u a  MPR, Amien Rais hari Sabtu tanggal 10 

Agustus 2002 pukul23.15 WE3 dalam rapat paripuma keenam di gedung 

MPRDPR pertanda selesainya proses perubahan UUD 1945 sebagai 

langkah reformasi konstitusi, meskipun dalam kenyataannya ha1 ini masih 

terdapat kelemahan-kelemahan karena proses perubahan dilakukan secara 

parsial. Akhirnya, langkah pembentukan Komisi Konstitusi diharapkan 

dapat menyelesaikan persoalan tersebut. Idealnya suatu perubahan UUD 

hendaknya dapat memperbaharui kelemahan-kelemahan dalam sistem 

ketatanegaraan, terutama kelemahan-kelemahan itu terdapat dalam hal-hal 

yang sifatnya mendasar. 

Dari uraian di atas, diketahui sistem pemerintahan yang dianut 

dalam UUD 1945 masih menimbulkan perdebatan, dalam artian hal ini 

belum juga memberikan kepastian atas sistem pemerintahan yang di anut 

dalam UUD 1945. Perdebatan dan ketidakpastian mengenai sistem 

pemerintahan ini, sebenarnya tidak terlepas pula dari permasalahan 

keberlakuan UUD 1945. 

Sebagaimana - diketahui, keberlakuan UUD 1945 pasca dekrit 

presiden terjadi dalam kondisi negara yang dianggap tidak normal, 

sehingga dalam kondisi ini tidaklah terpikirkan untuk mengkaji ulang 

UUD 1945 (termasuk sistem pemerintahan) secara mendalam dan 

komprehensif bagi penyelenggaraan pemerintahan ke depannya. 

- 

Menurut A.S.S. Tambunan ymg terjadi sebenarnya adalah MPR telah rnernbuat undang- 
undang dasar yang sama sekali bans bukan amandemen. Lihat lebih lanjut A.S.S Tambunan, 
Pol&& Hukunr Berdasarkan UUD 1945, Puporis Publishers, Jakarta, 2002, hlm. 254-255 



Bagaimanapun demi terselenggaranya sistem yang tepat sesuai 

dengan konstitusi, dan ke depan agar sistem pemerintahan tidak lagi 

bersifat "debatableJJ selayaknyalah masalah ini dapat diakhiri dengan 

kejelasan. 

Sebuah sistem pemerintahan yang sesuai dengan konstitusi dan 

berjalan tidak parsial (sebagian-sebagian atau campwan) mencerrninkan 

kedewasaanlkemapanan sebuah bangsa dan negara seperti yang 

ditunjukkan oleh beberapa negara Eropa atau Amerika sendiri. 

Kedewasaan itu pula yang menjadi modal dasar seluruh komponen bangsa 

dalam membangun tatanan sosial, politik, hukum, budaya dan lain-lain. 



BAB IV 
PERBANDINGAN SISTEM PEMERINTAHAN 

BEBEPLAPA NEGAPLA I 

Studi perbandingan h r h m  telah menjadi suatu wacana tersendipi dalarn 

kajian ilmu hukum. Menurut G. Suitens - Bourgois seorang dosen ilmu 

perbandingan hukum di salah satu Universitas Belgia mengatakan, bahwa 

perbandingan hukum bukanlah cabang dari hukurn; dia bukan ilmu pengetahuan 

yang berdiri sendiri seperti umpamanya hukum perdata, hukum dagang, hukum 

tatanegara, h u b  intemasional, dan lain sebagainya.' 

Selanjutnya, G. Suitens - Boul-gois memberikan penjelasan teillang 

perbandingan hukum, dinyatakannya: 

"Rechtesvergelijking is de vergelijkende rnethode toegepasl or de 
rechtwetenschap, op de verschillende rechtsvakken. Rechtvergelijking is dus 
geen wetenschap, maar is slects een siudiernethode, een 
ondenoeksmethode, een werhijze wl. de vergelijking. Indien het recht uit 
een geheel van regels besitrut, dun IS he1 duidelijk da? "comparafive law" 
)vergelVkendrechl) niet bestaar. L)e rnethode rechregels uit verschillende 
systemen te vergelijken heeft niet jot gevolg de formulering van 
onanha&lijke regels; er bestaat geen vergelljkede rechfsregels. " 
(Perbandingan li~il\um adalah, satu metode perbandingan yaig diterapkan 
pada ilrnu hukum, pada bermacam-macam mata kuliah hukum. Oleh karena 
itu, perbandingan h h  bukanlah satti ilmu pengetahuan, akan tetapi, dia 
hanyalah suatu metode kerja yaitu memperbandingkan. Apabila hukum itu 
terdiri dari seperangkat peraman adalah jelas lialau comparative law itu 
tidak ada. Metode untuk rnembanding-bmdingkan peraturan hukum dari 
bermacam-macam sistem hukum tidak membawa akibat terjadinya rumusan 
peraturan yang berdiri sendiri; dengan dernikian, tidak ada apa yang disebut 
''peraturan hukum perbandingan ." 

1 Sri Soernantri Martosoewignjo, Perrgarrtar.. . Op.Cit, hlrn. 3. 
Ibid 



Dari pendapat ini sangat jelas, bahwa perbandingan hukum tidak dapat 

disimpulkan sebaga ihnu pengetahuan. Secara teoritis perbandingan hukum 

sendiri dapat dibedakan a n t ~ a : ~  

1. Perbandingan hukurn yang menggambarkan, yaitu suatu analisis terhadap 

perbedaan-perbedaan yang ada dari dua atau lebih sistem hukum. Dengan 

perbandingan ini si peneliti tidak mempunyai maksud untuk mencari jalan 

keluar terhadap persoalan tertentu, baik dalam yang abstrak maupun yang 

praktis. Adapun metode perbandingan dilakukan untuk memperoleh 

penjelasan atau informasi mengenai ha1 tertentu. 

2. Perbandingan hukum terapan, yaitu, bahwa analisis yang dilakukan kemudian 

diikuti dengan menyusun satu sintesa dengan tujtm untuk memecahkan satu 

masalah. Hal ini dimaksudkan untuk melakukan pembaharuan suatu cabang 

hukurn atau unhk mempersatukai bermacam-rnacam peraturan perundang- 

undangan yang mengatur bidang yang sama. 

Melengkapi pembahasan atas sistem pemerintahan, maka sangatlah relevan 

dikaji pula perbandingan dari sistem pemerintahan. Studi perbandingan ini 

dimaksudkan untuk memperkaya kliasanah penelaahan atas sistem pemerintahan. 

Di samping itu, tujuan dari perbandingan hilkum adalah, untuk memperoleh 

penjelasan rnengenai satu ha1 tertentu untuk mencari jalan keluar tentang satu ha1 

te~tentu.~ Hal yang hams diakuidan diyakini meskipun setiap negara menerapkau 

sistem pemerintahan, namun penerapan sistein pemerintahan tersebut sangat 

dipengaruhl oleh koildisi dan realitas sosiokdtural yang mereka punyai. 

Dalam hubungannya dengan h i  keperluan itu akan dikemukakan beberapa 

penerapan sistem pemerintahan di empat negara, yakni Amerika Serikat, Inggris, 

fbid 
' fbid 



Perancis, dan Sistan Pemerintahan Islam Iran. Peinillhat~ terhadap empat negara 

didasarkan kepada beberapa alasan, Amerika Serikat dipilih karena negara ini 

merupakan negara yang sudah cukup lama dalam menerapkan sistein 

pemerintahan Presidensial. Kemudian Inggris menerapkan sistein pemerintahan 

Parlementer, sedangkan Perancis men~pakan salah satu negara yang ~nenerapkan 

sistem pemerintahan campuran. Adapun sistem Pemerintahan Islam Iran dipilih 

sebagai sistem pemerintahan yang berbeda dari tiga negara yang disebutkan di 

awal. Sebagai paparan selengkapnya, akan diuraikan sebagai berikut. 

A. Sistem Pemerintahan Amerika Serikat 

The United States of America atau negara Amerika Serikat diproklamasikan 

tahun 1776. Naskah deklara.si kemerdekaan Amerika Serikat disusun Thomas 

Jefferson (1743-1826) dan disahkan oleh Konggres Kontinental di Philadelfia 

pada tanggal 4 Juli 1776, ditandatangani oleh 56 anggota Konggres. Amerika 

Serikat mempunyai konstitusi setelah sebelas tahun merdeka, yaitu tahun 1787, 

itupun setelah melaltu perdebatan alot dan pengalaman 6 tahun dalam bentuk 

kesatuan federal yang lama. Undang-Undang Dasar Amerika serikats setelah 

konstitusi disahkan, dilanjutkan dengan pemilihan Presiden. Adalah George 

Washington terpilih sebagai Presiden Pertama secara aklarnasi. Presiden Amerika 

Serikat yang pertama George Washington telah mewariskan suatu tradisi dun 

kali masa jabatan (1 789- 1793 dan 1793- 1 797) dengan cara menolak dipilih untuk 

ketiga kalinya. Saat itu, apabila ia mau tidak ada yang dapat menghalanginya dan 

- 

5 Sumantri A.R. (terj.). Garis Ilesar Petrreritrtalrwr Attierika Serikat, Kantor Program 
lnformasi Internasional, Deplu Amerika Serikat. Jakarta. 2000. hlm. 6. Mengutip ucapan 
Archibald Cox, manlan Jaksa Agung Amerika Serikat, UUD yang asli masih melayani kita dsngan 
baik walaupun ada perubahan hebat di setiap bidang kehidupan rakyat Amerika Serikat karena 
para perancangnya dengan cerdas berkata cukup, jmgan terlalu banyak. Saal garis besar rancmgan 
konvensi UUD sukses, negeri itu tu rnb~h dan menjadi sejahtera baik secara materi dan dalam 
perwujudan hal-ha1 ideal maka UUD mendapatkan kehormalan dm olorilas jauh melebihi individu 
atau lembaga manusia manapun. 



dapat dipastikan akan terpilih secara aklamasi, karena merupakan mantan 

panglima perang kemerdekaan dan salah seorang thejbunding fathers yang sangat 

kharis~natik. 

Amerika Serikat, pada saat diproklamasikan terdiri dari tiga belas daerah 

dan kernudian menjadi Negara Bagian, sekarang telah menjadi lima puluh Negara 

Bagian. Perang Kemerdekaan yang terjadi pada musirn semi tahun 1775 di 

Concord, Lexington dan Bunder Hill menirnbulkan pro dan kontra kalangan tokoh 

dan masyarakat. Pilihan revolusi sebagai satu-satunya jalan untuk merdeka yang 

mendukung jalan perang dipelopori oleh Samuel Adams dan John Hancock 

Sedanag yang memilih cara damai dengan Inggris adalah George Washington 

(1732-1799) dan Thomas Jefferson (1743-1826). 

Pada September 1775 diterima kabar, bahwa Raja Inggris telah menolak 

Dickinson7s Olive Branch Petition, dan raja telah memproklamirkan koloni 

Amerika berada dalam pemberontakan. Oleh karena itu, hubungan dagang dengan 

koloni tersebut putus. Y ang paling parah adalah kabar, bahwa Inggris menyewa 

tentara Jerman dan Rusia untuk menumpas pemberontakan tersebut. Dengan 

tersebamya pamflet dari Thomas Paine, Com~non Sense yang menyatakan, 

bahwa monarkhi Inggris tidak cocok menjadi pemerintah Arnerika; bahwa benua 

yang sebegitu besar tidak wajar diperintah oleh pi~lau kecil; bahwa Amerika, bila 

merdeka bebas berdagang dengan negara-negara Eropa, maka disimpulkan sesuai 

lbrahim R, Siste~tt . . . Op..,C&, .. . "Disedasi, hlm. 1 22. 
' Ibid Lihat juga Garis Besar . .. Op.,Cit, hlm. 6-12, 



dengan teori di atas kesadaran yang diperintah: A government of our own is our 

natural right8 

Baik desakan kondisi Amerika pada waktu itu, maupun dikenal hampir 

selarna lima puluh tahun teori kontrak sosial, telah mengantar peletak-peletak 

dasar negara Amerika menghayati keadaan revolusi tersebut sejajar dengan 

"keadaan dam?' sebelum kontrak sosial. Untuk mengungkapkan dari organisasi 

merupakan common sense sebagai kehendak umtun Rousseau, yang secara 

rasional merurnuskan deklarasi sesuai dengan manusia alami yang bermufakat 

menyatakan; agar sebagian hak-haknya oleh negara diserahkan, d m  sebaliknya 

mereka akan dilindungi hak-haknya oleh negara dan pemerintah yang akan 

mereka dirikan. Menurut Hamilton dalam Federalist Papers No. 1 ,  maka 

berunhmglah bila pilihan jatuh pada kebenaran-kebenaran yang berkaitan dengan 

kepentingan m u m ,  sedernikian rupa sehingga misi Amerika dilaksanakan. Misi 

tersebut ingin membuktikan kepada dunia, bahwa seluruh rakyat di dunia sanggup 

mendinkan pemerintah yang baik. Dalam deklarasi kemerdekaan, pasal-pasal 

konfederasi, teks konstitusi Amerika dan naskah-naskah Federalis semuanya 

berisi pernikiran tentang teori hak-hak asasi manusia, dan teori kontrak sosiat, 

disertai perubahan-perubahan sesuai dengan kondisi Amerika.' ~mun demikian, 

keinginan untuk membuktikan, bahwa pemerintah Amerika Serikat baik, tidak 

saja hanya bergantung pada konstitusi sernata, akan tetapi, ditentukan pula oleh 

sistem tata negaranya. 

Albertina Baramuli, Pentikirun Rousseau dolurrr Korrstitusi An~eriku Serikut, Yayasan 
Sumber Agung, Jakarta, 1992, hlm. 55. 

Ibid 



Di sinilah, urgensi dibentuknya pemerintahan yang konstitusional. 

Pemerintahan konstitusional menlpakan bagian dari stnlktur kehidupan Amerika. 

Undang-Undang Dasar Amerika menjadi h ~ k u m  yang hidup, karena ditegakkan. 

Cara yang inenonjol adalah, penegakan melalui pengadilan dengan "hak uji 

materiil" (judicial review). Cara ini lnengacu pada wewenang pengadilan untuk 

memutuskan, apakah undang-undang (laws dan acts) milik cabang pemerintahan 

lainnya, atau mil& pemerintah negara bagian dan lokal, sah atau tidak secara 

konstitusional, serta mengubah sebuah undang-undang secara maksimal, jika 

gaga1 dalarn hak uji materiil. Pengadilan lebih dari sekedar pengawal sistem tata 

negara, tetapi justru pengawal yang kuat dan penting bagi seluruh tatanan. 

Sebenarnya, bila orang berbicara soal "hukum tata negara" yang biasanya mereka 

maksud adalah, doktrin dan pemahaman yang telah ditemukan, dikembangkan, 

dan disebarkan oleh pengadilan. lo  

Singkatnya, Undang-Undang Dasar ditafsirkan oleh hakim seperti yang 

pernah dinyatakan secara tegas ole11 Keha Mal~kamah Agung Charles Evans 

Hughes. Penafsiran berkaitan dengan perkara yang nyata. Perkara yang nyata 

timbul dari perselisihan yang riil antara para pihak dalam masyarakat. Undang- 

Undang Dasar selalu menjadi produk pada zamannya,dengan kata lain, Undang- 

Undang Dasar mencerminkan isu sosial pada masanya. Oleh karena itu, isu sosial 

inilah yang secara realistis menjadi sumber langsung atau pendorong terciptanya 

hukurn tata negara. " 

'O Lawrence M. Friedman, Hukutrr Atmrika Sebuali Petigmtar, PT. Tatanusa, Jakarta, 
200 1, hlm. 249. 

" Ibid 



Untuk mewujudkan sistem pemerintahan tetap konstitusional, maka 

diperhatikan pula tuntutan-tuntutan dan kebutihan-kebutuhan abad ke XX, 

khusunya tahun delapan puluh. Msalnya, bagaimana pemimpin-pemimpin 

pemerintahan memiliki kekuasaan yang cukup untuk melaksanakan tugas-tugas 

dengan baik, tetapi juga tetap tercegah dari penyalahgunaan kekuasad 

kewenangan antara cabang-cabang pernerintahan (legislatif, eksekutif dan 

yudlkatif) di tingkat Pusat (Federal), dan antara Federal (Pusat), dengan negara- 

negara bagian, sehingga tersusun team work yang balk.I2 

Penunusan konstitusi Amerika Serikat dilakukan oleh ahli hukum, 

pemerintahan, dan politik, yaitu terdiri 33 ahli dari 55 peserta konvensi. Kalau 

diperhatikan secara seksama, Amerika Serikat mengmut bentuk negara federasi, 

bentuk pemerintahan republik, dan sistem pemerintahan presidensial.13 

Struktur dan substansi kekuasaan dalam ketatanegaraan Amerika Serikat 

dipenganh oleh model qf seperated and division of powers".14 Lebih banyak 

perhatian dicurahkan pada argumentasi mengenai pernisahan kekuasaan antara 

legislatif-eksekutif dan yudikatif. A r p e n t a s i  tentang pembagian kekuasaan 

dalam negara federal kurang ditonjolkan. Model analisis tersebut melahirkan 

kesimpulan, bahwa "Thus, along both dimensions, that.federalism as well as that 

of separation of power, it is institutional interdependence rather than finctional 

independence that bes .surnrnarize.s the America idea of  protecting liberty by 

'' S. Pamudji, Perbarrdingan.. . Op.,CiL, hlm. 8 1 . 
l3 Jbrahim, Sistem . . . Op.,Cit, hlm. 123. 
14 Laurance H. Trible, American C;ovcrnmenr. Second Edilion, The Foundalion Press, lnc., 

Mineola, New York, 1988, 1 8-20. 



jiagmenting (dengal demilrian, scparljang kedua dilnensi, yaitu 

federalisme dan juga peinisahan kekuasaan, adalah saling bergantung secara 

institusi daripada bebasltidak terikat secara fungsi yang mana ritlgkasan ide orang 

Amerika yang paling baik dalam melindungi kebebasan dengdn pelnenggalan 

kekuasaan). 

Berdasarkan pandangan tersebut, maka konstitusi Arnerika Serikat tidak 

sempurna dalam menerapkan teori trias politica ala hlontescluieu, namun justm 

yang terjadi adalah "checks and balances" berbagai leinbaga negara. Dalam 

negara selalu ada kolltrol kekuasm yang dilakukan dengan kekuasaan d m  

diupayakan adanya keseimbangan di antara kctiga kekuasam yang ada. 

Amerika Serikat, adalah negal-a ymg pertama menerapkan prinsip 

pemisahan kekuasaan, namim demikian, hanya dalarn ha1 yang sangat khusus saja 

dilaksanakannya Sistenl Pe~nisahan Kekuasaan itu. Apabila mencennati konstitusi 

Amerika, maka di sana dikenal pda  kekuasacm eksekutif, kekuasaan legislatif- 

konggres dan yudikatif. Kekuasaar~ eksekutif harus tunduk kepada Presiden 

Amerika Serikat. Kekuasaan tersebut hams menyelenggarakan tugasnya selatna 

empat tahun dan bersama-sama dengan wwakil Presiden, yaitu dipilill tmtuk masa 

jabatan yang sama, melalui pemilihan (Pasal 2 ayat (1) Konstitusi Amerika 

Serikat) 

Pemilihan yang dilnakst~dkan dilaksanakan pada tiap-tiap negara bagian, 

hams inenentukan secara larigsting, sebagaimana diterltukan ole11 Dewan 

Legislatif yang bersangkutan, sejumlah pelnilihan yang sama dengdn seluruh 



jumlah senator dalarn anggota Dewan Peiwakilan di negara bagitxi yang diberi 

hak di dalam konggres, akan tetapi, seorang senator, atau anggota Dewan 

Perwakilan, atau orang lain yang memegang jabatan kepercayaan, atau 

keuntungan di Amerika Serikat, tanpa diangkat sebagai pemilih. 

Para pemilih harus inengadakan rapat di negaba bagian mereka inasing- 

masing, dan memberikan suara melalui kartu s w a  untuk dua orang, dan paling 

sedikit satu orang bukan penduduk negara bagian para pemilih. Dan mereka 11arus 

membuat daftar semua orang yang memberikan suara dan jumlah suara untuk 

masing-masing; yang daftarnya hams lnereka tanda tangsmi, dan disahkan, serta 

diserahkan secara tertutup kepada pe~nerintah pusat negara Ainerika Serikat, yang 

dialamatkan kepada ketua senat. ICetua senat dihadapan senat dan dewan 

perwakilan ra-kyat, membuka sernua surat pengesahan dan surat suara kemudian 

harus dillitung. Orang yang lnendapat jumlal~ suara yang paling besar, akan 

menjadi presiden, bilarnana jumlah demikian itu menjadi mayoritas keseluruhan 

jumlah pemilih yang ditetapkan; clan bila iebih daripada satu orang yang 

mempunyai suara mayoritas, yaitu mendapat jurnlall suara yang sama, maka 

Dewan Perwakilan Rakyat haruslah secepatnya memilih secara pemungutan suwr? 

salah satu dari mereka untuk menjadi Presiden; darl bila tidak ada yang mendapat 

suara mayoritas, maka selanjutnya dari lima yang tertinggi pada dafkar dewan 

diharuskan dengan cara yang salna meinilih Presiden. l'etapi, dalam lneinilili 

Presiden suara harus diambil oieh negara-negara bagian, pewakilan dari tiap-tiap 

negara bagian meinpunyai satu suara, suatu quorum, untuk maksud ini, hams 

terdiri dari anggota atau para anggota dari dua pertiga dalam negara bagian dan 



suatu mayoritas dari semua negara bagirul irlasih diperbakan unt~dc s u a t ~ ~  

pernilihan. Dalarn setiap masalah, sesudah pemilihan Presiden, orang yang 

mendapat jumlah suara paling besar dari para pe r~ i ld  akan menjacli wakil 

presiden. Tetapi bila ada dua atau lebih orang yang mempunyai suara yalg sama, 

senat hams memilill mereka inelalui pelnungutan suara untuk wakil Presiden. 

Konggres berhak menentukan waktu kepada para pemilih dan hari, tempat 

mereka hams memberikan suaranya; pada hari itu hamslah sama di seluruh negara 

Amerika Serikat. Tidak ada seorang pun, kecuali warga negara karena kelahtran 

asli atau warga negara Amerika Serikat pada waktu pengesahan konstitusi ini, 

dapat menjadi Presiden; deinikian pula tidak ada seorang pun dapat memegang 

jabatan itu sebelum mencapai umur tiga puluh lima tahun, dan telah empat belas 

tahun bertempat tinggal di dalarn negara Amerika Serikat. 

Dalam ha1 pemecatan presiden dari jabatannya, atau meninggal dunia, 

meletakkau jabatan, atau tidak mau melaksanakan tugas dan wewenangnya, 

demikian juga yang menyangkut wakjl presiden dan konggres, berdasar hukurn 

berhak, mengambil tindakau dalam masalah pemecahan kematian, peletakan 

jabatan, atau ketidakmarnpuan, baik presiden maupurn wakil presiden, menentukan 

jabatan apakah yang kemudian hams bertindak sebagai presiden dan pejabat 

tersebut harus bertugas sesuai jangka waktu ketidak~nampuan itu atau satnpai 

terpilihnya presiden. 

Presiden berhak, menurut waktu yalg ditentukan, untuk tugasnya menerima 

suatu kompensasi yang hams tidaii dinaikkan ataupun dihilangkan selama waktu 

untuk mana dia terpilih, dan dalam periode itu ia tidak bole11 menerhna 



pembayaran lainnya dari negara, atau dalam benhk apapun. Sebelum dia mulai 

melaksanakan tugasnya, dia hams mengambil sumpah atau menegaskan sebagai 

berikut: saya bersurnpah dengan sungguh-simgguh (atau menegaskan), bahwa 

saya akan melaksanakan tugas sebagai Presiden negara dengan tepat, dan akan 

dengan kemampuan saya yang paling baik, mempertahankan, melindungi dan 

menanggulangi konstitusi negara. 

Presiden harus menjadi panglima angkatan darat dan angkatan laut Amerika 

Serikat, dan dari milisi beberapa negara bagian, bilamana dipanggil untuk tugas 

yang sebenarnya dari Amerika Serikat; dia bisa merninta pendapat, dalam bentuk 

tertulis, dari pejabat teras masing-masing departemen eksekutif mengenai masalah 

apapun yang berhubungan dengan tugas jabatan mereka masing-masing, dan dia 

harus mempunyai kekuasaarl untuk mengesahkan penangguhan hukuman dan 

pengampunan bagi pelanggar huku~n terhadap Amerika Serikat, kecuali dalam hal 

penuntutan. 

Dia hams mempunyai kekuatail, oleh dan dengan saran serta izin Senat, 

untuk membuat persekutuan, yang didukung persetuljuan dua pertiga Senator yang 

hadir, dan dia harus menetapkan melalui dan dengan saran serta izin senat, 

mengangkat duta besar, duta dan konsul, hakiin Mahkamall Agung dan semua 

pejabat negara lainnya, yang penunjukkannya tidak diatur dalarn konstitusi ini, 

namun demikian dilakiikan terlebih dill 11, yang mana 11arus ditetapkan berdasar 

hukurn; tetapi kongres berhak berdasar hukum memberi kuasa pada pejabat 

bawahannya, bila dianggap tepat, sebagai presiden sendiri, di dalam pengadilan 

atau sebagai kepala departemen. Presiden hams mempunyai kekuasaan untuk 

mengisi semua kekosongan yang bisa terjadi selama reses dari senat dengan 



mengesahkan komisi-komisi yang akan habis masa tugasnya pada akhir dari masa 

sidang mereka berikutnya. 

Presiden harus dari waktu ke waktu memberikan informasi kepada kongres 

tentang keadaan negara bagian dari Amerika Serikat, dan merekomendasi 

pertimbangan kongres yang mentpakan ukuran di mana dia harus menentukan 

kepentingan dan kebijaksanaan; dia berhak, dalarn keadaan yang istimewa, 

memanggil rapat kedua dewan, atau salah satu darinya, dan dalam hal terjadi 

ketidaksetujuan di antara mereka yang berkenaan dengan waktu penangguhan, dia 

berhak menangguhkannya untuk waktu yang dianggap tepat; dia hams menerima 

duta besar dan duta negara lainnya; ia harus menjaga, bahwa hukum dijalankan 

dengan baik, dan harus mengangkat semua pejabat negara. 

Tugas, kewenangan dan tanggung jawab Presiden Amerika dapat 

diklasifikasikan atas enam kekuasaan (power) yaitu : I )  executive, 2) judicial, 3) 

rnilitaty, 4) politics, 5) ,foreign qffairs, 6) politi~al."'~ Perincian sesuai dengan 

pengaturan dalam konstitusi, adalah sebagai berikut: 

1 .  Sebagai pangliina angkatan darat dan angkatan laut (Pasal2 ayat (2) angka 1). 

2. Mengangkat semua pejabat negara lainnya, atas izin Senat (Pasal 2 ayat (2) 

angka 2). 

3. Mengadakan hubungan luar negeri (diplomatik). Presiden mengangkat duta 

besar, duta, dan konsul pada negara lain dengan persetujuadpengesahan 

Senat. Presiden mengadakan perjanjian dengan negara lain, dengan 

persetujuan Senat. Wewenang mengadakan perjanjian dapat dilimpahkan 

kepada bawahannya, antara lain Menteri Luar Negeri (Pasal 2 ayat (2) angka 

l6 Harris G. Warren, Harry d. Leinenweber. Ruth O.M. Anderson, Our Ikmocracy a/ 
Work, 2nd Edition, Preslice-Hall, Inc., Englowood ChiKs, N.J., (U S. A), 1967, hlm. 3 17. Dalam 
lionleks ini, power (kekuasam) diartikan sebagai "uv tlte uutltority to &) .votttd/ting ~vhereuv u 
"duty" is un obligation to do sontdhing" (sebuah otoritas/kewibawaan unluk melaliukan sesuatu 
sedanglian sebuah tugas adalah liewajiban untuk melakukan sesuatu). 



2). Presiden juga berhak menerima duta besar, duta dan konsul negara lain 

(Pasal2 ayat (2) huruf 3). 

4. Berwenang untuk mengatasi segala kekosongan pada saat Senat sedang reses 

dengan mengesahkan konlisi-komisi (Pasal2 ayat (2) angka 3). 

5. Memberikan infonnasi kepada Konggres tentang keadaan negara bagian dari 

Amerika Serikat, dan merekoinendasikan pertimbangan Konggres yang 

merupakan ukuran untuk dia hams menentukan kepentingan dan 

kebijaksanaan (Pasal ayat (2) angka 3). 

6. Menjaga liukum agar dijalankan dengan baik (Pasal2 ayat (2) angka 3). 

7. Kekuasaan di bidang kehakiinan. Mengangkat hakim Mahkamah Agung 

termasuk hakiin-hakiin federal dengan pengesa11,an Senat (Pasal 2 ayat (2) 

angka 2), dan memberikan grasi, arnnesti dan abolisi (Pasal 2 ayat (2) angka 

1). 

8. Presiden berhak menolak atau menyetujui rancangan Undang-Undang yang 

telah disetujui oleh House qf'Repre.senlat~ve dan mempunyai hak veto (Pasal I 

ayat 7). 

Dari kekuasaan Presiden tersebut tampaklah, ballwa konstitusi tidak hanya 

membatasi kekuasaan Presiden, tetapi juga inemberikar~ kemampuan unhk 

melakukan hal-ha1 tertentu, yaitu kepala eksekutif dari pemerintah federal. 

Sebagai kepala eksekutif, Presiden ditentukan oleh konstitusi untuk 

"melaksanakan iundang-undai~g yang dihuat ole11 ~ o n ~ ~ r e s . " ' ~  Ole11 lcarena i tu,  

" Peler Woll & Sidney E .  Zimmermm, American (iovernmenl. Rar~dom House, New 
York, 1989, hlm. I S  1 .  



eksekutif yang dimaksudkan dalam konstitusi Pllnerika Serikat adalah ". . . a 

person who carriers oui or 'executes' decisionw.'* 

Dalam ha1 kekuasaan legislatif dinyatakan, bahwa semua kekuasaan 

legislatif di dalam konstitusi ini hams mefidapat penetapan di dala~n kongres 

Amerika Serikat, yang hams terdiri dari Senat dan Dewan Penvakilan Rakyat. 

Dewan perwakilan rakyat hanls terdiri dari para anggota yang dipilih setiap dua 

tahun oleh rakyat dari beberapa negara bagian, dan pernilih di dalam masing- 

masing negara bagian hams mempunyai kualifikasi persyaratan untuk pernilih dari 

berbagai kebanyakan cabang dalam Dewan Legislatif negara bagian. 

Bilamana terjadi kekosongan di dalam perwalulan dari sembarang negara 

bagian, kekuasaan ekseku~tif negara bagian yang bersangkutan harus 

mengeluarkan surat perintah pemillh untuk mengisi kekosongan tersebut. Dewan 

Perwakilan Rakyat hams menzilih ketua mereka dan pejabat lainnya, dan hams 

mempunyai kekuasaan tunggal unt& penuntutan. 

Senat Amerika Serikat llarus terdiri dari dua senator untuk masing-masing 

negara bagian, yang dipilih ole11 Dewan Legislatif yang bersangh~tan, untuk enam 

tahum, dan masing-masing senator hams mempunyai sat11 suara. Segera sesudah 

mereka dllantik setelah pemilihan peri-arna, mereka hams dibagi secara sama 

dalarn tiga kelas. Kedudukan senator dari kelas pertama harus dikosongkan pada 

akhir tahun kedua, dari kelas kedua pada a i r  tahun keeinpat, dan dari kelas 

ketiga pada akhir tahun keenan, sehingga sepertiga bisa dipilih setiap tahun 

kedua; dan bila tejadi kekosongan karena berhenti atau sebab lainnya, selaina 



reses Dewan Legislatif dari negara bagian yang mana pun, eksehltif dari padan.ya 

bisa membuat penunjukan sementara sampai pertemuan Dewan Legislatif 

b e h t n y a ,  yang kemudian harus mengisi kekosongm seperti itu. 

Tidak seorang pun bisa lnenjadi senator sebelum n~encapai umur 30 tahun, 

dan menjadi warga negara Amerika selama 9 tahim, dan yang haus  tidak, ketika 

dipilih menjadi penduduk negara bagian itu di maria dia hams dipilih. Wakil 

Presiden Amerika hams menjadi ketua senat, tetapi tidak ~nempunyai suara, 

kecuali mereka dibagi secara sama. Senat hams memilih pejabat-pejabat mereka 

yang lain, dan ketua sementara bilamana wakil presiden tidak ada atau bilanana 

dia harus bertugas di kantor presiden h e r i k a  Serikat. 

- Senat harus mempunyai kekuasaasl hmggal untuk inencoba semua tuntutan. 

Dalam ha1 kedudukan tersebut, mereka h a m  disurnpah atau disahkan. Bila~nana 

Presiden Amerika Serikat diuji, ketua Mahkamal~ Agung hanls mengetahui dsn 

tidak seorang pun dihukum tdnpd persetujuan dua pertiga anggota ymg hadir. 

Keputusan dalam kasus penuntutan tidak boleh meluas ~nelebihi daripada 

pemberhentian dari jabatan dan diskualifikasi untuk nielnegang dan menikmati 

sembarang jabatan kehormatan, kepercayaan atati keuntungan di bawah Arnerika 

Serikat. Tetapi sekalipun demikian, kelompok yang bertanggung jawab dan 

sebagai pribadi yang dihntut hams disidangkan, diadili, dan diputus, sesuai 

dengan hukurn. 

Setiap Dewan Perwakilan harus menjadi hakim dalam pemilihan hasil 

pemungutan suara dan kualifikasi dari para pemunpt suara dan kualifikasi dari 

para anggotanya sendiri, dan mayoritas dari masing-masing hams menentukan 



quorum untuk ~nengerjakan tugas; tetapi s e j t d a h  l<ecil/anggota berhak 

menanggungkan dari hari ke 11ari, dan boleh diberi kekuasaan untuk memaksa 

kehadiran dari anggota yang tidak hadir. Dalam cara d m  sanksi yang bo'leh 

disusun oleh Dewan Perwakilan. 

Tiap Dewan Pemakilan 'berhak menentukan peratwan pelaksananya, 

menghukum anggotanya karena perilakunya yang tidak baik, dan dengan 

persetujuan dua pertiga bisa memecat seorang anggota. Setiap Dewan Perwakilan 

hams membuat jwnal setiap pelaksanaan, dari waktu ke waktu menerbitkan 

jurnal-jurnal tersebut, pengecualian terhadap bagian-bagian tersebut, adalah untuk 

keputusan yang memerlukan kerahasiaan; dan suara menolak dan setuju dari 

anggota Dewan Perwakilan mana pun untuk pertanyaan apa pun hams dijawab, 

bila merupakan keinginan seperlima dari yang hadir, dicatat pada jtunal. Tidak 

ada satu pun Dewan Perwakilan, selama masa kongres, wajib tanpa izin yang lain 

menangguhkan lebih daripada tiga hari, maupun tempat selain yang ditentukan di 

mana dua Dewan Perwakilan itu hams bersidang. 

Dalam ha1 kekuasaan yudikatif, konstitusi Amenka Serikat menyatakan, 

bahwa kekuasaan kehakiman hams berada di tangan Mahkamah Agung, dan pada 

pengadilan-pengadilan dibawahnya yang mana kongres berhak dari waktu ke 

waktu mengangkat dan menetapkan hakim, baik hakfkim agrmg, maupun hakim- 

hakim pengadilan di bawahnya, keduanya liarus tnemegang jabatannya dengan 

tindakan yang baik, dan harus, pada waktu yang telah ditentukan, lnenerima 

kompensasi atas pelayanan mereka, yang harus tidak dihentikan selama mereka 

menduduki jabatan. 



Kekuasaan kehakiman han~s  meliputi semua masalah, dalam hukuun dan 

kesebandingan yang muncul di bawah konstitusi ini, hukum Arnerika Senkat, dan 

perjanjian yang dibuat atau yang harus dibuat, di bawah kekuasaannya; untuk 

semua masalah yang berkenaan dengan duta besar, duta lainnya dan konsul; untuk 

semua masalah laksana dan yuridlksi inaritim; persengketaan dalam mana 

Amerika Serikat terlibat, antara dua atau lebih negara bagian, antara negara bagian 

dengan warga negara dari negara bagian yang lain; antarwarga negara dari dari 

negara bagian yang berbeda; antarwarga negara bagian dari negara bagian yang 

sama yang menuntut tanah di bawah kekuasaan negara bagian lain, dan antara 

negara bagian, warga negara, atau perseorangan. 

Dalam semua masalah yang berkenaan dengan duta besar, duta lainnya, dan 

konsul dan di mana Amerika Serikat terlibat, Mahkamah Agung harus memiliki 

yuridiksi penuh. Dalam sernua masalah lain sebeluun disebutkan, Mahkamah 

Agung harus mempunyai wewenang untuk meninjau kembali putusan, baik 

mengenai hukum dan fakta, dengan pengecualian dan di bawah peraturan yang 

harus dibuat oleh konggres. Peradilan dari semua peristiwa pidana, kecuali dalam 

hal tuntutan, han~slah ole11 juri, dan peradilan de~nikian hanls dilaksanalcan di 

negara bagian di mana peristiwa pidana yang bersangkutan telah terjadi; tetapi 

bila berlangsung tidak di dalam negara bagian yang mana pun, peradilan hams di 

tempat atau tempat-tempat yang berdasarkan hukum yang ditentukan konggres. 

Setelall diurajkan tiga kekuasaan negara yang ada di Ainerika Serikat, ~naka 

Amerika Serikat nampaknya tidak menganut secara penuh konsep dari trias 



politics. Meskipun demikian, sistem pemerintahan yang dijalankannya selarna ini 

dapat dikatagorikan sebagai pemerintahan yang deinokratis. 

Sistem pemerintahan yang delnokratis adalah, tetap menghormati hak-hak 

individual, dengan memelihara suatu keseimbangan antara kebebasan dan 

ketertiban, antara uniformitas dengan diversitas dan antara hak-hak individu 

dengan kebutuhan-kebutuhan kolektif Partai-partai politik, kelompok-kelompok 

penekan, pemilihan urnum dijaga agar tetap merupakan pancaran (refleksi) dari 

cita-cita dan kebutuhan-kebutuhan rakyat. Akhirnya, sistem pemerintahan 

diusahakan tetap menlpakan responsible government yaitu suatu pemerintahan 

yang bertanggung jawab, tempat para penguasa memiliki kewenangan- 

kewenangan pemerintahan yang cukup mtuk memecahkan persoalan-persoalan 

yang dihadapinya dewasa ini, dengan tetap pertanggung jawaban kewenangan itu 

kepada rakyat." 

Dengan karakteristik pemerintahan Amerika Serikat yang diletakkan pada 

pertanggung jawaban pemerintah, dapat dikemukakan beberapa ciri penting yang 

terkait dengan sistem pemerintahan Amerika ~erikat:~' 

1. Arnerika Serikat adalah, suatu negara Republik Federal yang demokratis; 

tekanannya pada republik, jadi bukan kerajaan (monarki), dengan de~nikian, 

pada prinsipnya semua warga negara dapat menjadi ltepala negara; federasi 

karena terdiri dari negara-negara bagian, yang berbagi kekuasaan 

konstitusional dengan negara federalnya, di lnana negara-negara bagian 

tersebut terjamin bentuknya sebagai republik, yang dikepalai ole11 Gubernur, 

l9 Ibid 
20 Ibid 



demokrasi yang berarti bukm kediktatoran, di mana kekuasaan tertinggi di 

tangan rakyat. 

Sebagai federasi, maka terdapat pembagian kekuasaan konstitusional antara 

pemerintah federal (Serikat) dan pemerintah negara-negara bagian atau state 

seperti dikemukakan oleh ahli konstitusi Amerika yang menyatakan "the 

formal constitutional frame work or our federal ~ystem may be stated simply; 

the national government has only those powers, with one important expection, 

delegated to it by constitution; the states have all the powers not delegated to 

the central government expect those denied to them by the constitution; but 

within the scope o f  its operations, the national government is supreme. 

Artinya, rangka dasar konstitusional formal sistem federal Amelika cukup 

dinyatakan: Pemerintah nasional hanya memiliki kekuasaan-kekuasaan yang 

diserahkan kepadanya oleh konstitusi dengan satu pengecualian penting; 

negara-negara bagian (states) inemiliki semtla kekuasaan yang tidak 

didelegasikan kepada pemerintah pusat kecuali kekuasaan-kekuasaan tersebut 

diingkari masuk padanya oleh konstitusi; tetapi dalam ruang lingkup operasi- 

operasinya pemerintah nasional berdaulat. Menurut ketentuan konstitusi ada 

kekuasaan-kekuasaan yang jelas-jelas diserahkan kepada pemerintah federal; 

ini tidak masuk lingkup kekuasaan pelnerintah negara bagian; ada kekuasaan- 

kekuasaan yang menjadi ruang linghlp negara baigan, kecuali yang diingkari 

oleh konstitusi. Dengan demikian, ada kekuasan-kekuasaan tertentu yang tidak 

didelegasikan ke peinerintah pusat, tetapi diingkari menjadi kekuasaan negara 

bagian. Kekuasaan demikian ini, tetap ditangan rakyat. Amandment 10 



Konstitusi inenyatakan: "The powers not delegated to the united states by the 

constitution, not prohibited by it to the states, are resewed to the states 

respectively, or the people." 

3. Pemerintahan oleh rakyat (government by the people), kedaulatan ada di 

tangan rakyat yang dinyatakan inelalui peinilihan umum. Dikenal berbagai 

macam pemilihan urnum di tingkat federal: Pernilihan Presiden dan Wakil 

Presiden 4 tahun sekali, pemilihan senat untuk mewakili negara bagian, 

6 tahun sekali, pernilihan anggota badan perwakilan (house oj'representative), 

2 tahun sekali pada tingkat negara bagian; pemilihan gubernur dan wakil 

gubernur, pernilihan senat yang mewakili wilayall-wilayah yang lebih rendah 

dari slate (negara bagian) dan pemilihan anggota-anggota badan perwakilan 

rakyat negara bagian. Sistem pemerintahan diramaikan pula dengan 

peinilihan-pemilihai~ walikotaklewan kota dan di sementara tempat juga 

pemilihan pejabat-pejabat setempat seperti Tex Assesor, Dog Catcher clan 

sebagainya. Dengan demikian tergambarlah democracy on the grass rool. 

4. Pemisahan kekuasaan yang tegas antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif 

baik mengenai organ pelaksana maupun inengenai fimgsi-fungsi kekuasaan- 

kekuasaan tersebut saling membatasi satu dengan yang lain, dengan checks 

and balances sehingga tidak ada yang terlalu menonjol, sehingga yang satu 

mendominasi yang lain. Selalu diusahakan adanya keseimbangan. Jadi 

berlangsunglah checkingpower with power. 

5. Negara-negara bagian mempunyai hak yang sama, sama derajat dan tidak 

boleh diberi hak-hak istimewa oleh Pemerintah Pusat. Mereka mempunyai 



UUDnya sendiri, dapat membuat undang-undangnya sendiri, dan 11a1i.s diakui 

serta drhargai oleh negara-negara bagian lainnya. 

6. Keadilan ditegakkan melalui badan yudikatif, yaittl Mahkmah Agung 

(Supreme Court) yang bebas dari pengaruh kedua badan lainnya (legslatif dan 

eksekutif). Ia menjamin hak-hak kebebasan dan kemerdelcaan individu serta 

menjamin tegaknya hukum (rule of law). 

Konstitusi memberikan wewenang kepada konggres untuk membuat "law" 

tanpa pengesahan dari Presiden, dalam ha1 veto Presiden terlladap Rancangan 

Undang-Undang yang telah mendapatkan persetujuan kongres, tidak mendapatkan 

Presiden Amerika Serikat dipilih ole11 Dewan electorat unb-lk masa jabatan 

4 tahun. Pembatasan masa jabatan 2 kdi tercanfum dalam amandemen XXII 

Konstitusi Arnerika ~erikat . '~  Selama memegang jabatannya Presi den dapat 

dikenakan "impeachment", apabila terdapat dugaaan menjalankan tidak pidana 

yang berarti. Lembaga "imnpeachment" merupakan lembaga yang timbul dalam 

perbuatan pidana, tetapi dapat bsrlanjut pada evaluasi di bidang politik.2" 

Lembaga "impeachment" tessebut dapat dianggap sebagai suatu bentilk 

pertanggungjawaban pidana (Criminal He.spon.sihility), karena Presiden, Wakil 

2 1  Soewoto, Kekumaan . . . Op.,Cit, hlm. 66. 
22 Sebelumnya konstitusi Amerika Serikat tidak dibatasi berapa kali seseorang boleh di 

pilih menjadi Presiden. Oleh karenanya seseorang dapat dipilih menjadi Presiden terus-menerus, 
akan tetapi teladan yang telah diberilcan oleh George Washington untuk tidak mengajukan diri 
sebagai Presiden ketiga kalinya menjadi suatu tradisi yang dihormati. kecuali pada waktu Franklin 
Roosevelt menjadi Presiden, dimana yang terakhir ini karena daya pribadinya memegang 
jabatann a selama empat kali berturut-turut. 

L' Ddam hal impeachment pejabat negara, dewm punya hai tmggal untuk mengajukan 
tuduhan mengenai penyelewengan yang bisa menyebabkan terjadinya persidangan impechment. 
Senat mempunyai wewenang lunggal untuk mengadili kasus impechment dan menentukan apakah 
pejabat yang bersangkutan bersalah aiau tidak. Jika terbukti bersalah. pejabat tersebut di pejat dari 
jabatannya. Lihat Garis Besar Penmintahan. . . Op.,Cit, hlm. 83. 



Presiden dan pejabat sipil lainnya diadili ole11 senat federal dengan ketua Supreme 

Court (MA) sebagai ketua sidang. "impeachment " meminta pertanggungjawaban 

dan membuat penilaian terhadap Pesiden, Wakil Presiden dan pejabat sipil lainnya 

atas tuduhm tindakan pidana yang dilahukannya. Sejarah ketatanegaraan Amerika 

Serikat menunjukkan, bahwa belum pemah seorang Presiden dipecat dengan c a a  

"rmpeachment". Presiden Andrew Johnson dan Presiden Bill Clinton pemah 

mengalami pengadilan "rmpeachmeni" tanpa pemecatan. Andrew Johnson 

dituduh dan diadili senat pada tahun 1868, karena memeczt Menteri Peperangan 

(Edwin Stanton) berkaitan dengan Crvl! War Recon.san{ci~on oleh m u s h -  

musuhnya, dituduh melanggar "Trine Oflice Act " (Undang-Undang Masa 

Jabatan). Sedangkan Presiden Bill Cllinton dituduh dan diadili senat (1999) 

dengan tuduhan me~nbuat lteterangan palsu setelah disumpall untuk menyatakan 

kebenaran (perjiiry) dan inenghalaugi peradilan (Obsrmctlotl of Jztstrce) dalan 

pemeriksaan kasus perselingkuhannya dengan pegawai magang gedung putih, 

Monica Lewinsky . 

Kendatipim kedua Presiden tersebut tidak sempat dipecat lewat 

"impeachment" yang sempat digelar oleh senat, iximun kehadiran lembaga 

tersebut memberikan jaminan konstitusional mengenai pertanggungjawaban 

pidana dari Presiden sebagai kepala eksekutif di Amerika Serikat. 

B. Sistem Pemerintahan Jnggris 

Inggris telah banyak memberikan sumbangan kepada peradaban dunia, dan 

yang paling besar, barangkali, sinlbangannya terhadap lembaga-lembaga 



demokrasi. lnggris dikenal dijuluki sebagai "indulc parlementaria" (hilother of 

Parliaments) karena di dunia Barat setelah runtuhnya Kerajaan Romawi, 

Inggrislah yang pertama kali inenciptakan suatu parlemen yang workable, yaitu 

sebuah dewan perwakilan yang dipilih oleh rakyat dengan kekuasaan untuk 

memecahkan problem-problem sosial dan ekonomi melalui perdebatan yang 

bebas dan mengarah pada pembuatan undang-undang. Dengan demikian, Inggris 

telah berhasil mengganti civil war dengan civil code.24 

Untuk itu, telah banyak pemimpin dan orang kebanyakan yang melakukan 

usaha-usaha besar, bahkan dengan korban harta benda dan jiwa dalam 

pertempwan, dalam penjara dan dalarn pengasingan. Atas dasar itu, Arnerika, 

Perancis, Jerman, dan negara-negara Commonwealth banyak belajar dari mother 

of parliaments itu. Mereka mengkuti cara selfgovernment yang bebas dengan 

sarana badan legislatif yang inerdeka dan eksekutif yang bertanggung jawab. 

Tidak hanya itu, sistem dan moral padementaria Inggis telah dipergunakan untuk 

mengatasi konflik-konflik sosial. Yang paling serius dari konflik-konflik sosial ini 

pada abad 19 di dunia Barat timbul karena ketidaksamaan ekonomis, dan 

pertentangan kelas sosial. Pertentangan kelas ini di lnggns, justru lebih besar 

dibandingkan dengan di Amerika yang dikaruniai sumber-sumber alam 

berlimpah.Singkatnya, pertentangan kelas sosial tadi di negara lnggris lebih hebat. 

Addall rnerupakan hasil-hasil yang sangat mengesankan ketika lnggris dapat 

mengatasi konflik-konflik sosial tadi deugan cara-cara dernokratis, dan melalui 

prosedur-prosedur parlementaria. ,Hal-ha1 tersebut selanjutnya, menjadi obat bag 

penyelesaian masalah-masalah sosial dan kemiskinan alamiah, untuk meningkatan 

24 S .  Pmudji, Perbm~di~~gaiil. .. Op, Cit., Nm.4 1 .  



taraf hidup, dan berbagai kesempatan ekonomis, serta pendidlkan. Kesemua ini, 

mengarah pada terbentuknya welfare state yang demokratis d m  terkontrolnya 

welfare state tersebut secara demokratis pula.25 

Secara konseptual menurut SL. Witman dan JJ. Wuest ada delapan prinsip 

yang mendasari pemerintahan kerajaan Inggris d m  berkaitan dengan sistem 

pemerintahan parlementernya, sebagai beri k ~ t : ~ ~  

1. The spirit of constitutionalism. 

2. The limited constitutional monarchi; the sovereign queen reigns, but she does 

not rule. 

3. The legal supremacy of the parliament, with no judicial determination of 

constitutionality of legislation. 

4. The individual and collective responsibility of cabinet rnini,rters. 

5. The rule of law and the pr-otection ofprivate righl. 

6. The operation of government in accordance with the will ofthe people and the 

nation. 

7. The unitary system of government, but respect jbr local azltonomy and 

tradilion. 

8. The slow, gradual, evolutionary change in the institution and practices of 

government. 

Menurut Amos J. Peaslee keterituan tertulis yang dianggap sebagai bagian 

dari konstitusi lnggris, seperti: 

I. Magna Charter 1215. 
2. The Great Charter of the Liberties of England and of'the Liberties of' 

Forest 1297. 
3. (Yon firmation ofthe (,'hurters 1297. 

Is lbid 
26 Soewoto Mulyosudarmo, Pemfihm . . .. hlm. 22. 



4. Staiz1te Concerning Tallage 1297. 
5. The Petition of Right 1627. 
6. The Habieas Corpus Act 1640. 
7. Bill of Rights 1689. 
8. The Act ofSettlement 1700. 
9. The (Jnion with Scotland Act 1706. 
10. The IJnion with Scotland Amendnlent Act 1707. 
11. The Union with IrelandAct 1800. 
12. The Parliament Act 191 I .  
13. The Statute of Westminster. 

Dilihat dari ketentuan tersebut., lnggris adalah negara yang diahu oleh 

konvensi ketatanegaraan dalam penyelenggaraan negara. Kekuasaan pemerintah 

tidak berasal dari perjanjian antar warga negara, seperti Amerika Serikat yang 

ditetapkan dan dibentuk oleh tindakan-tindakan rakyat. Tetapi, kekuasaan 

pemerintah tergantung pada raja. Hal ini tidak berarti, raja memerintah secara 

pribadi. Raja berperan sebagai simbol kolektif bagi lembaga pemerintah.27 

Sistem pemerintahan Inggris yang dijurnpai sekarang, timbul dari negara 

feodal yang dikembangkan berdasarkan Magna Charta 12 15 sebagai haluan untuk 

ke depan2* Bangun pemerintahan Inggns d~katagorikan dalam tiga katagori; 

Mahkota, Kabinet, dan Parlemen, sedangkan pengadilan sebagai kekuasaan 

tersendiri. Mahkota (raja) masing-masing memegang hak-hak istimewa, raja 

mengangkat para petinggi negara, militer, sipil, gereja, memberi pangkat, tanda 

kehonnatan, menganugrahkan pangkat lord, pangkat yang memberi hak nntuk 

duduk dalam House of 1,ord.s. Tetapi, I~ak-l~ak itu terbatas, karena hai-us 

diresmikan dan masilk dalarn kebijaksa~~aan kabinet. Secara resmi, raja 

27 Mochtar Mas'oed dan Colin Mac Andrews (editor), f'crhnndingnn Sisfcm f'olifik, Gajah 
Mada University Press, Yogyakarta, 2001, hlm. 141. 

The British Parliament hcls been in cxisrencc since 1215, when King John signed the 
Magna Charla, and is one oj'rhe oldesr in rhe world. Lihat The "British Parliamentary System," 
hm://~~~.bbc.co.uk/dnah2~2/A591383. diakses 8 Agustus 2004. 



inengangkat anggota kabinet dan secara otomatis Perdana Menteri adalah 

pimpinan partai terkuat dan anggota kabinet selaras dengan kehendak dewan 

pimpinan partai. Posisi raja tidak dapat diganggu gugat, sebab raja tidak berbuat 

salah, maka menterilah yang bertanggung jawab kepada parlemen, sehingga 

kekuasaan terletak pada menteri, tidak pada raja.29 

Di Inggris, pemerintah terdiri dari tiga unsur, yakni; Pertama, Perdana 

Menteri, bukan sebagai anggota kabinet, tetapi sebagai pernimpin kabinet; Kedua, 

Kabinet, yang bersangkutan menteri-menteri yang diangkat oleh monarch atas 

usul Perdana Menteri; Ketiga, ada lnenteri yang berfimgsi sebagai pejabat 

administrasi dan tidak duduk dalam kabinet. 

Organ yang fundamerltal dalam sistem Inggris, ada pada kabinet. Kabinet 

berbeda dengan para menteri, anggota kabinet adalah pejabat portofolio yang inti 

saja. Jumlah anggota kabinet setengallnya dari jumlah seluruh lnenteri yang ada, 

yaitu sekitar 40 menteri. Kabinet inemegang kekusaan terbesar, kabinet 

memimpin, parlemen mengawasi. Dengan kata lain, dalam mesin politik British, 

kabinet adalah motor penggeraknya, sedangkan dua dewan merupakan remnya. 

Unsur pokok dalarn sistein pemerintahan Inggris adalah, keseimbangan, kabinet 

dan parlemen mempunyai hak-hak yang setingkat dan marnpu saling kontrol, 

terlihat pada mekanisme perimbangan antara tanggung jawab politik para menteri 

pada satu pihak, dan hak pembubaran dewan di lain pihak yang meiupakan 

persamaan derajat antara eksekutif dengan legislatif Unhtk persamaan dalam ha1 

waktu, ada asbitrasi, seperti kalau kabinet minoritas atau terancam menjadi 

minoritas, ia tidak dibubarkan sekonyong-konyong secara ex abrupto, melainkan 

2"brahim R., Shient Pe~tgmvasa~z . .. Op.,Cii, hlm. 1 95 



dinyatakan pembubaran dewan, seliingga apa yang lnenjadi persoalan dalarn 

dewan diajukan kepada pemilih. Kalau dalaln pemilihan memberikan suara 

terbanyak kepada dewan, malca para menteri menght i  dan tunduk kepada 

penetapan rakyat dan mengx~ndurkan diri. I<alau ssbaliknya, hasil pemilihan 

membenarkan tindakan kabinet, adalal~ giliran dewan umtuk tunduk kepada daclat 

r a l ~ ~ a t . ~ '  

Untuk kekuasaan legislati?', walaupun merupakan sebuah negara yang 

berbentuk monarkhi, namun dalarn kehidupan demokrasi di Inggris dikenal 

adanya parlemen dua karnar yang terdiri dari Hozrse of Commons clan House of 

Lords. Sebagai maj elis rendah (lower chamber), House of Commons berisikan 

anggota yang dipilih melalui pemilihan umurri dan menliliki wewenang legislasi 

dan kontrol terhadap penlerintah, ymg cendenmg lebih luas daripada House of 

Lords. House of commons merupakan kamar di parlemen yang mencerminkan 

perwalulan bangsa, yaitu jumlah penduduk yang tinggal dalam teritori Inggris, 

sedangkan House ofLords terdiri dari anggota yang tidak dipilih melalui pemilu 

dan juga tidak menerima kompensasi finansial dari jabatannya. Selain terdiri dari 

keturunan golongan bangsawan (hereditaly peers), keanggotaan House of Lords 

juga berisikan para pangeran kerajaan, para peinuka gereja, penvakilan 

masyarakat lrlandia dan Skotlandia, serta L2 orang hakim dan praktisi hukurn 

terkemuka lainnya yang melaksanakan fimgsi yudisial dari House of Lords. 

Majelis tinggi ini memang sekaligus berperan sebagai Mahkamah tingkat akhir 

'O Zbid 
31 J. Harvey dan L. Bather menyatakan bahwa parlemen Inggris terdiri dari Majelis Tinggi 

(House of Lords) adalah wakil bangsawan, Majelis Rendah (House of Commons) adalah wakil 
rakyat, dan Raja (Ratu). Artinya Raja, wakil bangsawan, clan wakil rakyat berada dalam satu 
wadah yaitu Parlemen. Dalam sistem Inggris memberikan kekuasaan yang besar kepada House of 
Commons untuk membentuk undang-undang (Act of Parliament). Rqa (Ratu) y ang merupakan 
bagian dari parlemen hanya memiliki fungsi formal, artinya setiap undang-undang wajib diajukan 
kepada Raja (Ratu) untuk ditandatangani. Lihat J. Harvey dm L. Bather, The Brilish 
Cunstitutiums und the Politics, Macmil Ian Education Ltd, London and Basingstoke, 1984, hlm.9. 



bagi seluruh perkara pidana atau perdata yang diajukan ke peradilan Inggris. 

Sebuah Mahkamah Agung yang disebu t Law ~ o r d s . ~ ~  

House of Commons inenlpaL:an kamar di parlelnen yang mellcennlnkan 

perwalalan bangsa, yaitu jumlah penduduk yang tinggal dalam teritori Inggris. 

Sedangkan House of Lor& terdiri dari anggota yang tidak dipilih melaluu pemilu 

dan juga tidak menerima kompensasi finansial dari jabatannya. Selain, terdiri dari 

keturuuan golongan bangsawan (lieredliuty peers), keanggotaan House of Lords 

juga berisikan para pangeran kerajaan, para pernuka gereja, perwakilan 

masyarakat Irlandia dan Skotlandia, serla 12 orang hakiln dan praktisi hukutn 

terkemuka lainnya yang melaksdnakan filngsi yudisial dari House of Lords. 

Majelis tinggi ini memang sekaiigus berperan sebagai Mdlkamd~ Tinggi akllir 

bagi seluruh perkara pidana atau perdata yang diajukan ke peradilan Inggris. 

Sebuah Mahkamah Agung yang disebut f,aw ~ o r d s . ) )  

Kekuasaan Hozrse of <;'ommon.r datt Hoztse of Lord dibatasi oleh beberapa 

ketentuan undang-undang (acts) dat~ konvensi ltetatanegaraan (colivention). 

Seperti misalnya, the Purlrumen/ Act 191 1 dan 1949 yang menentukan kekuasaan 

kamar-kamar tersebut bagi penlm usan sua tu rancangan und ang-tmdang (bills). 

Dalam Parliament Acts diatur mengenai hubungan mtara masing-masing kamar 

di parlemen Inggris ketika ~ne~ljalatikan kd;uasaan legislasinya. Misalnya, 

ditentukan, bahwa suatu rancangan i~ndang-undang y ang memuat lnasalah 

keuangan hams berasal dari Comt~~ons dan sudah hanls mendapatkan persetujuan 

kerajaan (Royal Assent) paling la~na sal u bnlan setelah rancallgal uurldang-undang 

tersebut diajukan ke Lords, sekalipun tidak mendapatlcm~ ppersetyiuan dari 

32 Bivitri dkk, Serrtua tlurrds 'li7,uaiiili, Pusnl SLudi Hukum dm Kebijakan Indonesia 
Reposisi, MPR, DPR dm 1,embaga Kepresideoan, Ja!i:!rta, 2000, him. 72. 

33 Ibid 
3J Ibid 



Dengan adanya kekuasaan seperti ini, maka narnpak, bahwa parlemen mempmlyai 

peran yang sangat aktif dalam lnenjalankan pemerintahan. 

Sementara itu, kedudukan dan kekuasaail yudikatif (Pengadilan) dalam 

sistem pemerintahan Inggris, kekuasaannya tidak tersusun dalam satu kesatuan 

berjenjang, karena kesahian yaiig lebih kecil memiliki susunan kekuasan 

tersendiri, seperti England, Wales, Skotlandia dan lrlandia Utara. Corak 

kekuasaan kehakiman Inggris, sepeiti Majelis Tinggi (I-louse of Lords) sebagai 

salah satu kamar parlemen (badan legislatif) merupakan peniegang kekuasaan 

kehakiman tertinggi yang meineriksa perlcara banding, perkara pidana, dan 

perdata, untuk Lingkungan kekuasaatl kehakiman England, Irlandia Utara, d m  

~kotlandia.~' 

Dalam praktik, tidak selnua anggota House of I,ords melakakan tugas 

yustisial, pemeriksaan yustisial pada Hotwe of Lorcls hanya dilakukan oleh 

kelompok anggota tertentu dari I,ords of' Appeal yang terdiri dari Lord 

Chancellor, Lords ofAppeal biasa, dan ailggota lain yang aldi dan berpengalaman 

dalam praktik. Kekuasaan kel~aki~nan ada juga pada Privy Councel yang 

dijalankan oleh komisi kehakiinarl yang berfiuigsi nlelakukan pemeriksaan 

banding atas putusan badan peradilan tertinggi daerah jajahan, juga anggota 

commonwealth sepanjang masili inemeliliara hubuilgan kekuasaan kehakiman 

Inggris tidak membedakan forwn peradilan bagi rakyal biasa &an pejabat negara 

dan tidak boleh undang-undang diuji oleh badan keliakiman, karena undang- 

undang tidak dapat diganggu b~igat.36 

House of Lords merupakai~ le~nbaga peradilan tertinggi unhk kerajaan 

Inggris, menurut konvensi lianya yirris-yuris yang terbaik yang boleh duduk 

dalam peradilan tertinggi ini. House of' Lords sekarang memiliki yuris sebelas 

orang dan diangkat untuk sewnur hidup. Setiap sidang baru dapat dilakukan 

dengan quorum minimal tiga orang dan biasanya dihadiri oleh lima orang atau 

35 Ibrahim, "Sistem Pengawas.. . Op.,Cli., hlm. 204. 
36 Ibia! 



tujuh orang. Pemeriksaan perkara tidak dilakukan dalam sidang House of Lords 

dan tidak oleh house sendiri, sejak talthun 1948 dibentuk suatu Appelate Comnzittee 

yang menerirna pennohonan banding. Judicial Committee of the Privy Council, 

peradilan ini merupakan suatu ha1 yang penting yang rnemiliki yurisdiksi seluruh 

dunia pada puncak kejayaan imyerium lnggris, sekarang hanya menerirna 

permohonan banding dari channel Island, Pulau Mann, dan beberapa negara 

Commonwealth. Berdasarkan konvensi selnua L,aw Lords dari House of Lord  

diaugkat menjadi hakim dari Judicial Coinnzittee of the Privy Council. 

Parliamentary Commissioner jb Administration, kegiatan baru dapat dimulai atas 

pennintaan seorang anggota parbnen, us~tuk menyelidiki dan memeriksa 

pengadurn yang disampaikan kepadanya ole11 seorang anggota House of 

Commons mengenai tingkah laku yang tidak baik dari pemerintah pusat. 

Parliamentary Commissioner jbr Adin inistratioi? secara ex oficio adalah anggota 

Council on Tribunals, di salnping itu Parliamentaiy Commissioner .for 

Administration juga menjalankan fi~ngsi Helath Seew ices Commissioner untuk 

England-Wales, Scotland dan Northern   re land.^' Berdasarkan pada uraian di atas, 

secara skematis sistem pemerintahan di Ingbyis dapat digambarkan seperti di 

bawah ini: 
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C. Sistem Pemerintahan Perancis. 

Republik Perancis terbentuk atas dorongan tradisi revolusi Perancis tahun 

1789, yaitu adanya kesadaran masyarakat Perancis akan kemerdekaan, persamaan, 

dan persaudaraan, sebagallnana dikeinas dalaln semboyan Liberte, Egalite, et 

Fratemite. Prinsip-p~sip tersebut merupakan landasan paombakan 

pemerintahan Monarkhi menj adi pemerintahan Republik. Oleh karenanya, 

Republik ini didasarkan pada kedaulatan rakyat dan martabat individu. 

Kedaulatan adalah milik rakyat dan dijalankail ole11 perwakilannya (Title 1 Article 

3 Konstitusi Perancis 1958), yaitu Parlernen (Parliament) 'yang terdiri dari 

National Assembly dan  ena at.^^ 
Konstitusi Perancis yang kini berlaku adalah Konstitusi 1958 dari Republik 

kelima atau disebut juga Konsti tusi G aulle, ~nenggantlkan Konstitusi sebelmiya 

dari Republik keempat." Konstitusi 1 958 lneletakkan parliamentary sovereignty 

sebagai prinsip dasar dari Republik Pe ra~ds  1958.~' Kedaulatan parlementer 
. . 

muncul pada era revolusi yang di~nulai dari Pet~jara Bastille 1789, dengan 

mengeksekusi Raja Louis XVI yang terjadi 3,5 tahtm kemudian. Semboyan dari 

aturan lama tahta dan altar menandakan kesakralan dari kekuasaan yang melekat 

38 Kotan Y. Stefanus, "Makna.. ."Ol).Cii., hlm. 147. 
39 Adapun tahapan perkembangan dari republik di perancis adalah: Republik Pertama, 

meliputi 1789-1 793 masa Constiluen Assembly ( 1791) menjadi Legilative Assembly; 1792-1 795 
masa Convention; 1795-1 799 masa Directory; 1799- 1804 masa Consulate; 1804-1 830 masa 
Restorasi, Louis XVlll sampai 1824 dan dilanjulkan oleh Charles :x, 1830-1848 masa monaki raja 
Louis Philipe. Republik Kedua, melipuli; Louis Napoleon sebagai Presiden; 1852-1870 masa 
kekaisaran kedua, Louis Napoleon sebagai kaisar dengan gelar Napoleon 111, Republik Ketiga, 
meliputi pemerintahan terpanjang selama 70 taahun dan 1940-1944 niasa rezim Marsekal Petain 
sebagai Presiden. Republik Keempat, yang melipuli kcadacm darurat. 1944-1946. Republik Kelima, 
mulai 1958 sampai sekarang. Lebih rir~ci dapal dilihal Jerome Samuel dan Sidney Peyroles, Dua 
Abad Perkembangan Dasar I'erurrci.~,, Dula Wacana University Press, Yogyakartq 1991. 
Menurut Herman Finer Konslilusi Itcpublili Kclirna tidak membuat perubahan-perubahan 
mendasar pula sistem adminislra~if dan yudisial dari Republik Ketiga dan Keempal. Kepedulian 
utamanya adalah pada hubungan badiut pcnibentuk undang-undang (Legislati[ dan Badan 
Eksekutif). Konstitusi 1958 membuat pen~isalian yang parsid antara kekuasaan Eksekutif dan 
Legislatif Lihat Herman Finer, Tire Major Cio~fcrt~ttwf~t of Moder11 Eurupe, Harper dan Row, 
Publisher, New York, Evanstone and London, 1962, hlm. 202. 

40 John A Rohr, Foutiditig Rej>idBlic irt I.Zurrcc utrd Americu: A Strrdy in Constitutional 
Governance, University Press, Universly of Ki~nsas. 1995, hlm. 10. ' 

. 



pada raja, yaitu kekuasaan itu bersumber dari Tihan dan bertindak atas namanya. 

Perubahan Monarkhi membawa yerubahan juga pada landasan otoritas politik. 

Gelombang yang mengalir ke bawali dari Tui11,m kepada Raja, juga menerapkan 

rakyat itu sendiri, yang inenganugerahkan otoritas yang sah kepada pewakilan 

mereka sesungguhnya yang dipilili dalarn parlemen. Hukum dan bangsa 

menempatkan kembali tahta dan altar sebagai semboyan dari aturan baru. 

Perwakilan rakyat adalah inewakili waktu yang kedua dalam parlemen yang 

dipilihnya untuk menjalankan tugas dan kedaulatari rakyat melalui h~kum.~'  

Menurut S.L Witman & J.J. M1uest prii~sip-prinsip dasar dan' 

pemerintahan vmndamental prir~ciples of government) sebagain~ana diatur dalam 

Konstitusi Perancis 1958 a d a ~ a h : ~ ~  

1. Perancis adalah sebuah negam yang tidali dibagi-baa, sekuler, demohsi  dan 

republik sosial. 

2. Kedaulatan rakyat dinyatakan ~nelalui pernilillan deinokratis dan badan 

perwakilm legislatif 

3. Berlakunya sistem multipartai dengm perwakilan dari beberapa partai 

membentuk sebuah parlemen "oposisi" atau sebuah pemerintahan koalisi. 

4. Pemisahan kekuasaan legislatif dm eksekutif ciengan pembagian yang lebih 

lanjut antara seorang Preside11 dan sebuah Perd~na Menteii yang bertanggung 

jawab semata-mata Itepada- Parlemen. 

5. Keberadaan sebuah organisasi kehakilnan yang tetap, sebuah sistem 

pernisahan dari peradilan ad~ri~nislrgsi, dat~ sebuali Dewan Konstitusi yang 

melindungi kepentingan nasional dan hak-hak rakyat. 

41 Ibid 
42 John J. Wuest & Shepherd L Witman, Outlil~e of Modm~i Eropea~i Govm~i~~~ents  

(visualized), New Jersey: Littlefield Adarns & Co, 1964, 37-38. 



6 .  Kebasaan pemeintah tersentralisasi,  etap pi rmit-unit wilayh adalah bebas 

untuk rnemimph wilayd~lya sendiri melalui Dewan Pemilihan dti.11 kolldisi- 

kondisi lain dari otonomi daerah. 

7, Melnberilian perhatian besar pada pei~e~cpatan "martabat dan kebebasan 

individu" sebagai landasan utama "dec1c~rcrfion.s of the rights of man and 

citizen, 1989. " 

Prinsip-prinsip tersebut di atas, memberikao lalidasan baa  penataan sistem 

ketatanegaraan Republik Perancis, sebagaimana terjelma dalam susunan lembaga- 

lembaga negara yang terdiri dari 6 lembaga, yaitu parlemen yang terdiri dari The 

National Assembly (Dewan Nasjonal) dan Senat, Presiden Republik, Dewan 

Menteri (Governmerzt) yang dipilnpin oleh Perdana Menteri, Mahkamah Agung 

(Court of Cassation), Dewan Konstit~rsi (7he Consfihtional Council) dan Dewan 

Sosial dan ~ k o n o m i . ~ ~  

Di sini dapat dikernukakan, bahwa ciri poltok dari Konstitusi ban1 

(Konstitusi Gaulle) adalah ~ne~nperkuat kedudukan eksekutif, meningkatkan 

ketidaktergantungan kekuasaan Itepemimpinannya, dan dengan sendirinya 

membatasi perilaku yang berlebill-lebihal~ dari partai-partai politlk dalam badal 

legislatif.44 Dalam arti yang lebili konkret lagi, Ko~lstitusi baru ini mendudukkan 

Presiden sangat h a t ,  Menurut Henry W Ehrmann, bahwa Presiden Republik 

Perancis adalah pusat kekuasaanP5 walaupun Dewan Menteri memiliki Perdana 

43 Ibid " S.Pamudji, Perbandingan ... Op.,Cit., hlm. 61. 
45 Henry W Ehrmann. PoliCicv it1 Frutrcc?, Fourth Edition, Litlle. Brown and Company, 

Boston, Toronto, 1983, him. 262. Keliuasaar~ Presiden lieyublili ierbesar adahah n~embubarkan 
Dewan Nasional (Nalionaf Assccmhly) keliuasaao i r ~ i  tidak nicmbuluhliail perselujuan tertentu alau 
veto oleh siapa pun, nanlun disarakan uniuk lebih dulu berkonsultasi dengan Perdana Mentcri dan 
Ketua Dewan Nasional. Setelah Dewsu~ Nasional d i b u b a r h  pemilihan umum harus d i l a k u h  
tidak kurang dari dua puluh hari atau tictali lebih dari 4 0  hari (l'asal 12). 



Menteri, tetapi Preside11 yang mengangkat Perdana Menteri, Presiden yang 

mengetuai sidang Kabinet, Preside11 jigs kuat, kxena dapat inenjatuhkan Perdana 

Menteri, tetapi tidak dapat menjatulhkm Presiden, bahkan sebaliknya Presiden 

dapat membubarkan Assemble Mational. Presiden ~nerupakan pelindung konstitusi 

dan pendamai dalam setiap persoalan yang timbul antara lembaga-lembaga 

pemerintah, sehingga peranan parle~nen makin berkurang, dan pemberian 

wewenang makin besar kepada Presiden yang lalu dikenal dengan sistem 

pemerintahan semi presidensial (ni-parlementaire atau ni-presidentiel).46 

Dengan sistem semi presiderlsial di Perancis, maka kedudukan dan 

kekuasaan legislatif berada ditangan parle~nen yang terdiri dari Assemble National 

dan Senate. Assemble National beranggotakan 490 wakil rakyat yang terpilih 

untuk lima tahun, sedangkan Senat beranggotakan 283 senator dipilih untuk masa 

jabatan sembilan tahun, tetapi sepertiga anggotanya diganti setiap tiga tahun 

sekali. Kedudukan legislatif sendiri adalah, sebagai pelaksana kedaulatan nasional 

yang sepenuhnya berada ditangan rakyat. Dalain ha1 kekuasaan, parlemen dapat 

mengajukan rancangan tmdang-undaug, mengadakan sidang istimewa atas 

permintaan Perdana Menteri atau inayoritas anggota Dewan ~as ional .~ '  

Kedudukan dan kekuasaa~i ekse kuti f di lakukan oleh Presiden dan Perdana 

Menteri. Presiden sebagai kepala negara dan termasuk eksekutif dan bertindak 

sebagai pemimpin eksekutif, pada tingkat pertanla kebijakan pemerintah 

dilakukan oleh Presiden, sedangkan I'erdana Malteri meri~pakan pelaksana. 

46 lbrahim R, "Sistem Pengn~vasm.. . 0 , 7 . , ( ' i l . ,  him. 220 
47 Ibid 



Pembentuk Republik Peranci s Lima menem patkan Perdana Menteri sebagai 

Kepala Eksekutif dan Kepala l ~ e ~ a r a . ' ~  Dalatn statusnya, Presiden sebagai Kepala 

Negara, Presiden memiliki kekuasax~i, yang terpenting adalah:" I). Status mum; 

2) kekuasaan untuk menuiijuk Perdana Menteri dan Menterinya, membuat 

pemeritahan; 3). Kckuasaan me~nbubarkan Dewan National (National Assembly) 

Berdasarkarl Konstitusi 1958 Perancis memberikan cara agar kekuasaan 

eksekutif lebih h a t  dan stabil, yakni:50 

1. Presiden bertugas untuk mengawasi kepatuhan terhadap undang-undang 

dasar (UUD), sebagai arbiter, menjamin kelancaran lembaga dan 

kelangsungan negara, menjamin kemerdekaan nasional, keutuhan wilayah, 

dan ketaatan kepada kesepakatan masyarakat, serta perjanjian (Pasal.5 UUD 

1958). 

2. Presiden dipilih oleh badan pe~nilih u~ituk masajabatan tujuh tahun, tetapi 

sejak tahun 1962 Presiden dipilih langsung oleh rakyat (Pasal 6 UUD 

1958). 

3. Presiden dipilih langsung berdasarkan j uinlah suara inayoritas mutlak, 

apabila tidak tercapai, dipilih pada putaran kedtm bersama dua d o n  yang 

mendapatkan suara terbanyak pertama dan kedua (Pasal7 UUD 1958). 

4. Presiden mengangkat Perdana Me~ltcri dan memberhentikan apabila 

mengundurkan diri, menga~igkat, dan memberlientikan mggota kabinet 

(Pasal8 UUD 1.958). 

5. Presiden mengetuai rapat kabinet (Pasal9 UUD 1958) 

48 John A Rohr, Founding ... O,).,Cit., hlm. 7 1 
49 Herman Finer, The Mujor ... O p . , ( ~ i ~ ,  hlm. 38. 

Ibid 



6 .  Setelah undang-undang disd~kan, diseralllcan kepada kabinet, dan Presiclen 

mengundangkan dalam jangka waktu 15 hari, Presiden dapat meininta 

kepada parlemen agar undmg-undang atau pasal-pasal terlentu ditinjau 

kembali sebelutn batas waktu berakl~ir (Pasal 10 UUD 1958). 

7. Atas usul kabinet selama sidang kedua dewan atau atas usul bersama yang 

diajukan oleh kedua dewan dan dimuat dalam journal oficiel, Presiden 

dapat mengajukan referendmn terhadap rancangan undang-undang yang 

berisikan tata cam lembaga, satifikasi suatu perjanjian, dan apabila disetujui 

dalam referendum presiden mengumuinkan dalam jangka waktu yang telah 

htentukan (Pasal 1 1 UUD 1958). 

8. Setelah konsultasi dengan Perdana Menteri dan ketua kedua Dewan, 

Presiden dapat membubarkai Dewan Nasional, tetapi Dewan Nasional tidak 

dapat dibubarkan sebelum satu tallun masa jabatan (Pasal 12 UUD 1958). 

9. Presiden menandatangani ordonansi dan dekrit yang dimusyawarah-kan 

dalam rapat kabinet, mengangkat pejabat sipil dan ~niliter (Pasal 13 UUD 

1958). 

10. Presiden memberikan kepercayaan kepada duta besar dan utusan istimewa 

yang ditugaskan di luar negeri (Pasal'l4 UUD 1958) 

11. Presiden pemimpin angkatan bersenjata, mengetuai dewan-dewan dan 

komite-komite tinggi pertahanan uasional (Pasal 15 UUD 1945) 

12. Apabila negara dalarn keadaali bahaya Preside11 dapal mengambil tindakan 

yang dianggap perlu, sctelali konsultasi secara resmi dengan Perdana 

Menteri, ketua Dewan, darl I>ewan Konstitusi, Dewan Nasional tidak bole11 

dibubarkan selama negara dalarn keadaan ddarurat (Pasal 16 UUD 1945). 



13. Kabinet rnenenhkan dan inet-ijala~lkail kebijakan pemerintah, dapat 

menggunakan ahninistrasi dan arlgkatan bersenjata, kabinet bertanggung 

jawab kepada parlemen (Pasal20 UUD 1958). 

14. Perdana Menteri memimpin keinginan kabinet dan bertanggulg jawab atas 

pertahanan nasional dan inenjamin pelaksanaan undang-undang sesnai 

dengan syarat yang ditentukan. Apabila perlu, perdana menteri dapat 

menggantikan presiden sebagai kehia dewan dan ketua komite yang 

dimaksud dalarn Pasal 15, sebagai pengecualian Perdana Menteri dapat 

menggantikan Presiden untuk mengetuai rapat kabinet berdasarkan swat 

pelimpahan khusus untik daftar acara yang telah diteiltukan (Pasal21 UUD 

1958). 

15. Jabatan anggota kabinet tidak dapat dirangkap dengan mandat anggota 

parlemen, jabatan pirnpjnan le~nbaga profesio~~al tingkat nasional, pegawai 

negeri, dan setiap kegiatan profesional (Pasal23 UUD 1958). 

Dalam ha1 kekuasaan y ud isial, dalam sistein ketatanegaraan Perancis 

terdapat dua badan puncak kekuasaail kehakitnan, mtuk perkara tata usaha negara 

ada pada Counseil d 'Etat dan perkasa lainnya pada Cozrr de Causation menganu: 

sistem judicial review di lakukan oleh Mallkarnah Konstitusi (Counseil 

Constihtionnef), bilkan dilakukan oleh badan kehakiman, karena lnenganut sistem 

undang-undang tidak dapat diganggu g~~gat.5'  

Sampai tahun 1958, Pel-ancis menjalankan sistem pemerintahan 

padementer. Baru pada masa Republik Iielima yang dikenal dengan sebutan 



Konstitusi de Gaulle -tahtu; 1958, Perancis mengeinba~~gkan satu model tersendhi 

yang dalam kepustakaan disebut semi presidet~sial atau ~ a i n ~ u r a n . ~ ~  

Jika dicemati pola hubungan Eksekutif dan Legislatif, maka sisteni 

pemerintahan Perancis mengalldun g ci ri sistem pemei-intahan Parlementer dan 

juga ciri Presidensial. Ciri Parlemcnter terlihat dalam 11al EkseLitif (dalam hal llli 

Perdana Menteri dan Kabinet) bertanggung jawab kepada Parlemen (Pasal49 dan 

50). Kepala Negara (Presiden Reptlblik Perancis lianya inemiliki kekuasaan 

nominal saja (Pasal 5) serta badan-badan Legislatif terdiri dari dua kamar terdiri 

dari Dewan Nasional dan Senat (Pasal 24). Dewan Nasional dipilih secara 

langsung dalam pemilu, sedangkan Senat dipilih tidak secara langsung yang 

terdiri dari Wakil-Wakil Daerah. 

Ciri sistem peinerintalian Presidensial juga terliliat pada sistem 

pemerintal~an Perancis, yaitu; Presider~ Republ~k Perancis tidak dipilih oleh 

Legislatif, tetapi dipilih ole11 Dewan Pe~z~ilih (Pasal 6, 7). Presiden bukan 

merupakan bagian dari lembaga Legislatii' (Pasal 34,37). Presiden tidak dapat 

dijatuhkan oleh Badan Legislatif kecrlali ~nelalui dirltwaan. 

Di bawah uii disajikan ciri-ciri penting dari pemerintahan Republik 

Perancis, yakni: 

1 .  Perancis adalali negara kesatuhii, sepcrtl !nggris dan Indonesia; demikian pula 

pada zaman rept~blik keempat. 

2. Konstitusinya adalah tcl,l~ilis, scpc~li i~ldotlesia, Amerika, Rusia dan Jerrnan ; 

dibandingkan dellgall Inggris, konslttilsi I'era~lcis iebilt kalcu (rigid). 

'' Bagir Manan, Ledage . . . Op., C.'it.,. I . I ! ~ .  5 1 . 



3. Pemisahan kekuasaan nainpak agak jelas, legislatif di tangan Parlemen, 

eksekutif di tangat; Presiden, dan y~tdicial ditangan badan kehakiman. Agak 

mengherankan, bahwa srpara~ion l ie  pozrvoir bual; piitiran bangsa Perancis itu 

(Montesquieu) tidak pernah dilaksanakan di Perancis sendiri sampai tahun 

1958. 

4. Parlemen adalah bikameral, terdiri dari sidang nasional (national a.ssembly) 

yang beranggotakan 490 wakil-wakil rakyat yang dipilih untuk masa 5 tahun, 

dan Senat yang terdiri dari 283 senator-senator unnk masa 9 tahun, tetapi 1!3 

daripadanya diganti tiap tiga ttahum sekali. Pada ~nasa Republik ke Empat 

Senat ini bernama Dewan Republik ( 7 7 ~  (,'ozmcil of /he I?eptrhlic). 

5. Tidak terdapat Parlianlerlr Soz~vei-rgilly, Presiden keyala eksekutif tidak dipiljh 

oleh Parlemen, tetapi ole11 elccloral college yang terdiri dari wakil municipal 

(daerah-daerahkota-kota) untuk lnasd jabatan 7 lahu. Ketentuan ini berubah 

setelah amal~demen konstitusi tallun 1962, Presiden dipilih langsung oleh 

rakyat. Presiden sela~~jutnya dinyatakan sebagai pelindung l<onstitusi, 

menunjuk dan mengangkat Perdana Meilteri dan akhirnya Presiden dapat 

membubarkan Sidang Nasional dengan berkonsultasi yada ketua sidang dm 

ketua senat. Pada republik kee1np;it terdapat parliament sovere ig~~y  seperti di 

Inggris, karena pemeiintah sangat tergantiing pada dukungan mayoritas dalam 

parlemen. 

6. Kabinet, terdiri dari Dewall Menteri yang dipilnpin oleh Perdana Menteri. 

Tetapi kekuasaan Perdana k1eniel.i di I'erancis dan juga tidak sama dengan 

kekuasaai~ Perdana Meriteri dalaln Iiepublik keempat. Di atas Perdaria Menteri 



masih ada Presiden yang menjadi Icepala eksekutif. Tugas Perdana Menteri 

adalah memimpin langsung operasi-opcrasi Pelnelintah sehari-hari. Kabinet 

dapat dijatuhkan oleh parlemen. 

7. Dewan konstitusi, yaitu suatu dewan yang beranggotakan 9 orang yang 

diangkat secara sama ole11 Presiden, ketua Assemblee dan ketua senat. Tugas 

utanlanya ialah: 

8. Civil services, terdiri dari 915.000 pegawai-pegawai karir yang 

menerjemahkan kehendak parlemen ke dalarn hak-11ak kehidupan dan 

memaksakan kewajiban kepada orang-orang Perancis. Civil services ini 

bertambah penting peranannya karena sampai tallun 1958 kabinet-kabinet 

Perancis mempunyai umur yang pendek, dan demi kontinyuitas pemerintah, 

maka civil service melaksa~alcan tugas-tugas rutin, tanpa terpengaruh oleh 

pergantian kabinet. 

9. Pemerintah Daerah, dilaksanakan dengan sisteln dekonsentrasi bersamaan 

dengan desentralisasi ha1 ~nana berbeda dengan sistem yang berlaku di Inggirs 

dan Amerika. Sisteln pemerintahan daerah di Perancis mirip dengan sistem di 

Indonesia, yaitu di samping adanya daera11-daerah administratif terdapat juga 

daerah otonom seperti departernen dan corntilzme. 

10. Kekuasaan peradilan, berada ditangaii para hakiln yang diangkat oleh 

eksekutif. Badan peradilan terbagi dalam 2 liirarki; pertarna peradilan- 

peradilan hukum biasa (commoj~ luw) dati ~neningkat ke atas, yaitu peradilan 

kasasi (court c!f'C,'a.s.sattot~); yarlg kedua adalah peradilan h ~ k u m  adininistrasi 

dan meningkat ke C,'out?cil d 'Elul. 



Untuk lebih lengkapnya atas pemaliarnan sistern pemerintahan di Perancis 

dapat dilihat pada skema di bawah ini: 

BAGAN 6: STRUKTUR PEM ERlNTAliAN KONSTlTUSl PERANCIS 
I I 

ELECTORAL COLLEGE 
Ex oficio MEMBERSHIP 

ELECTORATE 
ADULT Sulfrage 21 Years of 

AL COUNCIL 9 
regular members, 
9 year terms, 
Special power of 
judicial review 
and other new 
f~~nctions. 

PARLIAMENT 

Cou~lcil ol' Slutc Courl ol'Ciluw1io11 

Adminislrative Court Criminal and Civil Court 
Syslrm 

T 

PRESIDENT OF 
REPUBLIC 
(Head of State) 
7 year term. Exercises 

- SENATE 
300-320 members 

special (and sometimes 

NATIONAL 
ASSEMBLY 

9 year term. 482 members 5 
Legislative 
powers almost 
equal those of 
Nat'l Assembly 
under 1958 
Constitution Share 
certain 

year term - - - - .  - - + emergency) power as Head 

4 

exercises general 
and special) 
power under the 
1958 
Constitution, 
May censure the 

appointment 
resposibilities 
with National 
Assembly 

of 5lh Republic & the French 
Community. 

Government and 
be dissolved by 
the Press of the 
Republic The 
stronger of the 
two legislative 
chambers 

PRIMER 
(Head of Government) 

COUNCIL OF MINISTERS 
Indefinite terms. Formulate 
general policy & supervise 
administration of government. 
Resposibility of government 

ECONOMC & SOCIAL 
COUNCIL 
Large consultative and 
advisory body, 
representating divers 
interprofessional and other 
groups. Special aid to 
Government and 
Parliament. 

/ 

' 
PERMANENT CIVIL, SERVICE 
Selected largely on basis of merit 
system & advanced by same. Do 
work of acttual administration. Do 
resign with the Ministew 

A*' 

Judicial Syslem 

Minisler of Judce  



D. Sistem Pemerintahan Republik Islam Iran 

Mengkaji sistem pemerintahan Islain tidak akan dapat dilepaskan 

terhadap konsep negara Islam secara keselunlhan. Beberapa kalangan 

pemikiran Islam telah mengemukakan pendapatnya tentang konsep negara 

Islam. Konsep negara Islam ini tidak terlepas dari pembicaraan antara 

hubungan negara dan agama. Perbincangan hubungan antara negara dan 

agama telah melahirkan perdebatan yang panjang. 

Beberapa pemikir Islam yang pernah ~nengemukakan pendapatnya 

tentang negara, di antaranya; Ibnu Taimiyah (1263-1328) mengemukakan 

pendapatnya tentang negara dengan mendasarkan diri kepada akal dan hadis. 

Konsep Ibnu Taimiyah mengenai kebutuhan manusia akan negara didasarkan 

pada akal dan hadis. Argumen rasi onalny a terletak pada kebutuhan universal 

semua manusia untuk bergabung, bekerjasana, dan menikmati berbagai 

manfaat kepemimpinan tanpa peduli, apakah mereka menganut suatu agama 

apa tidak. Argumen rasional itu diperkuat dengan landasan Sunnah Nabi 

(Hadis). Ia mengajukan sejuinlah Su~mah atau Hadis Nabi yang menekankan 

perlunya kepemimpinan dan pemerintahan, contohnya adalah, sabda 

berikut: "brla ada tiga orang nzelakukan petjalanan, maka salah seorang di 

antara mereka menjadz prmpinan" daii "enampuluh tahun berada di hawah 

tirani lebih bark darrpada sat11 mulattz funpa petrrerrntahan. 1~53 

Pemikir Islam lainnya yang rnaigemukakan konsep negara adalah 

Imam Al Mawardi. Ia menyatakan, baliwa pengangkatan Imam (Khalifah) 

'"bnu Tirniyah, At-Siyasalr Al-SlrirriP(,y~irlr, Dar-d-kitab %Arabia, K i r o ,  hlrn. 174. 



hukumnya wajib berdasarkan akal, sebab watak orang-orang berakal 

mempunyai kecenderungan untuk tunduk kepada Imam yang melindungi 

mereka dari segala bentuk ketidakadilan. Tanpa Imam manusia berada dalam 

keadaan chaos. Di samping itu, pengangkatail Imam juga menurutnya lagi 

diwajibkan menurut syariat. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT yaitu: 

"Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Ram1 dan Ulil 

Amri di antara kalian. " (An-Nisa: 59).54 

Selanjutnya pemikir Islain yang sangat kritis dalam mengkaji negara 

Islam adalah Abul A'la A1 Maududi. Ia juga memberikan pendapatnya 

tentang konsep negara Islam. Menurutnya keberadaan negara Islam didasarkan 

pada suatu kenyataan, bahwa jika uinat Islam ingin menegakkan agarna Allah 

ha1 itu tidak dapat dicapai hanya dengan inendirikan salat, zakat, puasa dan 

haji. Mereka hanrs menegakkail hukurn Tuhan dan inenjadikannya hukum 

negara. Al Maududi berprinsip, jika ha1 terakhir tidak dapat diwujudkan, 

maka berarti agama belum ditegakkan, dengan kata lain agama belum 

dilaksanakan secara keselim~han (kaffall) masih parsial dan bersifat ad h o ~ . ~ '  

Dewasa ini ada dua penyebab yang menimbulkan perdebatan di 

kalangan umat lslam mengenai agama dan negara. I'ertarna, ada pendapat 

yang menyatakan, bahwa lslam tidal( mcmbahas   nasal ah kenegaraan. Karena 

itu, tidak pada tempatnya unttlk mengalakan, bahwa konsep negara ditemui 

54 Imam A1 Mawardi, Al-Alikurrr As-S~rlturriyul~ PriirsipprirrsijJ Penyelerggaraait Negaru 
Islain, Darul Falah, Jakarla, 2000, hlm. 1-2. 

55 Abul Ala Al Maududi, Islamic Lu~v curt1 Corrstitution (ditejemahkan edisi Inggris oleh 
Khursid Ahmad), Lahore, Islamic Publication 1975. Lihat Abul Ala Al-Maududi, Khilafah dun 
Kerajaan Evaluasi Kritis Atas Sejarali Perrrerirrtalrarr I.F/IWI, M izan, Bandung, 1 998. 



dalam Islam. Kedua, Islam mempi~nyai perangkat kenegaraal dan karenanya 

tidak ada alasan wtuk tnernisahkan antara k e d ~ a n ~ a . ' ~  

Meskipun demikian, realitasnya perclebatan tentang hubungau agama 

dan negara ini terus bergulir. Muhammad Asad sebagairnana dikutip oleh 

Syafii Maarif berpandangan, bahwa Al-Qur'an tidak memberikau suatu pola 

teori kenegaraan yang pasti dan sering yang harus d i h t i  oleh umat Islam di 

berbagai negeri. Alasan ini tidak sulit untuk dicari. Pertama, al-Qur'an pada 

prinsipnya adalah, petunjuk etik bagi manusia; ia bukanlah sebuah kitab ilmu 

politik; Kedzia, sudah merupakan suatu kenyataan, bahwa institusi-institusi 

sosio-politik dan organisasi manusia selalu berubah dari masa ke masa. Atau 

dengan memakai tmgkapan lain, diamnya al-Qur'an dalam masalah ini 

"berarti memberikan suatu jaminan yang sangat esensial dan sengaja terhadap 

kekakuan hukum dan ~osial . '~  

Pandangan dari Muhammad Asad ini, hanya sebagian kecil dari 

pendapat yang berkembang. Pada kenyataannya ada tiga kelompok besar yang 

mengemukakan konsep negara Islam. Tiga kelo~npok besar itu, yakni:58 

Pendapat perlama menyalakan, bahwa Islam adalah agana yang 

sempurna dan lengkap dengau perlgaturan bagi segala aspek kehidupan 

manusia termasuk kehidqan berpolitilc dan ber~legara. Golongan ini 

menyatakan, bahwa dalam bernegara, umat Islam tidak perlu m e n h  sistem 

56 Kmaruizman, Relati Islurri clurr Neglrru Persj~ekiif Moclerrii.~ clan Furidmu~italb, 
Indonesia Tera, Magelang, 2001, hlm. I. 

57 Ahmad Syafii Maarif, Islani rlari ~lfusulali Kenegflr(1arl Studi tentang Percaturnrt 
daI(u11 Konstiiuante, LP3ES, Jakarta, 1985, hlm. 16. 

58 M. Hasbi Amiruddin, Korisep Negurrr Islurti Meriirrul Fazlirr Rnllnun, lJll Press, 
Yogyakarta, 2000, hlrn. 1-2. 



ketatanegaraan Barat, tetapi seballknya, hendaknya kembali kepada sistem 

ketatanegaraan Islam. Lebih konkret lagi sistem ketatanegaraan Yang dijadikan 

sebagai acuan adalah sistem negara yang dilaksanakan oleh Nabi ~ u h a m m a d  

dan empat Khulafa al-Rasyidin dilnasa awal perkembangm Islam. 

Golongan kedua, berpendirian, bahwa Islam adalah sebagai suatu 

agama, sama sekali tidak ada hubungannya dengan masalah politik dan 

kenegaraan. Menun~t aliran ini nabi Muhammad, l~anyalah seorang rasul 

biasa seperti halnya rasul-rasul sebelumnya, dengan tugas hanya untuk 

mengajarkan manusia kembali kepada kehdupan mulai dari budi pekerti yang 

baik, nabi Muhammad, menun~t pendapzt golongan ini, tidak pemah bertugas 

dan atau bemaksud unhik inendirikan dan mengepalai suatu negara. 

Golongan ketiga, tidak sependapat, bahwa Islam merupakan suatu 

agama yang serba lengkap yang di dalamnya juga mengatur suatu sistem 

kenegaraan yang lebih lengkap pula. Narnun, alirar~ ini tidak sependapat pula 

bila Islam sama sekali tidak adz hubungan dengan lnasalah politik dan 

ketatanegaraan. Menurut ~nereka [slam lnenlpakan ajaran totalitas tetapi dalam 

bentuk petunjuk-petujuk pokok saja. Karena itu, menurut mereka, kendatipun 

dalam Islam tidak terdapat sislc~n ketatanegaraan dalam artian teori lengkap, 

namun di sana terdapat sejumlah tata nilai dan etika bagi kehidupan bernegara. 

Berdasarkan tiga pandangan di atas, terdapat dua pendapat yang secara 

tidak langsung mengakui, bahwa ajaran Islan ihl universal. Islam diturunkan 

dan di bawa oleh Nabi clan Rasul bukan hanya untuk segolongan tnanusia, 

tetapi untuk rahmat sekaljan ala~n. Sedangkan pendapat yang satunya hanya 



mengakui, bahwa ajaran Islan itu hanya satu, yaitu khusus mengatur 

hubungan manusia dengan ~u l l an  sebagai pencipta. Mereka berpendirian, 

bahwa masalah politik hams terpisah dari agama. Pendapat terakhu ini 

mengabaikan, bahwa Islam adalah inulti interpretatif, yang membuka peluang 

kepada banyak penafsiran mengenainya ataupoly interpretable religius, meski 

pada tingkat yang umum hanya ada satu Islam, bentuk dan ekspresinyapun 

berbeda dari satu individu muslim dengan individu muslim l a i ~ ~ n ~ a . ' ~  

Banyaknya penafsiran terliadap Islam, ditandai dengan munculnya 

berbagai mazhab fikih, teologi dan filsafat Islam oleh unat Islam sendiri, ini 

semua menunjukkan, bahwa ajaran Islam itu benar-benar mzllti interpretat$ 

Watak multi interpretatlf ini telah berperan sebagai kelenturan Islam dalam 

sejarah. Hal demikian, juga inengisyaratkan pluralisine dalam tradisi Islam. 

Oleh karenanya, Islam tidak dapat dan tidak sehan~snya dilihat secara 

Dalam konteks sekarmg ini, dulia Islam kontemporer menyaksikan 

sebagian kaum muslim ingin mendasarkan sel~nlh kerangka kehidupan sosial, 

ekonomi, politik, hokum, daii lainnya pada ajaran Islam secara eksklusif, 

tanpa menyadari keterbatasan dan kendala-kendala yang bakal muncul dalam 

prakthya, ekspresinya dapat ditemukan dalam istilah-istilah simbolik yang 

dewasa ini populer seperti revivali.sme Islam, kebangkitan Islam, revolusi atau 

.fundamentalis Islam." 

'' Bahtiar Effendy, Islanr dart Negaru, Tru.us/lortasi Pettukiran dmr PraMek Politik Islam di 
Itrhnesia. Alih Bahasa Ali Fauzi, Cet. Pertanla, Pararnadina, Jaliarta, 1998, hlrn. 5.  

60 Ibid 
Ibid 



Penggunaan istilah ini menurut Yusuf a1 Qordhawy tidak dapat 

diterima, karena men~pakan penerapan temporal yang sengaja diletakkan oleh 

musuh-must& Islam tmtuk memilah-milah Islam menjadi beberapa bagian 

yang saling berbeda, bukan inerupakan Islam yang satu sebagaimana 

diturunkan Allah dan seperti yang dipeluk kaum muslimin, tetapi itu 

merupakan Islam-Islam yang beragam dan berbeda-beda, seperti yang 

dikehendaki musuh-musuh  slam.^^ Akibatnya dewasa ini, secara garis besar 

ada dua spektrum pemikiran Islam yang berbeda. Keduanya sama-sama 

mengakui betapa pentingya prinsip Islam dalan segala aspek kehidupan, 

tetapi mereka mempunyai penafsiran yang jauh berbeda atas ajaran Islam dan 

kesesuaiannya dengan kehidupan modem. 

Spektrum pertama, beberapa kaum muslim beranggapan, bahwa Islam 

hams menjadi dasar negara, syariah Islam harus menjadi konstitusi negara, 

kedaulatan berada ditangan Tuhan. Gagasan negara bangsa (nation state) 

bertentangan dengan konsep umrnah (komunitas Islam) yang tidak mengenal 

batas. Mereka juga ~nengakui prinsip inusyawarah, tetapi aplikasinya berbeda 

dengan demokrasi yang dikenal dalam diskirsus politik modem sekarang h i .  

Spektrum kedua, kalangan muslim laiilnya berpendapat, bahwa Islam 

tidak meletakkan suatu pola baku tentarig teori negara atau sistem politik yang 

hams dijalankan oleh tun~nali, tergan t ung key ada ~nasyarakat suati~ negara it11 

sendiri. Menurut ~nereka istilali negara (daulah), tidak dite~nukan dalam al- 

Qur'an dan Sunnah yang me~iunjukkan kepada kekuasaan politik dan otoritas, 

akan tetapi, ungkapan ini hanya bersifat i~lsidental dan tidak ada pengaruhnya 

62 Yusuf Al-Qardhany, Min Fiqilr DIIRUI~III Fil Isla~~r, Alih Bahasa Katsur Suhardi, Cetakan 
Ketiga, Pustalia al Kausar, Jakarta, 1008, him. 52. 



bagi teori politik. Namun perlu diingat, bahwa lnereka yang berpendapat 

seperti ini juga inengakui, bahwa al-Qur'an inengandung nilai-nilai, ajaran 

yang bersifat etis mengenai akivitas sosial dan politik umat manusia. Untuk itu 

mereka yang berpendapat, segala negara berpegang teguh kepada prinsip- 

prinsip seperti ini, maka mekanislne yang ditetapkan adalah sesuai dengan 

ajaran Islam. 

Model teoritis Islam yang perfama, merefleksikan adanya kecenderung- 

an untuk menekankan aspek legal formal idealisme politik Islam. Kecen- 

derungan seperti ini ditandai dengan keinginan sekelompok orang untuk 

menerapkan syari'ah secara langsung sebagai konstitusi negara, dalam konteks 

negara bangsa sekarang ini seperti Sudan, Maroko. Aljazair dan Pakistan yang 

diperjuangkan oleh Abul A'la Al Maududi, Ali Jinnah dan tokoh muslim 

lainnya. Teimasuk juga Indonesia yang dulunya diperjuangkan oleh golongan 

nasionalis Islam, sewaktu pembentukan dan menentukan ideologi dan falsafah 

negara (Pancasila). Model formal ini inempunyai potensi untuk berbenturan 

dengan sistem politik modem. 

Sebaliknya, aliran dan model peinikiran yang kedzia lebih menekankan 

pada substansi dari pada bentuk negara yang legal formal, yaitu dengan 

menanamkan nilai-nilai keadilan, persanaan, musyawarah dan partisipasi 

yang tidak bertentangan dengan prinsip-pi-insip Islam. Kecenderungan ini 

mempunyai potensi untuk berperan sebagai pendekatan yang dapat 

menghubungkan Islam dengan sistein politik modem, di mana negara bangsa 

lnerupakan salah satu unsur uta~na. 



Dengan dua pemikiran di atas, ternyata membawa dampak juga pada 

konsepsi ketatanegaraan dalam Islam. Salah satu yang menarik untuk 

dicermati di sini adalah, dalam konteks sistem pemerintahan Islam. Sistem 

pemerintahan Islam adalah sebuah sistein yang berbeda sama sekali dengan 

sistem-sistem pemerintahan yang ada di dunia. Baik dari aspek asas yang 

menjadi landasan berdirinya, peinikiran, konsep, standar, serta hukum-hukum 

yang dipergunakan umhk melayani kepentingan umat, maupun dari aspek 

undang-undang dasar serta undang-umdang yang diberlakukannya atau pun 

dari aspek bentuk yang menggambarkan w j u d  negara 

Menurut Abdul Qadim Zallum, sistem pemerintahan Islam pada 

dasarnya bukan inerupakan siste~n pe~nerintahan yang berbentuk monarkhi, 

republik, kekaisaran, dan federasi. Sistein pemerintahan Islam justru adalah 

sistem pemerintahan yang didasarkan pada sistem baiat dari umat kepada 

khalifah atau imam, dengan penuh ridha dan kebebasan memilih. Kemudian 

sistem pemerintahan Islam melahirkan sistem Khilafah. Di dalam sistem 

Khilafah tidak terdapat masa jabatan tertentu. Nainun, batasannya hanyalah 

apakah masih menerapkan h u b  syara' ataukah tidak. Karena itu, selama 

Khalifah mash melaksanakan hukum syara', dengan cara menerapkan hukum- 

hukum tersebut kepada seluruh inanusia di dalam pemerintahannya, yang 

63 Abdul Qadirn Zallum, Sistetti Pettreritrtulrutr Islattr, Al-Inah, Bangil, 2002, hlrn. 25. 
Menurut Ahrnad Sukaja, hukum Tuhan merljadi hukurn tertinggi negara, dengan dernikian 
Kedaulatan berada pada Tuhan. Muhammad SAW adalah kvakil Tuhan negara Madinah sehingga 
disimpulkan negara yang terbentuk pada masa Nabi Muhammad adalah negara theokrasi, yakni 
Teokrasi Islam. Lihat Ahmad Sukaja, Piagam Maditlalr clan UUD 1945. Kajian Perbandingan 
Tentang Daar-Daar Hidup Bersattta Dalattr Mayarakat Yang Majenuk, U1 Press, Jakarta, 
1995, hlm 93. Sedangkan Muhammad Tahir Azhary dari hasil penelitiannya, predikat yang tepat 
untuk konsep negara dalam lslam idah Nottrokrusi (Islam) dm bukan Teokrasi. Lihzlt Muhammad 
Tahir Azhary, Negara Hukum . . . Op. Cit. 



diarnbil dari Iatabullah serta Sunali Rasul-Nya, maka dia tetap menjadi 

Khalifah, sekalipun masa jabatannya amat panjang dan lama. Dan apabila dia 

telah meninggalkan hukunl syara' serta ineiljaul~kan penerapan hukurn-hukum 

tersebut, maka berakhirlah masa jabatannya, sekalipun baru sehari atau 

sebulan. Sehingga tetap wajib diberhent~kan.~~ 

Sistem pemerintahan Islam juga tidak berbentuk federasi, me ladan  

berbentuk kesatuan. Karena itu, sistem pemerintahan Islam adalah sistem yang 

berbeda sama sekali dengan sistein-sistein yang telah populer lainnya saat ini, 

baik dari aspek pondasi maupun asasnya. Sekalipun dalam beberapa 

prakteknya ada yang hampir menyerupai dengan praktek dalam sistem yang 

Secara konseptual sistein pemerintahan !slam tegak di atas empat pilar 

benkut ini : 66 

1. Kedaulatan di tangan syara' 

2. Kekuasaan milik umat. 

3. Mengangkat satu Khalifah hukuinnya fardhu bagi seluruh kaurn muslimin. 

4. Hanya Khalifah yang berhak melakukan tabanni (adopsi) terhadap hukum- 

hukum syara'. Dia juga yang berhak meinbuat undang-undang dasar daii 

semua undang-undang lain. 

64 Ibid Lebih lanjut dijelaskan bahwa sistem pemerintahan Islam tidak berbentuk rnonarchi 
bahkan Islam tidak mengakui sifat sistem monarchi maupun yang sejenis dengan sistem monarchi. 
Kalau sistem monarchi, pemerintahannya meneraph  sistem waris (Putra Mahkota) dimana 
singgasana kerajaan aka? diwarisi oleh seorang putra Ivlahkota, dari orang tuanya, seperti kalau 
mereka mewariskan harta warisan. Sedangkan sistem pemeriiahan Islam tidak mengenal sistern 
waris. 

Zbid 
Ibid 



Inilah pilar-pilar pemerintallan Islam. Pemerintahan tidak dikatakan ada 

kecuali telah terpenuhinya keelnpat pilar tersebut. Jika salah satu saja yang 

tidak terpenuhi, maka pemerintahan pun dianggap tidak ada. Yang dimaksud 

dengan pemerintahan disini adalah, pelnerintahan Islam bukan sekedar 

pemerintahan. Keempat pilar ini dismbil berdasarkan hasil telaah d m  analisis 

dari dalil-dalil syara' .67 

Di dalam konsep sistem pe~nerintahan Islam juga dijelaskan hubungan 

antara pejabat dan rakyat. Hal ini dibuktikan dengan adanya penjelasan hak 

dan kewajiban pemerintah terhadap rakyat dan sebaliknya. Islam menegakkan 

hubungan ini berdasarkan ikatan antara rakyat yang tercermin pada ahlu al- 

halli wa al-aqdi (semacam parlemen) dari sahl sisi dan pemerintah dari sisi 

lain, yaitu dengan membebankan kepada rakyat kewajiban mentaati 

pemerintah dan menolongnya, sedangkan pemerintah berkewajiban 

melaksanakan hukum-hukum agama dan pengajarannya, melindungi syariat 

dan mengarahkan kepada manusia untuk mengikutinya, dan mengatur urusan 

negara berdasarkan hukum-hukum ~ ~ a r i a t . ' ~  

Secara lebih riil la@ imnplementasi sistem pemerintahan Islam dapat 

dicermati pada negara-negara yang selruna ini dianggap representatif untuk 

mewujudkan sistem pemerintahan Islain. Sistem pelnerintahan di negara Iran 

nampaknya cukup layak dijadikan contoh dalam ilnplementasi sistem 

pemerintahan Islam ini. Untuk ~nelihat sistem pemerintahan di Iran ini dapat 

dicermati pada konstih~si dari negara Republik lslslln Iran. 

67 Zhid 
68 Samir Aliyah, Sistettt Pettteritttaitan Peradilatt h t t  Arlat r h l m  Isiattr, Khali fa, Jakarta, 

2004, hlm 19. 



Konstitusi (Undang-Undang Dasar) Republik lslam Iran merupakan 

hukum dasar yang tertulis, sebagai pengungkapan lembaga-lembaga kultural, 

sosial, politik dan ekonomi masyarakat Iran, didasarkan kepada prinsip-prinsip 

dan persepsi-persepsi Islam yang lnerefleksikan aspirasi Umat Islam yang 

sebenarnya. 

Konstitusi (Undang-Undang Dasar) Republik Islam Iran terdiri atas 

empat belas Bab yang se lunhya  terdiri dari seratus tujuh puluh tujuh pasal. 

Dalam Bab I tentang Asas-asas wnuln Pasal 2 Republik Islam Iran adalah 

suatu sistem yang berasaskan hal-ha1 sebagai berikut: 

1. Tauhid (seperti yang terpantulkan dari kalimat 'Laa ilaaha illalloh') 

Kemahakuasaan-Nya dan Syariat-Nya hanyalah milik-Nya semata-mata 

serta kewajiban menaati Perintall-Nya. 

2. Wahyu Ilahi dan perannya yang mendasar dalam mengekspresikan 

perundang-undangan. 

3. Qiyamah dan peranan konstruksinya dalan evolusi manusia menuju 

kepada Tuhan. 

4. Keadilan Illahi dalam Penciptaan dan Syariah. 

5. Imamah dan kepemimpinan positihya serta peranannya yang sensitif 

dalam kelanjutan Revolusi lslam. 

6. Martabat manusia dan nilai-nilai luhi~r kemanusiaan yang ada pada 

manusia dan kehendak bebas bersama mnggung jawab yang berkaitan 

dengan itu dihadapan Tuhan, yang me~npersiapkan ditegakkannya 



keadilan, kemerdekaan politik, ekonomi sosial dan hlltural, serta kesatuan 

nasional, melalui hal-ha1 sebagai berikut: 

a. Praktik yang menerus dari para fuqohaa yang memenuhi syarat 

berdasarkan Al-Qur'an, Hadist Nabi dan Para Imam (salatn atas beliau 

sekalian). 

b. Memanfaatkan pengetahuan dan teknologi serta pengalaman- 

pengalaman insani yang telah maju serta usaha-usaha yang dilakukan 

ke arah pengembangannya untuk terus memajukannya. 

c. Menghapuskan segala macain penindasan, menghapus tirani serta 

penerimaan aka11 tirani. 

Pemerintahan Republik Islam Iran bertanggungjawab untuk mencapai 

tujuan-tujuan tersebut dalam Pasal (2) di atas dan mengerahkan segala 

usahanya untuk mewujudkan hal-ha1 sebagai berikut: 

1. Menciptakan suatu lingkungan yang menguntungkan bagi perkembangan 

kebajikan moral yang berdasarkan iman dan takwa dan perjuangan 

melawan segala bentuk kejahatan dan kemungkinan. 

2. Meningkatkan tahap kesadaran rakyat dalain segala bidang mulai 

penggunaan inedia massa dan sarana-sarana komunikasi lainnya. 

3. Menyediakan pendidikan secara c~una-cuma serta pengembangan fisik 

bagi semua orang pada segala tingkatan, menyediakan sarana-sarana serta 

universalitas pendidikan tinggi. 



4. Memperkuat riset, usaha dan penemuan dalam semua bidang ilmu 

pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan agama Islam dengan mendirikan 

pusat-pusat riset serta memberi dorongan kepada para ilmuwan. 

5. Sepenuhnya menolak kolonialisme dan inencegah pengaruh asing. 

6. Melenyapkan setiap jenis kediktatoran serta kecenderungan- 

kecenderungan keakuan dan monopoli. 

7. Mengamankan kebebasan politik dalam batas-batas hukum. 

8. Menghtsertakan rakyat dalain inenentukan masa depamya dalarn bidang 

politik, ekonomi, sosial dan kebudayaan. 

9. Menghapuskan diskriminasi yang zalim dan menyediakan bagi setiap 

orang segala kemungjkman yang layak dalam bidang material dan spiritual. 

10. Menciptakan suatu sistem peinerintahan yang sehat dan menghapuskan 

fasilitas-fasilitas yang tjdak perlu. 

11. Memperkuat sistem pertahanan nasional melalui pendidikan militer kepada 

rakyat umum untuk menjamin kemerdekaan, keutuhan wilayah dan sistem 

Islam negara. 

12. Meletakkan dasar-dasar perekonoinian yang tepat dan adil sesuai dengan 

asas Islam untuk menjamin kesejahteraan rakyat, melenyapkan kemiskinan 

dan melenyapkan segala lnacaln deprivasi dan bidang pangan, perumahan, 

pekerjaan kesehatan serta menyediakan jaminan sosial. 

13. Memenuhi kebutuhan sendiri dala~n bidang-bidang sains teknologi, 

industri, pertanian, keiniliteran, &an sebagainya. 



14. Menjamin hak-hak yang luas bagi setiap individu, laki-laki dan perempuan 

serta persamaan setiap omng dihadapan hukum. 

15. Mengembangkan dan memperkokoh persaudaraan Islam serta kerja sama 

umum di kalangan m a t .  

16. Membentuk politik luar negeri berasaskan kriteria Islam, komitrneil 

ukhuwah dengan seluruh umat Islam serta perlindungan tanpa syarat bagi 

semua kaum mastadh'afin sedunia. 

Untuk mewujudkan itu seinua secara konstitusional di dalam Undang- 

Undang Dasar Republik Islam lran ada semacam lembaga dan alat-alat 

perlengkapan negara, adapun lembaga-lembaga negara tersebut adalah sebagai 

berikut : 

1. Pemimpin atau Dewan Piinpinan. 

2. Presiden, Perdana Menteri serta Dewan Menteri. 

3. Dewan Tinggi Pertahanan. 

4. Dewan Perwalian. 

5. Majelis Sytua Islaini. 

6. Dewan Tinggi Kehakiman. 

7. Pengadilan-Pengadilan. 

8. Pengadilan Administrasi. 

9. lnspektorat Jenderal Negara. 

Setelah mengetahui lernbaga dari alat perlengkapan negara, selanjutnya 

konstitusi negara Republik Islam Iran menetapkan sistem pemerintahannya. 

Sistem pemerintahan tersebut dengan ciri-ciri sebagai berikut: 



1. Iran ialah negara berdasar atas h u h 1  Islam menganut persamaan hak 

dalam hukurn tanpa kecuali. 

2. Peinerintah berdasar atas suatu konstitusi (liul<um dasar). 

3. Pemegang amanah (birnbingan) kekuasaan tertinggi Tuhan ditangan 

seorang Pemimpin dan apabila tidak deinikian halnya oleh tiga atau lima 

marja'i yang memenuhi syarat-syarat kepeiniinpinan. 

4. Presiden adalah jabatan tertinggi sesudah pemimpin. Presiden 

bertanggungjawab untuk penerapan undangundang dasar, pengaturan 

ketiga cabang kekuasaan negara (legslatif, yudikatif dan eksekutif) dan 

memimpin cabang ekskutif. Kecuali dalam hal-ha1 yang secara langsung 

menjadi tanggung jawab Pemimpin. 

5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada Majelis Syura Islam, tetapi 

kepada Pimpinan sebagai pc~~ge jawan tah~  kelcuasaan Tuhan kepada 

seluruh bangsa dalarn batas-batas wewenaiig dan kewajibannya. 

6. Presiden menyarankan seseorarig untik mernegang jabatan Perdana 

Menteri, Presiden mengesalikan peni~njukkaiinya. 

Perdana Menteii inengetiiai siiaiu Dewan Meritcri dalain meinimpin 

kegiatan-kegiatan para Mc~ricl-i dan akan incngalnbil tindakan-tindakarr 

yang perlu iintuk mengkoordi!iasikan kepiiiiisan-kepiitusail yang dibuat 

pemerintali. 

Perdana Menteri bertanggung jawab kepada Majelis atas segala tindakan- 

tindakan yang dilakuka~i oleh Menteri-Menteri. Penyelenggaraan 

pemerintahan dibatasi oleli konstitusi dan produk-produk konstitusional, 



hal ini mencirikan negara Republik lslarn lran sebagai suam negara hukum 

bukan suatu produk dari suatu posisi kelas tertentu atau supremasi seorang 

individu atau suatu kelompok. Sedang kekuasaan teitinggi dalam negara 

berada pada Pemimpin, dan PeinimpinIDewan Pimpinan bertanggung 

jawab dalam pengeluaran fakta atas semua produk hukurn dan bimbingan 

bagi kepemimpinan agama. 

Presiden adalah jabatan negara tertinggi sesudah jabatan pemimpin. 

Bertanggung jawab untuk inenerapkan tmdang-undang dasar, pengaturan 

ketiga cabang kekuasaan negara dan memiinpin cabang eksekutif, kecuali 

dalam hal-ha1 yang secara langsung menjadi tanggung jawab pemimpin 

Presiden dipilih langsung ole11 rakyat lewat peinilihan mum. Kompetensi 

calon-calon untuk jabatan Presiden dalam ha1 menjamin persyaratan- 

persyaratan yang ditetapkan umdang-undang yang ada, hams dikukuhkan 

oleh Dewan Perwalian sebelun peinilihan dan dalam jabatan kepresidenan 

yang pertama, oleh Peinimpin. Jabatan Presiden adalah sebagai suatu 

simbol bermuara antara kekuasaan Tuhan dan suara hati nurani pilihan 

rakyat. Dalam bidang eksekutif Presiden mentmjtlk seorang unhk jabatan 

Perdana Menteri, segera setelah penunjukkannya disetujui ole11 Majelis, 

Presiden mengesahkan penunj itkkannya itu (Pasal 124). Para Menteri 

ditunjuk dan diusulkan oleh Perdana Menteri untuk mendapat persetujuan 

Presiden dan harus diperkenalkan kepada Majelis untuk mendapat suara 

kepercayaan (Pasal 133). Dalam menjalankan tugasnya bersama dewan 

menteri perdana inenteri bertanggung jawab kepada Majelis atas segala 



tindakan yang dilakukan oleh Menteri-menteri (Pasal 134). Hal ini 

mencirikan sistem parlementer. 

7. Para Menteri ditunjuk dan diusulkan oleh Perdana Menteri dan disetujui 

oleh Presiden dan hams diperkenalkan kepada Majelis untuk mendapatkan 

suatu kepercayaan. 

Setiap Menteri bertanggung jawab kepada Majelis atas tindakan- 

tindakannya sendiri, tetapi berkenaan dengan hal-ha1 yang disetujui disepakati 

oleh Dewan Menteri maka diapun bertanggung jawab atas tindakan Menteri- 

menteri lainny a. 

Dalam sistem ketatanegaraan Iran menganut garis pemisahan secara 

tegas (separation of power) antara leinbaga-lembaga penyelenggara negara 

yang satu dengan lainnya, namun dalam konteks ketatanegaraan Iran ketiga 

kekuasaan juga diawasi oleh imamah. Oleh karenanya, konsep pemisahan 

kekuasaan di sini juga pada akhirnya tidak murni. Pasal 57 menyatakan:"Tiga 

kekuasaan dalam Republik lslam Iran adalah kekuasaan Legislatif, Eksekutif 

dan Yudikatif yang dilaksanakan di bawah pengawasan ima~nah sesuai dengan 

pasal-pasal yang menyusulkan dalam Undang-Undang Dasar hi." Ketiga 

kekuasaan ini independen satu dari lainnya dan Presiden adalah penghubung 

di antara ketiganya. Sehingga teori trias politica dari Montesquie diterapkan 

secara penuh dalam sisten~ pemerintalian Republik Islam Iran dengan suatu 

keunlkan sendiri, di mana kekuasaan negara tertinggi, yaitu Pernimpin atau 

dewan pimpinan yang kemudian didistribusikan Presiden yang bertanggung 

jawab untuk penerapan Undang-Undang Dasar, pengaturan ketiga cabang 



kekuasaan negara (legislatif, yudikatif dan eksekutif) dan keunikannya 

Presiden memimpin cabang eksekutif, kecuali dalam hal-ha1 tertentu yang 

secara langsung menjadi tanggung jawab Pemimpin. 

Selengkapnya garnbaran sistetn petnerintal~an Republik Islam Iran dapat 

dilihat pada skema berikut ini. 



BAGAN 7: 

STRUKTUR PEMERINTAHAN IRAN 

1 NATION 1-1 MAJELIS I 

MAJELIS SHURA ISLAMI 
(Islamic Consultative 

1. .MEMBERS OF 
NATION'S EXIGENCY 
COUNCIL 

2. THEOLOGIANS OF THE 
GUARDIAN COUNCIL 

3. THEHEADOFTHE 
JUDICIARY BRANCH 

4. THE HEAD OFTHE 
IRANIAN RADIO AND 
TELEVISION 

5. THE CHIEFOF THE 
JOINT STAFF 

1 6. THE CHIEF I 
COMMANDER OF THE 
IRGC 

COUNCIL 

L I S T E R S  1 p G G q  

Assembly) 
(270 representatives) 

-b -. 

C - - - -  - - - - - - - - -  
SHURA NIGAHBAN 

- - -_  - - - - (THE GUARDIAN - - 
6 JURIST - - ---A COUNCIL) 

( I2  MEMBERS) . 7. THESUPREME 
COMMANDERS OF THE 
ARMED FORCES 

DUTIES 
1. DETERMINING COMPATIBILITY OF LEGISLATION 

PASSED BY THE MAJELIS WITH THE LAWS OF ISLAM. 
2. INTERPRETING THE CONSTITUTION 
3. SUPERVISING ALL ELECTIONS. 

1. THE DHIEF OF THE 
SUPREME COURT (FOR 
5 YEARS). 

2. THE PROSECUTOR 
GENERAL (FOR 5 
YEARS) 

3. INTRODUCTION OF 6 
JURISTS AS MEMBERS 
OF GUARDIAN 
COUNCIL TO THE 
MAJELIS. 

MEMBERS OF THE SUPREME COUNCIL FOR 
NATIONAL SECURITY 
I. HEADS OF THREE BRANCHES OF THE 

GOVERNMENT; 
2. CHIEF OF THE SUPREME COMMAND COUNCIL 

OF THE ARMED FORCES. 
3. THE OFFICER INCHARGE OF THE PLANNING 

AND BUDGET AFFAIRS; 
4. TWO REF'MSENTATIVES NOMINATED BY THE 

LEADER 
5.  MINISTERS OF POREIGN AFFAIRS INTERIOR 

AND INFORMATION; 
6. RELATED WITH THE SUBJECT THE MINISTER 

AND THE HIGHEST R A N W G  OFFICIALS 
'FROM THE ARMED FORCES AND THE IRGC. 

I SIJMBER: KKO,TTITILTI IRAN 



BAB V 
SISTEM PEMERINTAHAN DALAM NEGARA 

REPCTBLIK INDONESIA SETELAH PERUBAHAN 
UNDANG-WNDANG DASAR 1945 

Berkuasanya rezirn Orde Baru dalam waktu k~u-ang lebih 32 tahun telah 

menyebabkan sistem ketatanegaraan Indonesia mengalami fase yang stagnan. 

Kernudian, setelali kejatulian Soeharto pada tahun 1998 muncullali krisis 

ketatanegaraan. Salah satu krisis ketatanegaraan yang sangat serius adalah 

menyangkut keberadaan UUD 1945 sebagai Konstitusi dan sekaligus sebagai 

fundamentalnorm bangsa Indonesia.' 

Krisis ini timbul tatkala keberadaan UUD 1945 yang selam ini dijadikan 

sebagai landasan konstitusional bagi reziin Orde Ban1 dalam inenyelenggarakan 

pemerintahannya ternyata telah inelahirkan suatu siste~n pemerintahan yang 

otoriter dan cenderung melahirkan penyalahglnaan kekuasaan (abuse of power). 

Alasan adanya sistem pemerintahan yaiig otoriter disebabkan, karena dominasi 

' Krisis ketatanegaraan ini tidak lkerlepas dari kelemahan-kelernahan yang dimiliki oleh 
UUD 1945. Menurut Mahfud MD ernpat kelernahm ymg dimiliki oleh UUD 1945, yakni; 
Pertoma, UUD 1945 mernbangun sistern politik yang rnemberi kekuasaan sangat besar kepada 
Presiden (execulive heavy) sehjngga Presiden menjadi steril dari kekuatan kontrol dan 
penyeimbang kekuatan dari luamya karena tidak ada mekanisme checks and balances yang ketat; 
Kedua, lembaga legislatif (yang secara praktis didominasi Presiden) merniliki atribusi dan delegasi 
kewenangan yang sangat besar untuk menafsirkan lagi hal-ha1 penting yang ada di dalam UUD 
1945 dengan peraturan pelaksanaan atau UU organik. Oleh karena kekuasaan Presiden sangat 
besar maka implementasi atribusi dan delegasi kewenangan itu sangat ditenhlkan oleh kehendak- 
kehendak Presiden yang cenderung rnenimbun kekuasaan secara term menerus; Ketiga, UUD 
1945 memuat pasal-pasal tenlang kekuasaan yang ambigu (rnultitaTsir) yang dalam prakteknya 
tafsir yang dibuat oleh Presiden sajalah yang harus diterima sebagai tarsir yang benar dan 
mengikat; Keempal, UUD 1945 terlalu menguntungkan pada semangal orang dengan pemyataan 
bahwa semangat penyelenggara negaralah yang &an menenlukan baik atau buruknya negara ini. 
Padahal penyelenggara (penguasa) ilu cenderung korup dan akan benar-benar korup jika tidak 
diletakkan di dalam sistem aturan main yang ketat membatasi kekuasaannya. Kcvena dibuat oleh 
orang-orang yang belum pernah berkuasa (para uiggota BPUPKI) rnaka UUD 1945 itu seakan- 
&an tid& memuat kecurigaan pada pemegang kekuasaan; padahal setiap UUD atau h d m  lahir 
.iuslru karena h m  curiga pada polensi korup dan penyelenggaraan orang. Lihat Mahfud MD, 
Dalam Anmdellwn UUD 1945 antara Teks .... Op.,Cit., hlm. xi-sii. 



kekuasaan eksehttif (executive heavy) terhadap kehtasaan negara lainnya sangat 

kental dirasakan: sedangkan alasan penyalahgunaan kekuasaan, d&arenakan 

ketidakmampuan UUD 1945 ~nengantisipasi penyelewengan-penyelewengan 

dalarn praktik penyelenggaraan negara. Alhasil, keadaan ini telah memicu 

munculnya gerakan refonnasi (gerakan yang pro terhadap pentbahan). 

Menurut Ichlasul Amal motif utama yang mendasari gerakan reformasi di 

Indonesia pasca rezim Orde Barn adalah, peinberdayaan masyarakat (social 

empowerment). Agenda pemberdayaan lnasyarakat ini sangat penting, karena 

pada masa Orde Ban1 masyarakat berada pada posisi yang sangat lemah vis a vis 

negara ( ~ t a t e ) . ~  Dalam konteks ketatanegaraan, pemberdayaan masyarakat perlu 

diwujudkan dengan melakukan penlbdlan-pentbahan terhadap aturan-aturan 

konstitusi yang berlaku. Kllusus terkait dengan Perubahan UUD 1945; ha1 ini 

dilakukan dalam upaya mengilatkan pentballan huk~un. Pen~bahan h k u n  pada 

dasarnya merupakan sarana bagi perubal~an dalam bidang politik dan ek~norni .~  

Dorninasi negara (state) dalam distribusi kekuasam politik dan ekonomi yang se lma  iN 
mencirikan rezim Orde Baru yang didukung oleh sentralisas~ kekuasaan di tangan pemerjntah 
pusat dianggap sebagai penyebab u t m a  dari krisis multidimensional yang berkepanjangan. Lihat 
Agus Dwiyanto, Refornrasi Tata Perrteriirrtalrarr dirrr Oto~rortri Dueralr, Yogyakarta: Pusat Studi 
Kependudukan dan Kebijakan UGM, 2003, hlm. 1 .  

Ichlasul Amal,"Pidato Pengantar," disampaikan dalam Seminar dan Lokakarya Nasional 
tentang Evaluasi Kritis atas hoses h a  Havil Ar~rurr(lerrrerr UUD 1945, yang diselenggaralian 
oleh Pengurus Pusat Kagama Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada, 8-10 Juli 2002, 
Yogyakarta, hlrn. 1. 

Konstitusi bukanlah undang-undang b~asa. la ~iierupakan suatu permgkat aturan yang 
memuat prinsip-prinsip dasar dan impian suatu bangsa mewujudkan masa depannya. Oleh karena 
i ty perubahan terhadap konstitus~ memerlukan persyaratan yang ketat d m  prosedur khusus serta 
memerlukan proses yang cukup lama Lihat J. Kristiadi, "Beberapa Catatan Proses Amandemen 
Konstitusi di Beberapa Negara," Makalah disampaikan dalam Seminar dan Lokakarya Nasional 
Evaluasi KrXs atas Proses d m  Hasil Anrande~rterr UUL) 1945, diselenggarakan oleh Keluarga 
Alumni Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 8-10 Juli 2002, hlm. 2. 

Konsep ini menunjukkan bahwa dalam hubungan h d u m  dan politik serta ekonomi, maka 
hukum mempunyai peranan yang sangat strategis ddam pembentukan iklim politik dan ekonomi. 
Meskipun demikian, ada juga beberapa pakar yang berpendapat bahwa justru hukum banyak 
dipengaruhi oleh faktor politik dan ekonomi. Di antaranya pendapat dari Moh. Mahfud MD yang 
menyatakan dalam disertasinya bahwa perkembangan konligurasi politik senantiasa 
mempengaruhi perkembangan produk hukum. Lihat Moh Mahfud MD,"Perkembangan Politik 
Hukurn Studi tentang Pengaruh Konligurasi Politik terhadap Produk Hukurn di Indonesia" 
Disertasi, Program Pascasarjana UNversitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1993, hlrn. 675. 
Selanjutnya dalzun lionteks ekonomi mempengaruhi hukum dapat dilihat pada Robert Cooter dan 
Thomas Ulen, Law Atrd Ecotronuc, Addison Wesley Longman, New York, 2000. 



Secara teoritis penlb'ahan terliadap UUD 1 945 didasarkan kepada enam 

alasan pokok, yakni:6 

1. Perspektif Filosofis 

Pada tingkat filosofis, setiap UUD pada liakikat~iya ~nenlpakan upaya untuk 

memperoleh kepastian hukuin dalam inemperoleh keadilan serta pembatasan 

kekuasaan terhadap kemungkinan bergeraknya kekuasaan atas nalurinya 

sendiri (power tends to corn@), yang akhirnya Inengarah pada penyalah- 

gunaan kekuasaan (abuse of power). Sebagai upaya pembatasan, menciptakan 

sistem checks and balances, serta berbagai upaya untiik memperoleh kepastian 

hukum dalam memperoleh keadilan, setiap UUD tentu sangat terbatas 

keberlakuannya karena terikat oleh ruang dan waktu. Artinya, tidak ada sahl 

pun UUD yang keberlakuannya sepanjang zaman dan telah memenuhi 

kebutuhan realitas sosial yang tenls benlbah, sehingga, setiap perubahan UUD 

pada hakikatnya merupakan konsekuensi logis bagi setiap keinginan untuk 

memenuhi tilntutan zaman. Oleh karena itu, dalarn konteks UUD 1945, ia juga 

tidak bebas dari kehanlsan terliadap kemitngkinan te rjadinya perubalian. 

2. Perspektif Historis 

Penyusunan UUD pada tahin 1945 diliputi kondisi darurat karena masih 

dalam situasi Perang Dunia 11. lndonesia saat it11 berada dalain pendudilkan 

tentara Jepang yang pada taliun 1945 inakin liari ~nakiii banyak mengalami 

kekalahan di berbagai front pertempuran melawan sekutu. Di tengah suasana 

Slamet Efendy Yusuf & Urnar Basalirn, Refortttasi Koristitusi Inhiesia Perubahati 
Pertmu UUD 1945, Pustaka Indonesia Salu, Jakarta, 2000, hlrn.55-64. Lihal juga Agustin Teras 
Narang, Reforrrtasi Hukunr Perta~iggutrgju?t~ubu~r Scoratig Wukil Rakyat, Jakarta: Pustaka Siniu 
Harapan, 2003, hlrn. 1-12. 



perang yang kacau, danlrat, dan diliputi perasaan kekhawatiran dan 

kecemasan semacan itu, proses penyusuan UUD 1945 dilakukan oleh para 

pendiri negara Indonesia. 

Karena itu yang paling diutamaka~ ole11 para pendiri negara adalah bagaimana 

secepat mungkin menyustm UUD yang inenjadi landasan konstitusional 

penyelenggaraan negara. Apabila ditinjau dari waktu penyusunan UUD 1945 

oleh BPLJPKI dan PPKI berlangsing 20 hari efektif. BPUPKI bekerja selama 

19 hari inulai tanggal 19 Mei sa~npai 17 Juli 1945, dan PPKI bekerja hanya 

dalam waktu satu h a i  kerja pada tanggal 18 Agustus 1945. 

Di sisi lain, para perumus UUD 1945 belum melnpunyai pengalaman 

mengums negara, sehingga mereka inernasikkan konsep-konsep hidup 

bemegara sesuai teori-teori yang dipaharninya tanpa inelalui proses 

eksperimen secara konkret. 

Para perumus UUD 1945 menyadari ha1 tersebut di atas. Karena itu, 

Soekarno menyatakan, bahwa UUD 1945 belum lengkap. dan sempuma serta 

bersifat sementara. Pidatonya di depan sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 

menyatakan antara lain : 

"Undang-Undang Dasar yang bitat sekarang ini, adalah Undang-Undang Dasar 
Sementara. Kalau boleh saya memakai perkataan ini adalah Undang-Undang 
Dasar kilat. Nanti kalau kita telah bemegara dalain suasana lebih tentram, kita 
tentu akan mengumpulkan kembali Majelis Perwakilan Rakyat yang dapat 
membuat Undang Undalg Dasar yang lebih leilgkap dan sempurna. Tuan-tuan 
tentu mengerti bahwa ini adalah sekedar Undang-Undang Dasar seinentara, 
Undang-Undang Dasar kilat, bahwa barangkali bole11 dikatakan pula, inilah 
revoluriegrondwel. Nanti kita me~nbuat Undang-Undang Dasar yang lebih 
sempurna dan lengkap". 



Untuk kepentingan tersebut, para penunus UUD 1945 menyusun Pasal 2 

Aturan Tambahan yang menetapkan, bahwa dalam waktu enam bulan sesudah 

MPR dibentuk, MPR tersebut bersidang guna menetapkan UUD. Ketentuan 

inilah yang mencerminkan sifat kesernentaraan UUD 1945. Selain itu disusun 

pula Pasal 37 UUD 1945 yang inernuat prosedur dan sistem Penlbahan UUD 

1945 agar perubahan konstitusi itu inempunyai landasan hukurn yang kuat. 

3. Perspektif Sosiologis 

Dua orang Presiden Indonesia yaitu Soekarno dan Soeharto menjalankan 

kekuasaannya berdasarkan UUD 1945. Soekarno selama dua periode 

berlakunya UUD 1945 yakni masa Demokrasi Liberal (1 945- 1949) dan masa 

Demokrasi Terpimpin (1 959-1 966), sedangkan Soeharto selsuna Demokrasi 

Pancasila (1966-1998). Kedua Presiden itu lnenjalankan UUD 1945 secara 

menyimpang sehingga bertentangan dengan maksud UUD 1945 itu sendiri. 

Bahkan, penyelenggaraan negara di bawah kedua Presiden itu dapat dikatakan 

berciri kekuasaan yang otoriter, sentralistik dan tertutup. 

4. Perspektif Yi~ridis 

Bahwa, gagasan dan tindaka~i perubahan terhadap UlJD 1945 dijamin secara 

tegas oleh UUD 1945 itu sendiri. Ketentuan BAB XVI tentang Periibahan 

Undang-Undang Dasar berisi Pasal 37 memuat prosedur Perubahan UUD 

1945. Dalam ayat ( I )  pasal itu diiiyatakan, baliwa untilk mengibali UUD 

minimal 213 dari jumlah a~lggota MPR liarus hadir. Ayat (2)-nya 

menyebutkan, bahwa puhisan penibahan terhadap UUD 1945 diambil dengan 

persetujuan sekurang-kuranya 2/3 dari junlah anggota MPR yang hadir. 



Ketenhian Pasal 37 UUD 1945 itu mernberikan jaminan h~lkuun yang sangat 

kuat bagi munculnya gagasan dan berlangsungnya perubahan terhadap UUD 

1945. Hal ini sekaligus mernpsll<an kesadaran sekaligus kerendahan hati para 

perumus UUD 1945, bahwa apa yang ~nereka lakukan pada tahun 1945 belum 

tenhl akan terns sesuai dengan peijalanan negara selamanya. Dalarn rentang 

waktu tertentu mungkin saja terdapat perkembangan pemkiran, kepentingan 

dan kebutuhan bangsa yang teniyata belunl diakomodasikan dalam UUD 

1945. Untuk ihdah disusun pasal pentbahan UUD ini. 

5. Perspektif Frakhk Ketatanegaraan 

Selma era Orde Baru senantiasa didengung-dengungkan mengenai 

pentingnya inelestarikan UUD 1945. Bahkan, untilk inengamankan konstitusi 

itu, sarnpai diterbitkannya TAP MPR No. IV/MPR/1983 tentang Referendum. 

Ketetapan ini berisi tekad untuk tidak melakukan perubahan terhadap UUD 

1945. Sementara setiap usaha untuk mencoba lnengkritisi UUD 1945 segera 

memperoleh reaksi yang sifatnya represif dari pemerintah. 

Namun dalam kenyataannya, praktik ketatanegaraan Indonesia di masa Orde 

Baru terjadi serangkaian tindakan yang dapat dikatagorikan sebagai perubahan 

terhadap UUD 1945. Hal itu antara laui dapat dicermati dari munculnya Tap 

MPR tentang Referendum di atas. Dikt~un ketetapan ini dipandang bersifat 

mengubah ketentuan Pasal37 UUD 1945, karetla apabila Pasal37 UUD 1945 

membuka keinuigkinan perubal~a~~ konstitusi, Tap PYPR lnalah menutupnya 

begitu rapat dengan hanya me~iyisakan lubang kecil yang sangat sillit 

ditembus, yakni referendum. 



6. Perspektif Materi 

Salah satu alasan yang paling seririg diltemukakan para penggagas dm 

pejuang perubahm terhadap ULID 1945 adalah, bal~wa ditinjau dari aspek 

materi, UUD 2945 merniliki bsrl~pak kelemalian. Akibatnya illuncul 

pernerintahan yang otoi-iter, baik di inasa Soehrnci inaupun Soehan-to. 

Dalan konteks ini, terdapat pandangan, bd~wa boleh saja orang herkata, 

bal~wa UUD 1945 tidzlk dapat diszllal~kan, sebab UUD itu sendlli mernang 

mengatakan, bahwa kebaikan pernerintahan itu tidak tergmtung pada bwlyi 

UUD, melainkan tergantung juga pada semangat penyelenggaranya atau 

orangnya. Nmun harus diingat, bahwa gagasan UUD itu Zahir dengan 

kecurigmn, bal~wa penguasa itu akan diincar ole11 penyakit komp ( p o ~ ~ e r  

ten& to corrupt). Penyelenggara negara secara personal bole11 saja baik, tetzlpi 

jika sistern yang mengatumya tidak bzlik, maka penyakit konlp akan 

menjerurnuskan~lya ke dalam kesewenang-wenangan. Jadi, orang dan sistem 

sama pentingnya, bahkai1 sistem llarus diatir sedeinilian nlpa agar mampu 

menjaring orang-orang yang baik dan mengawalnya dari penyakit-penyakit 

korup. 

Penyebab utaina teljadiiiya penlerintalian yalig tidak delnokratis di Indonesix, 

karena UUD 1945 tidak manuat secara tegas dan ketat prinsip-prinsip 

pembatasan kekuasaan yang mengai~dung pelnencaran kekuasaan yang 

disertai makanisme checks mu' balances, sel~iiigga mudah diselewengkan oleh 

pemerintah, tepatnya oleh penguasa bidang eksekutif. Ini bcrarti UUD 1945 

tidak menyerap secara tegas inaksud-inaksud esensi konsti tusi. Balkan, dalam 



ha1 perlindungan HAM, inisalnya, tidak sedikit pang mengatakan, bahwa 

sebenmya UUD 1945 tidak berbicara apa-apa tentarig HAM. Sebab selain 

yang dinyatakan diberi perlindungan hainpir selurihnya terbatas pada hak 

asasi warga negara, pengaturannyapun ineletakkan konstitusi sebagai fungsi 

residual atas kekuasaan negara atau peinerintah yang diberikan kepada 

rakyatnya. Hal ini terjadi karena lneliilrut LJUD 1945, HAM itu hams diatur 

dulu dengan undang-undang yang dibnat pemerintali lneldui atribusi 

kewenangan, sehingga praktis warga negara lianya inenerilna sisa hak yang 

diberikail oleh negara, dm1 bukmi negara menerima sisa hak yang dibenkan 

sendiri oleh warga negara. 

Senada dengan itu, menurut Sutjipno dan Soedijarto yang keduanya 

sebagai anggota PAH I BP MPR, bahwa utntitk melakikan suatu Pen~bahan ULrD 

1945 hendaknya memperhatikan aspek-aspek sebagai berikut: Perfama, latar 

belakang sejarah perjuangan bangsa Indonesia; Kedz~a, latar belakang yuridis 

ketatanegaraan; Kefiga, rambu-rainbu amandemen; Keetnpaf, pelaksanaan 

ainandemen UUD 1945; Keiima, pesan-pesan silbstansial dalarn pe~nbukaan UUD 

1945 (preamhule) sebagai tolok ukur anandernen; dan Keenam, hasil-hasil dari 

anandemen it11 sendiri harus benar-benar dapat bennailfaat bag  kepentingan 

bangsa dan negarx7 

Apabila ditelusuri dala~n risalali rapat PA)] 111 BP MPR, diketeinukan 

bahwa Harun Kamil sebagai Ketua PAH Ill di awal rapat pertama PAH 111 BP 

7 Hasil wawancara langsung pada tanggal 10 Agustus 2004 yang bertempat di Gedung 
DPWMPR RI Jakarta. 



MPR tanggal 7 Oktober 1999 penlah memberikw~ pemyataan terlcait dengan 

alasan atas Perubahan UUD 1945 yang dikatakan:' 

". . . kita menyadari, bahwa betapa pentinpya Amandemell Undang-Undang 
Dasar 1945 ini karena salah satu agenda refonnasi, juga kita mengetahui 
latar belakang daripada keinginal ~mhlk inenlbah ini addah karena 
dianggap Undang-Undang Dasar 1945 ini sementara juga terlalu heavy 
executive, jadi ada pengaturan tentang masalah lembaga-lembaga tinggi 
negara dan banyak ha1 mengenai masalah HAM yang perlu diperluas yang 
membuat latar belakang dan tujuannya addah bagaimana supaya nanti 
dapat terciptanya suatu sisteln politik de~nok~atis yang kuat dan 
memberikan kesempatan adanya kedaulatan rakyat dan wujud demokrasi 
dan juga supremasi hukum dan terselenggarakan pemerintahan yang bails, 
untuk mewujudkan cita-cita kita untuk menuju lnasyarakat adil dan 
makmur . " 

Sejalan dengan pemyataan Harun Karni!, secara 1engka.p alaszn Perubahan 

UUD 1945 dapat dikemtkakan sebagai berikit:" 

1. UUD 1945 sebeluin diubah ~ne~nbentuk stn~ktur lietatanegaraan yang 

bemunpu pada ke'hasaan tertii~ggi ditangan MPR yang sepenuhnya 

melaksanakan kedaillatan rakyat. Hal ini berakibat pada tidak terjadinya 

checks and balaces pada institusi-institmi Itetatmegaraan. Penguasaan 

terhadap MPR, adalah kata kunci bagi kekuasaan pemerintahan negara yang 

seakan-&an tanpa ada hubungannya lagi denga11 rilkyat. 

2. UUD 1945 memberikan kekuasaarl yarlg sangat besar kepada pemegang 

kekuasaan eksekutif (Presiden). Sistem yang dianut oleh UUD 1 945 adalah 

execdiveheavy, yakni kekuasaan doln i~~al~  beratla dilangalan ~iesiden. Pada din 

Presiden terpusat kekuasaan r n a ~ j a l a ~ ~ k a ~ ~  pe~nerintalla~~ (ihiqfexeczrtive) yang 

M P R RI, Ruku Kcclua Jilid 6 Risuluh Rapat I < u h  Pelierja Panitia Ad Hoc If1 Sidattg 
Uttfflm MPR RI, Sehetariat Jenderal MPR K1, Jakarla 1999, hlni. 2. 

9 M P R ,  Paaduari dalartt Merrrasj)urakutkarr Uttdat~g-Uttdattg Dasur Negara Republik 
ftzabt~esia Tahun 1945 (I.ular Belattga, Proses &ti flusil Peruhalrurr Unrlutig-Urrahttg Dasar 
Negara Republik Ittdonaiu TaLun 19-is), Sekrekris Jenderal MPK RI, Jakarta, 2003, hlrn. 11-15 



dilengkapi dengan berbagai llak konstitusional yang lazim disebut hak 

prerogratif (anttara lain mernberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi) dan 

kekuasaan Legislatif karena memiliki kekuasaan inembeiltuk undang-undang. 

Hal ini tercermin jelas dalain Penjelasan UUD 1945 yang berbunyi "Presiden 

ialah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi di bawah Majelis". Dua 

cabang kekuasaan negara yang sehanlsnya dipisalkan dan dijalankan oleh 

lembaga negara yang berbeda, tetapi nyatanya berada di saru tangan (Presiden) 

yang menyebabkan tidak beke janya prinsip checks and balances clan 

berpotensi mendorong lallimya kekuasaan yang otoriter. 

3. UUD 1945 mengandung pasal-pasal yang terlalu "luwes", sehingga dapat 

menimbulkan lebih dari satu penafsiran (mdtitafsir), misalnya Pasal 7 UUD 

1945 (sebeliun diubah) yang berbunyi "Preside11 dau Wakil Presiden 

memegang jabatannya selama inasa lilna tahun dan sesudahnya dapat dipilih 

kembali". Rumusan pasal itu dapat ditafsirkan lebih dari satu, yakni tafsir 

pertama, bahwa Preside11 d m  Wakil Preside11 dapat dipilih Serkali-kali, dan 

tafsir kedua yang inenyatakan, bahwa Presiden dan Wakil Presiden hanya 

boleh memangku jabatan maksinial dua kali da11 sesudah itu tidak boleh 

dipilill kembali. Contoh lain, adalah Pasal 6 ayat (1) UUD 1945 (sebelum 

diubal~) yang berbunyi "Presiden ialah orang Indoliesia Asli". UUD 1945 

tidak memberikan peiljelasan dan ine~nberikan arti kata "orang Indonesia 

Asli" itu, sehingga, rwnuslvi ini 111enimbiilkan penafsiran yang beragarn, 

antara lain, orang lndonesia asli adalali warga negara Indonesia yang lahir di 



Indonesia atau warga negara Indonesia yang orang hlanya adalah orang 

Indonesia. 

4. UUD 1945 terlalu banyak ~nelnberi lcewenangan kepada kekuasaan Presiden 

untuk inengatur hal-ha1 penting dengail undang-undang. UUD 1945 

menetapkan, bahwa Presiden juga inemegang kekuasaan Legislatif sehingga 

Presiden dapat merumuskan hal-hal penting sesuai kehendaknya dalam 

undang-imdang. Hal ini ~nenyebabkarl pengaturan inengeliai MPR, DPR, 

BPK, MA, HAM, dan pemerin tall daerah di susun oleh kekuasaan Presiden 

dalarn bentuk pengajuan rancangan undang-undatlg ke DPR. 

5. Rumusan UUD 1945 tentang semangat penyelenggara negara belum cukup 

didukung ketentuan konstitusi yang lnemuat aturan dasar tentang kehidupati 

yang demokratis, supreinasi l~ukmn, pe~nberdayaan rakyat, penghomatan hak 

asasi manusia (I-IAM), dan otonomi daerah. Hal ini meinbuka peluang bagi 

berkembangnya praktik penyelenggaraan negara yang tidak sesuai dengan 

Pembukaan UUD 1945, antara lain sebagai berikut: 

a. Tidak adanya checks and hala17ces antar le~nbaga negara dan 

kekuasaan terpusat pada Presiden. 

b. Infiastruktur politik yang dibentuk, antara lain partai politik tidak 

mempunyai kebebasan berekspresi sehingga tidak dapat berfhgsi 

sebagaimana mestinya. 

c. Pemilihan iunwn (pe~nilu) diselenggarakan untuk memenuhi 

persyaratan demokrasi formal karena seluruh proses dan tahapan 

pelaksanaannya dikuasai ole11 pemerintah. 



d. Kesejahteraan sosial berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 tidak tercapai, 

justru yang berkembang adalah sistem monopoli, oligopoly, dan 

monopsoni. 

Pada hakekatnya alasan perubahan UUD 1 945 disebabkan timbulnya 

struktur kehlasaan dan penyelenggaraan negara yang dilandaskan pada UUD 

1945 tidak mampu mencenninkan terhadap latauan konstitusi itu sendiri, seperti; 

mewujudkan demokratisasi kehlasaan antar lembaga negara, tegaknya supremasi 

hukum, terlindunginya hak-liak asasi maiusia dan sebagainya. 

Di samping alasan dilakukan penlbahan, sesungguhnya Perubahan UUD 

1945 itu sendiri memiliki tujuan. Di antara tujmi perubahan UUD 1945 yang 

dimaksudkan adalah: Perlama, mcnyempurnakan ahwan dasar mengenai tatanan 

negara agar dapat lebih mantap dalam mencapai tujuali nasional yang tertuang 

dalan Penlbukaan UUD 1945 dan tidak bertentangan dengan Pembukaan UUD 

1945 itu yang berdasarkan Pancasila dalam wadah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia; Kedua, menyemp~lmakan aturan dasar ~nengenai jaminan dan 

pelaksanaan kedaulatan rakyat sel-ta ~ile~nperluas partisipasi rakyat agar sesuai 

dengan perkembangan paliarn demokrasi; Keiiga, menyempumakan aturan dasar 

mengenai jaminan dan perlind~ulgan hak asasi ma~usia agar sesuai dengan 

perkembangan paha~n llak asasi manusia dan peradaban umat manusia yang 

sekaligus merupakan syarat bagi siratu negara llitkwn ya~ig dicita-cita oleli UUD 

1945; Keempat, menye~npurnakan aturan dasar penyelenggaraan negara secara 

demokratis dan modem, antara lain rnelalui pe~nbagian kekuasaan yang lebih 

tegas, sistem checks and balances yang lebih kuat dan transparan, dan 

pembentukan le~nbaga-lembaga negara yang ba~u  untuk mengakomodasi 



perkembangan kebiltud~an bangsa dan tantangan zaman; Kelima, 

menyempurnakan atuuan dasar inengenai jaininan konstitusional dan kewajiban 

negara mewujudkan kesejahteraan sosial, inencerdaskan kelidupan bangsa, 

menegakkan etik, moral, dan solidaritas dalain kehidupan bennasyarakat, 

berbangsa, dan bernegara sesuai harkat dan inartabat kemanusian dalam 

pe rjuangan mewujudkan negara kesejahteraan; Keenam, melengkapi atuuan dasar 

dalam penyelenggaraan negara yailg sangat penting bagi eksistensi negara dan 

perjuangan negara mewujudkan demokrasi, seperti pengaturan wilayah negara dan 

pemilihan umum; Ketujuh, menyeinpumakan aturan dasar mengenai kehidupan 

bernegara dan berbangsa sesuai perkembangan aspirasi, kebutuhan, dan 

kepentingan bangsa d m  negara Indonesia dewasa ini sekaligus lnengakomodasi 

kecenderungannya untuk kurun waktu yang akan datang. lo  

Dari tujuh tujuan peri~bahan UUD 1945 di atas, maka tujuan keempat dari 

perubahan UUD 1945 inerupakan tujuan yang relevan dengan sistem 

pemerintahan. Hal ini mengingat sistein pemerintahan lebih banyak terkait dengan 

kekuasaan negara serta hubungan antar kekuasaan negara itu sendiri. 

Proses Perubahan UUD 1945 pada era reformasi dimulai dengan 

pemandangan umiun fiaksi-fiaksi MPR dalain rapat Badan Pekerja MPR masa 

sidang tahun 1999-2000. " Dalaln pemandailgan umumnya, fiaksi-fiaksi MPR 

menyatakan sikapnya secara tegas irnark melakirkan Perubahan UUD 1945 

lo Ibid 
Pada rapat Badan Pekeja MPR tahun 1999-2000 telah disepakati oleh semua fraksi 

bahwa untuk badan pelcerja &an dibagi lie dalam tiga Panitia Ad Hoc. Masing-masing adalag 
Panitia Ad Hoc I yang membahas GBHN, Panitia Ad Hoc 11 yang membahas Non-GBHN dan 
Panitia Ad Hoc yang membahas Amandemen UUD 1945. Lihat MPR R1, Buku Kedua Jilid 3 
Risdai~ Ropat Ke-1 Badat1 Pekerja MPR RI, Sekrelariat Jenderal MPR RI, Jakarta, 1999, 
hlm. 57. 



dengan mengajukan ustll-usul materi penlbahan, termastk latar belakang, maksud 

dan tujuan, serta implikasinya. l 2  

Selanjutnya, peinbahasan lebih rinci dilakukan di tingkat Panitia Ad Hoc 111 

yang diawali dengan pengantar Musyawarah fraksi-fiaksi MPR. Setelah dilakukan 

pembahasan, hasil kerja Panitia Ad Hoc I11 dibahas dan diambil putusan pada 

rapat Badan Pekerja MPR masa Sidang tahun 1999-2000, dilanjutkan dengan 

diajukan ke Sidang Uintun MPR talzun 1999 unhk diballas dan diambil putusan. 

Setelah melalui pembahasan yang inendalam, MPR pada fonun peril-lusyawaratan 

tersebut mengesahkan Perubahan Pertama UUD 1945. l 3  

Mengingat waktu yang tersedia untuk inelakcdtan Perubahan UUD 1945 

sangat terbatas, sehingga tidak inemungkinkan h P R  melakukan penlbahan sesuai 

dengan dinanika dan aspirasi masyarakat, ~naka MPR pada Sidang Umum MPR 

tahun 1999 tersebut menerbitkan Ketetapan MPR Noinor IX/MPR/1999 tentang 

Penugasan Badan Pekerja MPR RI tmtuk inempersiapkan Rancangan Perubahan 

UUD 1945.14 

Ketetapan MPR ini tidak dipersiapkan oleh Panitia Ad 1-Ioc 111, tetapi 

dirumuskan dalam Sidang Umum MPR tahun 1999. Ketetapan MPR itu 

diterbitkan karena Pen~bahan UUD 1945 pada sidang MPR saat itu dirasakan baru 

mernenuhi sebagian tt~nt~ltan dan aspirasi masyarakat dan baru inencakup 

sebagian dari rancangan materi Perubalian UUD 1945 yaiig diusulkan fiaksi-fiaksi 

MPR. Ketetapan MPR ini menjadi dasar ht~ktun bag  Badan Pekerja MPR untuk 

melanjutkan pembahasan Perubahal UUD 1945. Pada Sidang Umtun MPR tahun 

1999, Kolnisi C Majelis lnenyepakati cara penulisan Perubahan UUD 1945 yang 

dilakukan dalam bentuk adendum. Cara penulisan ini keint~dian menjadi acuan 

dalam penulisan Penlbahan UUD 1945 selanjitnya. Sebagai pelaksanaan 

l2 Ibid 
l 3  Ibid 
'' lbid 



ketetapan MPR tersebut, maka pasca Sidang Umum MPR tahun 1999, 

pembahasan rancangan Perubal~an UUD 1945 dilanjutkan ole11 Badan Pekerja 

MPR masa sidang 1999-2000 melalui alat kelengkapannya yaitu Panitia Ad Hoc I. 

Panitia Ad Hoc I mempunyai waktu lebih panjang sehingga secara lebih 

intensif dapat melakukan pemballasan rancangan Perubahan ULlD 1945. Hasil 

kerja Panitia Ad Hoc I ini kemudian diputuskan dalan sidang tahun 1999-2000 

y d d  berupa materi rancangan Pen~bahan UUD 1945. Materi perubahan ini 

selanjutnya dibahas dan diambil putusan dalam Sidang Tahunnan MPR tahun 

2000 dengan hasil berupa Perilbahal~ Kedua UUD 1945. Karena tidak seluruh 

materi rancangan Perubahan UUD 1945 yang telah dipersiapkan Badan Pekerja 

MPR dapat diambil putusan pada forum pennusyawaratan Majelis tersebut, MPR 

pada sidang itu juga rnenerbitkan Ketetapan MPR Nornor IX~MPRl2000 tentang 

Mempersiapkan Rancangan Penlbal~an UUD 1945. Ketetapan MPR itu disertai 

lampiran yang menjadi bagian tak terpisahkan dari ketetapan MPR tersebut 

berupa "Materi Rancangan Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 Hasil Badan Pekerja MPR RI Tallun 1999-2000.15 

Terbitnya ketetapan MPR tersebut dirnaksudkan mtuk menjadi dasar 

hukum bagi pembahasan rancangan Perubahan UUD 1945 selanjutnya. Lampiran 

Ketetapan MPR tersebut menjadi acualn bagi Badan Pekerja MPR yang kemudian 

ditugaskan kepada Panitia Ad Hoc I, untuk mela~lj iltkan pernbahasan Perubal~an 

UUD 1945 dalam rapat-rapatnya selalna inasa sidang tahun 2000-2001 dan 

seterusnya sampai d i putuskanny a semua lnateri rancangan Pen1 bahan UUD 1 945 

tersebut oleh MPR, yang berpilncak pada Sida~ig Tahunan MPR tal~un 2002. Pada 

tanggal 18 Agustus 2000, bersanaan dengai diputuskannya Perubahan Kedua 

UUD 1945, Rapat Paripurna Majelis pada Sidang Tali~man MPR tahun 2000 



menyepakati untuk rnembakukan penyebutan UUD 1945, yaitu "Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tallun 1945."" 

Setelah melalui pemballasan yang mendalam, Panitia Ad Hoc I Badan 

Pekerja MPR masa sidai~g tahun 2000-2001 menyepakati beberapa materi 

rancangan Perubahan UUD 1945 dari Materi Rancangan Perubahan UUD 1945 

sebagaimana terlampir dalam Ketetapan MPR Nomor IXMPFU2000. Materi ini 

kemudian diajukan kepada rapat Badan Pekeja MPR masa sidang tahun 2000- 

2001 untuk dibahas dan diambil putusan. Selanji~tnya, inateri rancangan 

perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang telall diputuskan oleh Badan Pekerja 

WIPR itu diajukan unhik dibahas dan diambil putusan dalam Sidang Tahunan 

MPR tahun 200 1. MPR dalam forum permusyawaragan tersebut, setelah melalui 

pembahasan yang inenddam, mengesahkan Perubahan Ketiga UUD 1945.17 

Mengingat masih terdapat inateri rancangan Pen~ballan UUD 1945 yang 

beluun diambil putusan dalam Sidang Tal~iman MPR tahun 2001 sebagaimana 

terdapat dalam lampiran Ketetapan MPR Nomor IWMPFU2000, MPR yada 

Sidang tahunan MPR tal~un 2001 tersebut juga menerbitkan Ketetapan MPR 

Nomor XVMPFU2001 tentang Perubahan atas Ketetapan MPR Nomor 

IWMPRJ2000 tentang Penugassu~ Badan Pekerja MPR R1 untuk Mernpersiapkan 

Rancangan Perubahan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Ketetapan 

MPR Nomor XI/MPR/2001 juga dilengkapi lampiran yang merupakan bagian tak 

terpisahkan dari Ketetapan MPR ini yaitu "Materi Rancangan Penlbahan UUD 

1945 Negara Republik Indonesia Tahun 1945." Ketetapan MPR ini menjadi dasar 



hukum bagi Badan Peke rja MPR masa sidang 2001 -2002 untuk melanjutkan 

pembahasan rancangan Perubahan UUD 1945. Badan Pekerja MPR kemudian 

membentuk Panitia Ad Hoc I yang secara intensif membahas materi rancangan 

Perubahan UUD 1945 sebagaiinana terdapat dalain lampiran Ketetapan MPR 

Nomor XI/h/PRl2001. Setelah melalui pembahasan yang mendalam, Panitia Ad 

Hoc I Badan Pekerja MPR inasa sidang taliun 2001-2002 menyepakati materi 

rancangan Perubahan UUD 1945 yang inasih belum diarnbil puh~san pada tiga 

sidang MPR sebelumnya. Materi ini keinudian diajukan kepada rapat Badan 

Pekerja MPR masa sidang tahun 2001-2002 tmtuk dibahas dan diambil putusan. 

Selanjutnya, materi rancangan Perubahan UUD 1945 yang telah diputuskan oleh 

Badan Pekerja MPR itu diajukan untuk dibahas dan diarnbil putusan dalam 

Sidang Tahunan MPR tahiln 2002. Dalain forum permusyawaratan tersebut, 

setelah melalui pembahasan yang inendalam, NIPR mengesahkan Perubahan 

Keempat UUD 1945.'~ 

Terkait dengan proses Perubahan UUD 1945, fraksi-fraksi MPR dan partai- 

partai politik juga secara intensif inelakilkan perteinuan internal untuk lebih 

meneguhkan konsolidasi di dala~n dirinya berkaitan dengan Perubahan UUD 

1945. Demikian pula sering dilakukan perteinuan atau lobi tersebut sangat besar 

peranannya dalam mendekatkan sikap atau pendapat yang berbeda, ineminimalisir 

atau bahkan menghilangkan perbedaan sikap dan pendapat antar fraksi MPR atau 

antar partai politik berkaitan dengan pembahasan Perubahan UUD 1945. Selain 

itu, Komisi A Majelis yang bertugas membahas materi rancangan Perubahan 

Is Ibid 



UUD 1945 pada beberapa sidang MPR, juga membentuk tim perumus. 

Pembentukan tim itu dimaksudkan imtuk mendalami lebil~ lanjut materi yang 

menjadi pembahasan serta sedapat inungkin me~~unuskan kesepakatan mengenai 

materi rancangan Perubahan UIJD 1945 yang inasih terdapat yerbedaan rumusan 

antar£raksi NIPR. Terkait dengan upaya inendalami dan mencapai kesepaktan 

mengenai materi rancangan Perubahan UUD 1945, jika dipandang perlu tim 

perumus yang dibentuk Komisi A Majelis inengundang para pakar yang 

dipandang aldi di bidangnya guna ineinperoleh inasukan. Beberapa materi yang 

dibahas tim perumus dengan men~u~dang  pakar antara lain mengenai wilayah 

negara dan hak asasi manusia." 

Pertemuan atau lobi itu pada iunumnya sangat sering berhasil 

memperlancar pembahasan Penlbahan UUD 1945, tenitama dengan dicapainya 

kesepakatan antarfraksi MPR inengenai berbagai inateri rancangan perubahan 

yang sebelumnya inasili berbeda nunusannya (alternatif) serta dot 

pembahasannya. Beberapa materi rancangan perubahan yang berhasil diselesaikan 

melalui pertelnuan atau lobi tersebut, anlara lain, inengeiiai hak asasi mamsia 

(HAM), wilayah negara, pernilihan Presiden secara langsung, perekonomian 

nasional, dan Perubahan UUD 1945. Dari proses Perubalian LJUD 1945 tersebut, 

dapat diketahui, bahwa Pen~bahan UUD 1945 dilakukan ole11 MPR dala~n satu 

kesatuan perubahan yang dilaksanakan dalaln empat lahapan perubahan. Hal itu 

disebabkan materi rancangall Perubahal~ UUD 1945 telah disusun secara 

sistematis dan lengkap pada lnasa pelnbahasan di tingkat Panitia Ad Hoc I Badan 

Pekerja MPR inasa sidang tabim 1999-2000. Hailya saja lidak seluruli inateii itu 



dapat dibahas dan diambil pu~tusan dalam Sjdang Taliunan MPR tahun 2000, 

sehingga dilanjutkan dalam Sidat~g Tallunail MPR tallun 2001 dat~ baru dapat 

dituntaskan dalam Sidang Tahunan MPR tahun 2002. Hal ini juga berarti, bahwa 

Perubahan UUD 1945 dilaksanakan secara sistematis berkelanjutan, karena 

senantiasa mengacu dan berpedoinan pada materi rancangan yang telah disepakati 

pada Sidang Tahunan MPR tahun 2000.~' 

Proses Perubahan UUD 1945 dilaksanakan dalam empat tingkatan 

pembicaraan, di inana ha1 ini sejalan dengan ketentuan Pasal 92 Peratwan Tata 

Tertib MPR mengenai tingkat-tingkat pembicaraan dalam membahas dan 

mengambil putusan terhadap materi sidang MPR. Tingkat-tingkat yang dimaksud 

adalah:21 

1. Tingkat I 

Pembahasan oleh Badan Peke rja Majelis terhadap bahan-bahan yang masuk 

dan hasil dari pembahasan tersebut merupakan rancangan putusan Majelis 

sebagai bahan pokok pembicaraan tingkat I1 

2. Tingkat I1 

Pembahasan oleh Rapat Paripurna Majelis yang didahului oleh penjelasan 

pimpinan dan dilanjutkan dengan pemandangan uunum fiaksi-fiaksi. 

3. Tingkat 111 

Pembahasan oleh KomisiIPanitia Ad Hoc Majelis terhadap selnua hasil 

pembicaraan Tingkat 1 dan 11. 

Hasil pembahasan pada tingkat Ill i ~ i i  merupakan rancangan piitusan Majelis. 

2o Ibid 
21 Ibid 



4. Tingkat IV 

Pengambilan putusan oleh ~ a ~ a t '  Paripuma Majelis setelah mendengar laporan 

dari Pimpinan KomisiPanitia Ad Hoc Majelis dan bilamana perlu dengan kata 

akhir dari fiaksi-fiaksi. 

A. Sistem Pemerintahan yang Dianut di Indonesia Setelah Perubahan UUD 

1945 

Salah satu ha1 yang inendorong dilahakannya perubahan terhadap 

UUD 1945 dikarenakan krisis di Indoilesia saat ini bermuara pada 

ketidakjelasan koilsep pe~~yelenggaram negara yang ada dalam UUD 1945. 

Ketidakjelasan tersebut disebabkan, sifat keseinentaraan UUD 1945 dan juga 

dibuktikan dengan tidak adanya checks and balances antar alat kelengkapan 

lembaga negara. 

Atas dasar alasan ini, maka MPR melakukan langkah maju ketika 

melakukan upaya perubahan terhadap UUD 1945. Untuk sampai kepada 

Perubahan UUD 1945 di awal dilakukan berbagai inacam kajian guna 

mematangkan rencana perubahan itu ~ e n d i r i . ~ ~  Upaya ini natnpaknya sejalan 

dengan pernyataan Bagir Manan yang menyatakan, bahwa Perubahan UUD 

berhubungan dengan perumusan kaidah konstitusi sebagai kaidah hukum 

negara tertinggi. Dalatn ha1 ini, terlepas dari beberapa kebutuhan inendesak, 

22 Perlu diketahui, usulan mengenai pentinpya perubahan terhadap UUD 1945 sebenamya 
sudah ada sebelum era reformasi alihirnya rnendorong terhadap perubahan UUD 1945. Hal yang 
menjadi ganjalan atas usulan perubahan UUD 1945 pada saal sebelurn reformasi bergulir sulit 
untuk dilaksanakan dikarenakan M a  itu sistem politik tidak rnendukung terhadap perubahan ULlD 
1945. Menurul A Muhammad Asrun bahwa ~ d e  pernbuatan konstitusi baru sesungguhnya bukan 
sernata lahir dari gerakan reforrnasi rnahasiswa di tahun 1998. Keinginan menjadikan UUD 1945 
sebagai konstitusi transisional dari Republik Indonesia yang rnuda belia justru rnerupalian hasrat 
poltik dari the founding .farher sebagaimana tergarnbarkan dalarn aturan tambahan UUD 1945. 
Lihat A Muhammad Asrun, Kot~stilusi Uarrr lhri Ko~tusi Kot~stitusi, Makalah, Serninzlr Kajian 
Komprehensi f tentang Perubahan UUD Negara RI rahun 1945, kerja sana Fdultas Huliurn UGM 
dengan Sekretariilt Jendrd MPR-RI, Yogyakarlzl, 10 Desember 2003, hlm. 1 .  



perlu kehati-hatian, baik lnengenai inateri muatan maupun cara-cara 

perumusan.23 

Alhasil, pada era reforrnasi ini UUD 1945 telah mengalami empat kali 

perubahan.24 Di tengall proses Perubahan UUD 1945, PAH menyusun 

kesepakatan dasar berkaitan dengan Perubalian UUD 1945. Kesepakatan 

mendasar itu terdiri dari: 

1. Tidak mengubah Pembukaai UUD 1945. 

2. Tetap mempertahankan llegara Kesatuan Republik Indonesia. 

3. Mempertegas sistem pemerintahan Presidensial. 

4. Penjelasan UUD 1945 ditiadakan serta hal-ha1 normatif dalam 

penjelasan dimasukkan ke dalam pasal-pasal. 

5. Penlbahan dilakukan dengan cara addendum. 

23 Bagir Manan,'Terubahan UUD 1945", Forurtt Keadilan, No. 30, 31 Ohtober 1999, 
hlm. 45. 

24 Dari tiga kali amandemen yang telah dilakukan, semua proses memperlihatkan keadaan 
berikut. Pertama, anggota Panitia Ad Hoc (PAH) I Badan Pekerja (BP) MPR yang terlibat dalam 
persiapan materi perubahan mempunyai waktu yang sangat terbatas karena sebagian besar 
anggotanya juga merangkap jabatan sebagai anggota DPR-RI. Di samping itu, banyak di antara 
mereka adalah pengurus partai politik yang mempunyai keharusan untuk terlibat dalam kegiatan- 
kegiatan kepartaian. Kedua, dalam melakukan pembahasan MPR tidak me~nbuat dan memiliki 
content draR konstitusi secara utuh sebagai langkah awal yang menjadi dasar perubahan 
@reliminary) yang ditawarkan kepada publik untuk dibahas dan diperdebatkan. Content draft yang 
didasari paradigma yang jelas yang menjadi kerangka dasar tentmg eksposisi ide-ide kenegaraan 
yang luas dan mendalam mengenai hubungan negara dengan w&ga negara, negara dengan agama, 
negara dengan negara hukum, negara dalam pluralitas serta negara dengan sejarahnya Ketiga, 
selama tiga kali perubahan yang telah dilakukan, PAH I BP MPR tidak pemah mengemukakan 
alasan-alasan melakukan amandemen terhadap pad-pasal yang diubah. Akibatnya, suasana 
kebatinan yang melandasi perubahan tidak jel& ~ & m ~ a t ,  berdas&kan pengalaman terulama pada 
amandemen ketigq pengambilan keputusan final perubahan hanya dilakukan oleh sekelompok 
kecil elit fiaksi dalam rapat "Tim Lobby" dan "Tim Perurnus". Biasanya, hal ini tidak diketahui 
secara luas oleh semua anggota fiaksi. Dengan pola seperti ini, keputusan yang diambil lebih 
banyak merupakan kompromi politik untuk lnengakomodasi kepentingan jangka pendek. Kelima, 
penyerapan d m  sosialisasi (uji satuh) ymg dilakukan oleh Panitia Ad Hoc I (PAH I) Badan 
Pekerja (BP) MPR tidak memberikan ruang dan waktu yang cukup bagi publik untuk dapat 
berparlisipasi d a l m  memahami dan mengusulkan apa yang menjadi kepentingannya. Keenam, 
masyarakat tidak mendapatkan kesempatan untuk memberikan penilaian terhadap substansi 
perubahan. Paling tidak ini dapat dilihat pada materi perubahan keempat, substansi yang 
disampaikan dalam uji sahih hanya terbatas pada materi yang sudah ditetapkan dalam Sidang 
Tslhunm (ST) MPR 2001 (vide Ketetapan MPlZ Nomor XI/MPR/2001). Bambang Widjojanto dkk, 
Konstitusi Baru Melalui Konusi Ko~tstitusi /rrdejx~tden, Sinar Harapan, Jakarta, 2002, hlm.2-3. 



Khusus unttk Pembukaan UUD 1945 sesungguhnya apabila dilihat 

secara normatif dari pasal-pasal UUD 1945, maka tidak ada satu pasalpun 

yang melarang untuk dilakukannya perubahan atas Pembukaan UUD 1945. 

Akan tetapi, dengan adanya lima kesepakatan di atas, maka Pembukaan 

UUD 1945 tidak menlpakan bagim yang a k a  diubah. Alasan dari tidak 

dilakukan perubahan terhadap Pembukaan UUD 2945 dikarenakan 

Pembukaan UUD 1945 berisi cita-cita luhur bangsa lndonesia yang sudah 

dianggap final dan&ndamentalnorm negara.25 

Kini, Perubahan UUD 1945 telah dilaksanakan sebanyak empat kali. 

Sehubungan dengan itu sistem ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan 

keempat UUD 1945 telah mengalami perubahan-perubahan yang sangat 

mendasar. Perubahan-perubahan itu juga lnempengaruhi struktur dan 

mekanisme struktural organ-orgau Negara Republik Indonesia. Menunlt 

Jimly ~ s s h i d d i ~ i e ~ ~  banyak pokok pikiran baru yang diadopsi ke dalam 

kerangka UUD 1945 setelah perabahan. Empat diantaranya adalah : 

(a) penegasan diani~tnya cita; (b) pemisahan kekuasaan dan prinsip 'checks 

and balances'; (c) pemurhian sistem pemerintahan Presidensial; dan 

(d) penguatan cita persatuan dan keragarnan dalam wadah Negara Kesatuan 

25 Lihat Ni'matul Huda, Poliiik Ketaiarregaruart Intlottesia Kajiart ierhadap Dinmrika 
Perubahan UUD 1945, UII Press, Yogyakarta, 2003, hlrn. 14. Kesepakatan untuk tidak mengubah 
dan menghilangkan "Pembdaan UUD 1945" menar~dakan b'ahwa bangsa Indonesia m a i h  
menghormati .founding forhers mereka dalam membentuk landasan kchidupan bernegara 
Persoalannya adalah bagaimana rnenerjemahkan "Pembukaan" itu d d a m  kaidah-kaidah normatir 
"batang tubuh" dalam kerangka rerormasi kehidupan bemcgara A. Muhqi Arsyad, dkk, 
Amanclenwn.. ..,0p.7Cit., hlrn. 32. 

26 Jimly Asshiddiqie, StruMur Ketutuneguruurr Iridoriesiu Seteluh Perubalruri Kecniput 
UUD Tahun 1945, Makalah Seminar Pernbangunan Hukum Naional VIII, Diselenggaralian oleh 
BPHN dan Departemen Kehakimsu~ darn HAM, Jakarta, 14-18 Juli 2003, hlrn. 1 .  



Republik Indonesia. Sebagai ~uaian singkat atas Penlbahan UUD 1945 

tersebut dapat dilihat di bawd1 ini: 

1. Perubahan Pertama UUD 1945 

Perubahan pertama dapat dikatakan terkait dengan pasal-pasal yang 

menyangkut jabatan ke-Presiden-an. Dalan UUD 1945, di mana kekuasaan 

Presiden sangat besar dalam perubahan pertama ini kekuasaan Presiden 

p,mktis telah dipangkas. Men~uut Krisna Harahap, Perubdlan Pertama 

UUD 1945 (1999) ben~saha mereduksi dorninasi Presiden dan 

memberdayakan DPR. Usaha ini dilakukan dengan sekaligus 

inempertahankan pemerintahan bersistem kepresidenan (presidential system 

of government). Pola hub~mgan antar reduksi kehrasaan Presiden dan 

memberdayakan DPR, di satu sisi, dengan upaya meinpertahankan sistem 

presidensial, di sisi lain, inemungkinkan terjadinya ketegangan.27 Inilah yang 

menimbulkan kesan, terjadinya perubahan dari executive heavy menjadi 

legislative heavy. Checks and balances lnenjadi kluang berjalan2' Dengan 

kata lain, perubahan pertama UUD 1945 adalah perubahan yang memperkuat 

kekuasaan DPR dan mengurangi kekuasaan Presiden. 

Presiden, tidak lag memegang kekuasaan membentuk undang-undang 

(Pasal5); Presiden dibatasi hanya dalam dua masa jabatan (Pasal7); Presiden 

hams memperhatikan berbagai lembaga terkait apabila menyangkut duta 

27 Krisna Harahap, Konstitusi Republik Ittrlonesia Sejak hklanrasi Hingga Refrtnasi, 
Grafirrj Budi Utarni, Bandung, 2004, hlm. 209-21 0. 

Sulstomo, "Kontroversi di Sekitar Perubahan UUD 1945," Konrpav, 15 April 2002. 



besar (Pasal 13), memberikan grasi dan rellabilitasi, abolisi, dan amnesti 

(Pasal 14); memberikan gelar dan taiida jasa (Pasal 1 5).29 

Presiden hanya meiniliki kebebasan di dalmn meqpgkat  materi-materi 

(Pasal 17). Sebaliknya, DPR inemegang kekuasaan mein bentuk UU (Pasal 

20), sementara Presiden hanya berhak mengajukan rancangan UI! (Pasal 5).30 

2. Perubahan Kedua UUD 1945 

Penlbahan kedua, selain mempertegas hal-ha1 yang belum jelas dalam 

perubahan I, juga terkait beberapa pasal yang mengatur penyelenggaraan 

negara, misalnya, masalah otonomi dm juga masalah HAM. Dalam Pasal20 

dikatakan, sebuah rancangan UU yang telah disepakati bersama oleh DPR 

dm Presiden, apabila dalam waktu 30 hari senienjak UU itu disetujui belurn 

ditandatangani Presiden, maka RUU itu sah menjadi UU dan wajib 

d i~ndan~kan .~ '  

Pasal-pasal yang terkait dengan otonomi daerah (Pasal 18, 1 8A, 1 8B 

terkesan sangat detail sehiiigga (sesunggulmya) mirip dengan sebuah 

Peraturan Pemerintali dan UU. De~nikian juga, Bab XA Pasal 28A-285 

inengenai Hak Asasi Ivianusia, sangat rinci sehingga (sebenarnya) mungkin 

leblh b&, kalau ditetapkan dala~n Ketetapan (Tap tersendiri, di luar U U D ) . ~ ~  

29 Ibid 
30 Ibid 
' Ibid 

32 Ibid 



3. Perubahan Ketiga UUD 1945 

Perubahan ketiga, barulah memastki beberapa masalah yang san'gat 

pninsipal di dalam berbangsa dan bernegara. Sangat menarik, dalam Pasal 1 

dikatakan, bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan 

menurut UUD; sementara naskal~ yang lama mengatakan, kedaulatan adalah 

ditangan rakyat dan dilakukan sepend~nya oleh M P R . ~ ~  

Dalam Pen~bahan 111, Presiden~Wakil Presiden dipilil~ langsung oleh 

rakyat (Pasal6A), sedangkan dalam masalah pemberhentian PresidentWakil 

Presiden, Malikamah Konstitusi akan ~nemberikan pendapat kepada DPR 

terlebih dahulu, apakal~ PresidenlWakil Presiden melakukan pelanggaran 

hukurn, setelah Malikamah Konstitusi memperoleh permintaan dari DPR 

yang diputus berdasar 213 suara sidang pleno DPR. Bel-dasarkan keputusan 

Mahkamah Konstitusi itu, DPR memutuskan umtttk menenlskan atau tidak 

usul pemberhentian PresidedWakil Presiden kepada MPR (Pasal7B, ayat 1 

sld 7). Mahkamah Konstitusi beranggota 9 orang, ditetapkan oleh Presiden; 

yang terdiri dari 3 orang diajukan oleh DPR, 3 orang diajukan oleh 

Mahkamah Agung, da~i  3 orang diajukan oleh Presiden. Pengangkatan, 

pemberhentian dan ketentuaii lain mengenai Malikamah Konstitusi akan 

diatur dengan U U  (Pasal24 c ) . ~ ~  

Semeiitard itu, dalam kekuasadn kehakilnan ada lclnbaga baru yang 

akan djbentuk, yaitu Ko~nisi Y udisial. Koinisi ini dia~igkat dan diberhentikan 

oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Koinisi Yudisial mempunyai 

wewenang mengusulkan pengangkatan hakiin agung dan mempunyai 

33 Ibid 
34 Ibid 



wewenang lain ddaln rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, 

keluhuran martabat, serta perilaku hakim (Pasal 28B ayat 1 sampai dengan 

4).35 

Perubahan yang sangat mendasar dalam perubahan I11 adalah 

mengenai pemilihan Presiden dan Walul Presiden. Pasangan Presiden~Wakil 

Presiden akan dipilih langsung oleh rakyat. Pe~nenangnya ditetapkan setelah 

memenangkan suara lebih dari 50 persen dengan sedikitnya 20 persen suara 

di setiap propinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah propinsi di 

Indonesia (Pasal6 A, ayat 1 s/d 5 1 . ~ ~  

4. Perubahan Keempat UUD 1945 

Sidang Tahunan MPR 2002 yang berlangsung 1-11 Agustus 2002 

akhirnya mengesalkan Perubahan Keempat UUD 1945, termasuk 

mengesahkan sejumlah pasal "sensitif" seperti pasal tentang agama dan 

komposisi MPR. Hasilnya, antara lain pengesahan terhadap perubahan Pasal 

2 tentang susunan MPR yang terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD, 

sehingga eksistensi Fraksi TNI/Polri dan Utusan Golongan menjadi hapus. 

Pasal 6A ayat (4) tentang putaran kedua pemilihan Presiden dan Wakil 

Presiden apabila di putaran pertama tidak ada kandidat yang terpilih, maka 

dikembalikan ke rakyat untuk dipilih secara langsung. Pasal 6A ayat (4) ini 

menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan pemilihan Presiden dan Wakil 

Presiden secara langsung pada putaran kedia (second round). Ketentuan ini 

merupakan jalan keluar (escape c/au.se) yang llanya dijalankan jika dalaln 

35 Ibid 
36 Ibid 



pemilihan Presiden dan Walul Presiden tidak dipenuhi persyaratai perolehan 

suara sebagaimana ditentukan dalam Pasal6A ayat (3).37 

Penlbahan keempat UUD 1945 juga melengkapi kekurangan 

pengaturan dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) yang telah diputuskan dalam 

perubahan ketiga (tahun 2001), dengan menambahkan ayat (3). Sebelum 

tejadi Perubahan UUD 1945, tentang keadaan Presiden dan atau Wakil 

Presiden berhalangan, diatur dalam Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/1973 

tentang Keadaan Presiden danlatau Wakil Presiden RI berhalangan. Dengan 

adanya tambahan materi di ayat (3) dari Pasal 8 UUD 1945 di atas, 

nampaknya telah mengintegrasi materi muatan Ketetapan MPR (Pasal5 ayat 

(2) tersebut ke dalam UUD 1 945.38 

Dewan Pertimbangan Agung (DPA) yang dalam UUD 1945 

kedudukannya adalah lembaga tinggi negara, dengan perubahan keempat 

UUD 1945, eksistensinya dihapuskan atau terdegradasi dari lembaga tinggi 

negara menjadi lembaga di dalam struktur pemerintahan negara. Perubahan 

ini didasarkan atas pertimbangan mtuk lneningkatkan efisiensi dan 

efektivitas penyelenggaraan negara. Di samping itu, praktik menunjukkan, 

bahwa selama ini Presiden tidak terikat dengan nasihat dan pertimbangan 

dari DPA. Hal itu menunjukkan keberadaan DPA sebagai lembaga negara 

setingkat Presiden tidak efektif dan efisien. Penlbahaii W D  2945 juga 

te jadi pada Pasal37 yang mengatur mekanis~ne pewballan UUD. Perubahan 

37 Nimatul Huda, Politik Ketakutegaraarr,,,. Op.Cit., hlrn. 53  
38 Ibid 



lainnya yang dlhasilkan melalui Sidang Tal~uman MPR 2002 adalah tiga pasal 

Aturan Peralihan dan dua pasal Aturan ~ambahan.~' 

Mencermati kepada Penlbahan UUD 1945 hingga empat kali ini, maka 

sangat jelas tidak saja hanya berilpa pada aspek redaksional dan jumlah pasal 

dan ayat saja, namun yang lebih substansial lagi adalah dari perubahan ini 

telah timbul pergeseran kekuasaan. Pergeseran kekuasaan yang dimaksudkan 

berupa tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh leinbaga-lembaga negara 

dan termasuk pula di dalannya menyangkut pola hubungan kehlasaan antar 

lembaga negara. Sebagai gambaran singkat dapat dicermati pada tabel 

beriksrt ini terkait dengan keberadaan UUD sebelum dan sesudah perubahan. 

Tabel tersebut adalah: 

TABEL 2: 
ZJNDANG-IJNDANG DASAR 1945 

SEBELUM DAN SESUDAH PERUBAIIAN 

Berbicara tentang tugas dan kewenangan dari masing-inasing lembaga 

negara dan juga pola hubungan kekuasaai~ di antara masing-masing lembaga 

negara pada dasarnya telah membicarakan sistein pemerintahan. Sebab, 

sistem pemerintahan sesumggulmya lingkilpnya terletak pada pola hubungan 

Umdang-Undang Dasar 1945 

'' Ibid 

Aturan 
Tambahau 
2 ayat 

2 pasal 

Bab 

16 

No. 

I .  

Aturan 
Peralil1a.n 
4 pasal 

Pasal 

37 Sebelum 
--- 

3 pasal 

Ayat 

49 

2. 
Perubahan 
Sesudah 
Perubahan 

2 1 73 170 



antar kekuasaan negara itu sendiri, seperti kekuasaan eksekutif, Legislatif 

dan yudisial. 

Untuk mengetahui secara jelas pola hubungan kekuasaan antar 

lembaga negara pasca Perubahan UUD 1945 dan diakhiri dengan suatu 

kesimpulan mengenai sistem pemerintahan yang dianut dalam UUD 1945 

pasca perubahan, akan diuraikan di seputar tugas dan kewenangan dari 

masing-masing lembaga negara. 

1. Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Lembaga-Lembaga Negara 

Pasca Perubahan UUD 1945 

Menguraikan kedudukan, tugas dan kewenangan lembaga-lembaga 

negara pasca Perubahan UUD 1945 mengandung arti menguraikan sejumlah 

kekuasaan negara yang ada di dalam ketentuan Penlbahan W D  1945. 

Seperti diketdlui fonnat kedudukan, tugas dan kewenangan lembaga- 

lembaga negara pasca Peruballan UUD 1945 benar-benar telah membawa 

pergeseran yang sangat signifikan4' terhadap kekuasaan negara sekaligus 

pola hubungan antar lembaga-lembaga negara itu sendiri. Secara lengkap 

Sebelum perubahan ULlD 1945 acapkali para pakar hukum dan politik menyatakan 
bahwa UUD 1945 telah mendudukkan dominasi kekuasaan eksekutir atas kekuasaan lembaga- 
lembaga negara lainnya yang dikenal dengan istilah ersecurive heavy dan kini pasca perubahan 
UUD 1945 dominasi tersebut beralih kepada dorninasi kekuasaan legislalif atau disebut juga 
legesla~!f heavy. Namun, apabila dicermati konsepsi ideal dari kedudukan tugas dan kewenangan 
lembaga negara meslinya rnemposisikan diri pada konsep checks and balances. Menumt Sugeng 
Istanto, perubrrhsln UUD 1945 merubah sistem pembagian kekuasaan antara badan pemerinlah dan 
badan penvakilan. Sebelum perubahan ilu UUD 1945 berlandaskan pada pembagian kekuasaan 
dengan supremasi badan pemerintah. Dengan perubahan UUD 1945 berubah menjadi 
berIandaskan pada pembagian kehuasaan dengan supremasi badan penvakilan. Perubahan 
demikian cenderung mengembalikan kedudukan pemerintah sebagi badan eksekutif, yang hanya 
melaksanakan kepulusan yang dibuat oleh badan legislatic yakni parlemen. Parlemen menetapkan 
hukumnya dm pmerinatah yang melaksanakannya. Lihat, Sugeng Istanto, Makalah, Subslansi 
Dan Cakuptr Suatu Kotrstirusi Dalmtr Kermigka Perubalran UUD Negara Republik In&nesia 
Tahurr 19-15, Seminar Kajian Komprehensif Tentang Perubahan UUD Negara RI Tahun 1945. 
Kejasama Sekjen MPR-RI dengan Fdultas Hukum UGM, Yogyakarta, 10 Desember 2003, 
hlm. 5. 



kedudukan, tugas dan kewenangan lembaga-lembaga negara pasca 

Perubahan W D  1945 dapat diuraikan sebagai berikut: 

a. Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Majelis Permusyawaratan 

Ra kyat 

Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalarn Perubahan 

UUD 1945 mengalami beberapa perubahan. Perubahan tersebut dimulai 

dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) yang dalam UUD 1945 sebelum dilakukan 

perubahan berbunyi: "Kedaulatan adald~ ditangan rakyat dan dilakukan 

sepenuhnya oleh Majelis Penni~syawaratan Rakyat." Keinudian pada saat 

perubahan ketiga UUD 1945 ketenkm Pasal 1 ayat (2) berbunyi: 

"Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang- 

Undang ~asar.'" 

Rumusan baru ini merupakan penjabamn langsung paham kedaulatan 

rakyat yang secara tegas dinyatakan pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 

1945, alinea IV. Rumusan sebelumnya (sebelum perubahan), di mana 

kedaulatan rakyat dilaksanakan sependmya oleh MPR, justru telah 

mereduksi paliain kedaulatan rakyat itu menjadi paliam kedaulatan negara, 

suatu paham yang hanya laziin diai~ut di negara-negara yang masih 

menerapkan paham totaliter dadatau ~tori tarian.~~ 

Menurut Jimly Asshiddiqie dengan perubahan ini Majelis 

Permusyawaratan Rakyat tidak lagi inelniliki kedudukan yang eksklusif 

sebagai satu-satunya iiistaiisi pelaku atau pelaksana kedaulatan rakyat. MPR 

4' Hasil Perubahan Ketiga 
" MPR RI, Panahan dalant ... Op.,CiL, hlm. 145. 



tidak lagi sependulya melakukan kedaulatan rakyat karena di samping MPR 

ada pula lembaga-lembaga negara lain yang juga merupakan pelaku atau 

pelaksana kedaulatan ~akyat.~" 

Selanjutnya ia meinberi contoh, Presiden yang dipilih secara langsung 

oleh rakyat adalah juga pelaku atau pelaksana kedaulatan rakyat. Demikian 

pula dalarn hal-ha1 tertentu, seperti perubahau materi tertentu dari UUD. 

Sebelum dilakukan perubahan berdasarkan prosedur melalui kelembagaan; 

MPR, dapat pula ditentukan adanya referendum untuk meinintakan terlebih 

dulu persetujuan rakyat berkenaan dengan rencana penlbahan tersebut. 

Dengan adanya leinbaga referendum ini, berarti MPR juga tidak dapat lagi 

disebut sebagai pelaksana kedaulatan rakyat dengan kewenangan yang 

bersifat inutlak. Ordening subject atau diinana loczn of soveregnty berada 

tidak lagi dicantutnkan secara tegas, karena sihtnya tidak lagi tmggal, dan 

lagi pula dapat diinengerti dengan membaca pasal-pasal lain berkenaan 

dengan pelaksanaan kedaulatan rakyat itu. Di lain segi, yang juga penting 

ditegaskail dalarn pasal di atas adalal~, ballwa kedaulatan rakyat itu dilakukan 

menmlt UUD atau berdasarkan ketentilan konstitusi. Dalam praktik, 

kedaulatan rakyat dapat saja tidak dilaksanal<an menitrut UUD. Karena itu, di 

sini ditegaskan dianutnya prinsip constifutronal democracy (deinokrasi 

konstitusional) yang pada pokoknya tidak lain dari prinsip Negara 

Demokrasi yang berdasar atas hnk~uil sebagai sisi lain dari mata uarlg yang 

43 Jimly Asshiddiqie, Kmsolid~si ... O/,.,C'ii., hIm.2. 



sama dengan prinsip Negara Huk~un yang demokratis (democmtische 

rechtsstaat) yang sama-sama dianut dalam UUD 1 9 4 5 . ~ ~  

Dapat dikatakan sekarang ui, kedaulatan rakyat sebagai suatu prinsip di 

dalam kehidupa~l berbangsa dan bernegara di Indonesia tidak lagi didonlinasi 

oleh satu lembaga negara, yakni, Majelis Pennusyawaratan Rakyat. Melalui 

perubahan ketiga ini, Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak lagi menjadi 

lembaga tertinggi negara. Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat 

adalah sejajar dengan lembaga-lembaga negara lainnya. 

Dalam ha1 komposisi Majelis Pe~~nusyawaratan Rakyat di dalam 

ketentuan Pasal 2 ayat ( 1 )  dinyatakan, bahwa Majelis Permusyawaratan 

Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan 

Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan ummn dan diatur lebih 

lanjut dengan u~ndan~-undan~ .~~  

Ketentuan ini juga ~nerupakan hasil Perubaha~l UUD 1945 yakni 

Perubahan Keempat. Semula ketentuan Pasal2 ayat ( 1 )  UUD 1945 sebelum 

dilakukan perubahan berb~myi:"Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas 

anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ditambah dengan utusan-utusan 

dari daerah-daerah dan golongan-golongan, Inenunit aturan yang ditetapkan 

undang-undang." 

Bunyi ketentiran l'asal 2 ayat ( 1 )  UlJD 1945 yang telah diperbaharui 

menyiratkan, bahwa imsur-iulsur Majelis Pennusyawaratan Rakyat terdiri 

dari anggota DPR dan anggota DPD, sedangkan dala~n ltetentuan yang lama 

unsur-unsur Majelis Pe~mi~syawwatan Rakyat meliputi anggota-anggota 

J4 Ibid 
4S Hasil Perubahan Keempat 



Dewan Perwalcllan Rakyat dan djtambah dengm utusan-utusan daerah dan 

golongan. 

Sebelurn lahirnya kesepakatan atas redaksional ketentuan Pasal 2 ayat 

(I), Valina Singka Subekti yang waktu itu dari Fraksi Utusan Golongan 

pernah menyainpaikan usularulya inengenai perubahan atas ketentuan Pasal 1 

ayat (2) pada saat Rapat ke 33 Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja dengan 

"...Oleh karena kami mengusulkan unhk BAB 111 untuk secara umum 
bahwa selunlh anggota MPR itu haruslah dipilih melalui pemilihan 
umurn. Jadi tidak ada lagi yang diangkat, jadi aitinya adalah mohon 
maaf pertama kepada fi-aksi TNI/Polri bahwa tidak ada lagi TNIPolri di 
DPR maupun di MPR, lalu utusan golongan juga dihapuskan. Jadi 
semua itu dipilih melaluj Pemiljhan Umum yang deinokratis. Karena itu 
usulan kami untuk Bab 111 Pasal 2 ayat (1) berbunyi sebagai berikut: 
Pertama Pasal 2 ayat (1) MPR adalah lembaga tertinggi negara yang 
keanggotaannya terdiri dari anggota DPR dan anggota Dewan 
Penvakilan Daerah yang dipilill melalui pemilihan umum menurut 
peraturan yang ditetapkan dengan undang-undang. Kenapa kami 
mengganti rlaina dari Utusan Daerah menjadi Dewan Penvakilan 
Daerah? Oleh karena Utt~san Daerah itu tidak lagi dipilih oleh DPRD 
tingkat Propinsi tetapi dipilih secara langsung melalui pemjlihan 
umum." 

Perubahan terhadap Pasal2 ayat (1) UUD 1945 didotong oleh beberapa 

pemikiran yang berkembang. Valina Singka Subekti ~nengintrodusir 

interpretasi baru tentang kedaulatan rakyat yang selama ini dilakukan 

sepenuhnya ole11 MPR. Menurutnya, apabjla nanti MPR, Presjden dan DPR 

sudah dipilih secara langsung ole11 rakyat, ~naka Pasal I ayat (2) UUD 1945 

perlu dikaji k e ~ n b a l i . ~ ~  

46 MPR RI, Buku Kedua Jilid 3 C Hail Ruttutsatr Settiitiar Panitia Ad Hoc I (Sidwzg 
tahunan 2000), Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta, 2000, hlm 85. 

'' Suharizal, Reforttui Kotzstitrrsi 1998-2002 Pergulalwz Konsep dun Pencikiran 
Anuuzdettwn UUD 1945, Sinar Grafilia, Jakarta, 2002, hIm.7 1. 



Khusus, keberadaan u~n~san golongan dalam komposisi MPR Hamdan 

Zoelvan mengusulkan untuk adanya peninjauan kembali sebagaimana dalarn 

". . . bd~wa Utusan Golongan perlu ditinjau kembdi untuk dihapus, 
Karena kdaupun nanti kita akan masukkan lagi u~tusan Golongan ini, 
maka dikemudian hari semua akan menuntut bahwa kami juga perlu 
menjadi Utusan Golongan.. . Mengenai Utusan Golongan perlu dipilih 
langsung oleh rakyat di daerahnya masing-masing dalarn suatu 
pemilihan kliusus yang dilakukan untuk itu." 

Penghapusan utusan golongan juga disampaikan oleh Aberson Marle 

Sihaloho dari F-PDIP. Tokoh PDI-P ini menilai, bahwa setelah 54 tahun 

para pendiri bangsa memasukkan konsep Daerah dan Golongan ke dalam 

keanggotaan MPR, telah terjadi perubahan-perubahan yang menyebabkan 

perbedaan antara "daerah" dan "golongan". Menyangkut posisi Utusan 

Daerah, Aberson inengusulkan agar perlu adanya pengkonkretan, yakni; 

Utusan Daerah hams dipilih oleh rakyat langsung melalui daerah 

pemilihannya ma~ing-masin$~. Khafifah lndar Parawansa dari F-PKB 

juga memberikan pendapatnya di seputar utusan golongan dan utusan daerah. 

". . . Utusan Golongan menurut kami masih diperlukan dengan kriteria 
mereka ~newakili golongan minolitas, suku terasing, dan under 
represenlalive. Jumlahnya 10 orang. Utusan Daerah, masill diperlutkan 
karena kecenderungan penbwatan otoilomi daerah.. . Untuk menjaga 
solidaritas negara kesatuan inaka Utusan Daerah dianggap masih perlu 
karena mereka akan berkonsentrasi pada aspirasi daerahnya rnasing- 
masing.. . " 

48 Ibid 
49 Ibid 

Ibid 



Berkeinbangnya pemikiran di kalangan anggota Majelis 

Permusyawaratan Rakyat ini semakin memperkuat atas rencana perubahan 

terhadap komposisi keanggotaan Maj elis Permusyawaratan Rakyat. 

Komposisi keanggotaan Maj eli s Permusyawaratan Rakyat ini nampaknya 

tidak akan lagi menghadirkan unsur Uhlsan Daerah dm Unsur Utusan 

Golongan. 

Perubahan Pasal 2 ayat (1) dilakukan inelalui pernungutan suara 

(voting). Pada saat pernungutan suara (voting), usul penlbahan Pasal 2 ayat 

(1) terdiri dari dua alternatif 

Alternatif 1 : 

Majelis Pennusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat dan anggola Dewan Perwzkilan Daerah yang dipilih 
melalui pemilihan umuun, ditanbah dengan utusan golongan yang 
dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya diatw oleh 
undang-undang. 

Alternatif 2: 
Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwahlan Daerah yang dipilih 
melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. 

Setelah dilakukan pernungutan suara (voting), 475 anggota MPR 

memilih alternatif 2, sedangkan 122 anggota MPR memilih abstain. Dengan 

demikian alternatif 2 disahkan sebagai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang 

Dasar 1945. 

Meskipun telah disepakati, ternyata d a i  pandangan sebagian ahli 

h u b  perubahan ini masih menyirnpan sej~unlah catatan. Bagir Manan, 



meinberikan beberapa catatzm atas pen~bahan ketentuan Pasal 2 ayat ( I )  

Perubahan Ketiga UbD 1945. Catatan tersebut meliputi:51 

1. Gagasan meniadakan kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi negara. 

Gagasan itu secara konseptual ingin menegaskan, MPR bukan satu- 

satunya lembaga yang melaksanakan kedaulatan rakyat. Setiap lembaga 

yang mengeinban tugas-tugas politik negara dan pemerintahan (tidak 

termasuk kekuasaan kehakiman) adalah pelaksana kedaulatan rakyat dan 

hams tuilduk dan bertanggung jawab kepada rakyat. Secara praktis, 

pembahan~an dirnaksudkan u n t u k  meniadakan penyalahgunaan 

kedudukan MPR sebagai leinbaga tertinggi negara. Sebenarnya 

kedudukan tertinggi tersebut dapat tetap dipertahankan sepanjang 

diartikan: Pertama, sistein keanggotaan yang diperluas (anggota DPR 

ditambah uhlsan daerah dan golongan). Kedua, wewenang hanya terbatas 

pada hal-ha1 yang disebutkan dalam UUD (Meiietapkan UUD, 

menetapkan GBHN, memilih Presiden dan Wakil Presiden, mengubah 

UUD). Tampaknya, Orde Lama lebih konsekuen. Ketetapan-ketetapan 

MPRS (Orde Lama) hanya terbatas pada llal-11al yang disebutkan dalam 

UUD. Berbeda dengan Orde Baru. Atas dasar kekuasaan tak terbatas, 

MPR menetapkan berbagai ketetapan d.i lular yang ditentukan dalam ULD 

seperti Ketetapan tentang Peinililian Umum. Hal yang sama dilakukan 

oleh MPR masa reformasi. Ketetapm-ketetapan MPK di luar wewenang 

yang ditentukan dalan UUD ~neruyakan suatu tindakan inelampaui 

wewenang, karena itu selnestinya batal derni Ililkum. 

'' Bagir Manan, DPR, DPD dart MPR dalanr UUD 1945 Baru, FH UII Press, Yogyakarta, 
2003, hlm. 15-16. 



2. Gagasan sistem Perwakilan dua kamar mika~neral).'~ MPR menjadi 

wadah badan Perwakilan yang terdiri dari DPR dan DPD. Tetapi d a i  

sus~man yang menyebutkan terdiri dmi anggota-anggota DPR dan DPD 

tidak tergambar konsep dua kamar. Dalam susunan dua kamar, bukan 

anggota yang menjadi unsur, tetapi badan yaitu DPR dan DPD seperti 

Kongress Amerika Serikat yang terdiri dari Senat dan House of 

Representatives. Kalau anggota yang menjadi umsu, maka MPR adalah 

badan yang berdiri sendiri di luar DPR dan DPD (Pembaharuan sistem 

badan Perwakilan tidak sejalan dengan gagasan sistem dua kamar). 

3. Gagasan menyederhanakan sistem keanggotaan dengan meniadakan 

utusan golonga~ dan mengubah utusan daaah menjadi DPD. Seperti 

diutarakan di atas, penghapusan utusan golongan lebih bersifat pragmatik 

daripada konseptual. Penlbahan sistem utusan daerah dimaksudkan agar 

lebih demokratik darl ineningkatkan keikutsertaan daerah dalam 

penyelenggaraan sehari-l~ari praktik negara dan pemerintahan, di 

samping sebagai foruin ineinperjuangkan kepentingan daerah. 

4. Gagasan inew~ljudkan demokrasi dalam mengisi keanggotaan W R  

dengan cara pernilihan langsung ole11 rakyat. Dengan ditiadakan 

kemungkinan tindakan kolusi dan nepotisme dalam pengisian 

keanggotaan MPR. 

52 Menurut Jimly Asshiddiqie, sistem yang dianut tidak dapat disebut sistem bikameral atau 
satu kamar, melainkan sistem tiga kan~ar (Trikameralisme) karena keberadaan MPR yang selama 
ini disebut sebagai Lembaga Terlinggi Negara itu memang telah mengalami perubahan yang 
sangat mendasar, &an tetapi keberadaarinya tetap ada Lihat Jimly Asshiddiqie, struktur 
Ketrrfatregnraon ltrdonesiu Setelah ~erubohutr Kcettrpat LIUI) Tahutr 1945, Makalah, Seminar 
Pembangunan Hukum Nasional VIII. Oleh Badan Penlbinaarl Iiukum Nmional Departemen 
Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, Denyasar. 14- 18 Juli 2003. hlm. 8. 



Berdasarkan uraian di atas, berkenaan dengan kedudukm MPR pasca 

Perubahan UUD 1945, ternyata ada pergesesan kedudukan MPR itu sendiri 

sebagai lembaga tertinggi. Pergesesan ini ditandai dengan perubahan 

terhadap ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan ketentuan Pasal2 ayat (1) Undang- 

Undang Dasar 1945. Kini, setelah Penrbahan UUD 1945, kedudukan MPR 

hanya menjadi lembaga tinggi negara, di rnana kedudukannya sejajar dengan 

lembaga-lembaga negara lainnya. Dengan penrbahan ini MPR tidak lagi 

berfimgsi sebagai 'supreme body ' yang memiliki kewenangan tertinggi dan 

tanpa kontrol, dan karena iar kewenangannyapun mengalami penlbahan- 

perubahan yang mendasar. 

Kemudian tugas MPR pasca Perubahan UULl 1945 telah mengalami 

penlbahan pula. Hal ini dapat dilihat pada ketentuan Pasal 3 ayat (I), (2) dan 

(3) yang menyatakan: 

(1). Majelis Permusyawaratail Rakyat benvenang mengubah dan 

menetapkan Undang-Undang ~ a s a r . ~ ~  

(2). Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dadatau Wakil 

~ r e s i d e n . ~ ~  

(3). Majelis Pennusyawalatan Rakyat hanya dapat memberhentikan 

Presiden danlatau Wakil Presiden dalan masa jabatannya menwut 

Undang-Undang ~ a s a r . ~ ~  

Ketentuan ini dinlmuskan untiik melakukan penataan ulang sistem 

ketatanegaraan lndoilesia agar dapat diwujirdkan secm optimal sistem 

ketatanegaraa negara Indonesia yang inenganit sistem checks and balances 

antar lembaga negara dalam kedudukan yang setara, dalam ha1 ini antara 

MPR dengan leinbaga negara lainnya seperti Presiden, DPR dan lain-lainnya. 

53 Hail Perubahan Ketiga. 
54 Hasil Perubahm Ketiga. 
55 Hail Perubahan Ketiga 



Dengan ketentuan ban1 ini secara teoritis berarti terjadi pelxbahan 

fundamental dalam sisteln ketatanegaraan Indonesia, yaitu dald sisten~ ymg 

vertrkal hirarkhis dengan prinsip supremasi MPR menjadi horizontal- 

fimgsional dengan prinsip saling mengimbangi dan saling mengawasi 

antarlelnbaga negara (check und balances).56 

Dengan perubahan itu, MPR tidak la@ menetapkan garis-garis besar 

haluan negara, baik yang berbentuk GBHN maupun peraturan penmdang- 

undangan, sel-ta memilih dan inengangkat Presiden dan Wakil Presiden. Hal 

ini berkaitan dengan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang menganut 

sistem pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, 

dirnana mereka memiliki program yang ditawarkan langsung kepada rakyat. 

Jika calon Presiden dan Wakil Presiden itu inenang inaka program ini 

menjadi program pemerintah selalna 5 (lirna) tahun. Berkaitan dengan ha1 

ini, wewenang MPR adalah melantik Presiden atau Wakil Presiden dirnana 

mereka memiliki program yang ditawarkan langsung kepada rakyat yang 

dipilih secara lai~gsung ole11 rakyat. Dalarn ha1 ini MPR tidak boleh tidak 

melantik Presiden dadatau Wakil Presiden yang sudah t e rp i~ ih .~~  

Secara terperinci kedudukan dan tugas MPR ini diatiu di dalam UU No. 

22 Tahun 2003 tentang Susilnan dan Kedudukan NIPR, DPR, DPD, dan 

DPRD." Menurut ketentua~i Pasal 10 UU No. 22 Tahun 2003, Majelis 

Permusyawaratan Rakyat merupalcan lembaga permusyawaratan rakyat yang 

berkedudukan sebagai lembaga negara. Atas pengaturan derilikian ini, 

56 MPR RI, Patiduoti chiatti ... Op.,CiL, hlm. 15 1.  
57 ]bid 
58 Selanjutnya dalarn tulisan ini UU No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan 

MPR, DPR, DPD dan DPRD disebut UU No. 22 Tahun 2003. 



tuntaslah keberadaan MPR yang seinula sebagai lembaga tertinggi menjadi 

bergeser hanya sebagai leinbaga negara saja. 

UntuIk tugas dan kewenangan Majelis Pem~usyawaratan Rakyat selain 

yang sudah ditenhkan dalan Perubahan UUD 2945, juga dalam UU No. 22 

Tahun 2003 telah ditetapkan juga sejumlal~ tugas dan kewenangan. Tugas 

dan kewenangan MPR ini merupakan penjabaran lebih lengkap lagi dari 

Perubahan UUD 1945. Tugas dan kewenangan tersebut terdhj dari: 

1. Mengt~bah dan menetapkan Undang-Undang Dasar; 

2. Melantik Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan hasil pemilihan 

urnum, dalam sidang paripluna MPR. Hal yang dimaksud dengan MPR 

melantik Presiden dan Wakil Presiden adalah peresmian Presiden dan 

Wakil Presiden hasil pemilihan umum yang ditandai dengan pengucapan 

sumpahljanji dalam sidang parip~una MPR. Jika MPR tidak dapat 

mengadakan sidang, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut 

agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh dihadapan Sidang 

Paripurna DPR. 

Jika MPR dan DPR tidak dapat inengadakan sidang, Preside11 dan Wakil 

Presiden bersumpah menunit agama atau berjanji dengan sungguh- 

sungguh di dihadapan Piinpinan MPR; 

3. Memutuskan ustd DPR berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk 

memberhentikan Presiden danlatau Wakil Presiden dalain masa 

jabatannya setelah Presiden danlatau Wakil Presiden diberi kesempatan 

untuk menyampaikan penjelasan di dalam Sidang Paripurna MPR; 



4. Melantik Walul Presiden rnenjadi Presiden apabila Presiden mangkat, 

berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya 

dalam masa jabatannya; 

5. Memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diajukan Presiden apabila 

terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam masa jabatannya 

selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari. Pengusulan dua calon 

Wakil Presiden kepada MPR adalall prakarsa Presiden. Dua calon Wakil 

Presiden tersebut berasal dari satu partai politik atau gabungan partai 

politik yang mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden 

yang bersangkutan dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presid.en. 

6. Memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya berhenti secara 

bersama dalam masa jabatannya, dari dua paket calon Presiden dan Wakd 

Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik 

yang paket calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara 

terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan sebelumnya sampai habis 

masa jabatannya selambat-larnbatnya dalan waktu tiga puluh hari; 

7. Menetapkan Peraturan Tata Tertib dan kode etik NPR. 

Konsekuensi diberikail tugas dan kewenangan ini, maka anggota MPR 

diberikan sejumlal~ hak dan kewajiban, yakni:5" 

1. Mengajukan usul pen~bahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar; 

2. Menentukan sikap dan pilihan dalain penganbilan putusan; 

3. Memilih dan dipilih; 

59 Pasd 12 dan 1 3 UU No. 22 Tahun 2003 



4. Membela diri; 

5. Imunitas; 

6. Protokoler; dan 

7. Keuangan dan administratif 

Sedangkan, kewajiban anggota MPR ditenhkan sebagai benkut: 

1. Menganalkan Pancasila; 

2. Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 dan peraturan perundang-undangan; 

3. Menjaga keu~tuhan IVegara Kesaman Republik Indonesia d m  kendcunm 

nasional; 

4. Mendallulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, 

keloinpok dan golongan; dan 

5. Melaksanakan peranan sebagai Wakil rakyat dan Wakil daerah. 

b. Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Dewan Penvakilan Rakyat dau 

Dewan Penvakilan ~ a e A h  

Dewan Perwakilan Rakyat menlpakan salah sah~  leinbaga yang tidak 

lepas dari pembahasan Perubahan UUD 1945. Perubahan atas Dewan 

Perwakilan Rakyat telal~ terjadi sejak penlbahan pertaina hingga pen~bal~an 

kedua UUD 1945. Menun~t hasil Perubahan ULID 1945, kedudukan Dewan 

Perwalulan Rakyat masih tetap diklasifikasikan sebagai lembaga negara. 

Namun demikian, dari segi materi inuatan yang meilgatur keberadaan 

Dewan Perwakilan Rakyat, banyak mengalami pen~bahan. Sebagai awal 



kajian atas penlbahan materi muatan ini dapat dilihat pada ketentuan Pasai 15 

UUD 1945. Semula ketentuan Pasal 19 UUD 1945 sebelum perubahan terdiri 

dari dua ayat yang berbunyi: 

( 1  Susunan Dewark Penvakilan Rakyat di.tetapkan dengan undang- 
~mdang . 

(2). Dewan Penvakilan Rakyat bersidang sdikitnya sekali dalam 
setahun. 

Pada perubahk kedua lJLlD 1945 tepatnya bulan Apistus 2000 

ketentuan Pasal 19 ini mengalami perubahan dan inenjadi tiga ayat. 

Selengkapnya berbunyi: 

(1). Anggota Dewail Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan 
11mu.m. 

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

(3). Dewm Pel-waltilan Rakyat bersidang sedikitnya sckali dalatn 
setahun. 

Adanya ketentuan bahwa anggota DPR dipilih melalui pemilihan wnum 

dimaksudkan intusk mewiijudkan asas kedaulatan rakyat yang secara implisit 

menjiwai Pembukaan Undang-Undang Dasw 1945 di mana seluruh mggota 

MPR dipilih oleh rakyat melalui pemilu. Deiigari adanya ketentuan ini, pada 

masa mendatang tidak ada Iagi anggota DPR yang diangkat. Hal ui sesuai 

dengan paham demokrasi Penvakilan yang inendasarkan keberadaannya 

pada prinsip Perwakila~i alas dasar pemilihan jrcprc.sen/uiion ~ J J  eleciion). 

Dengan seluruh anggota DPR dipilih rnelalui pernilu, de~nokrasi sernakin 

berkembang dan legitimasi DPR seinakin kuat ."" 

Tugas dan kcwenangall III'R serldiri n~engalami pcrubahan, sebelum 

dilakukan Pen~bahan UllD 1945, khususnya pada ketentuan Pasal 20 ayat (1 ) 

dan (2) dinyatakan: 



(I). Tiap-tiap ~mdangundang menghendA persetujuan Dewan 
Perwakilan Rakyat. 

(2). Jika sesuatu rancangan ur~dang-undang tidak mendapat persetujuan 
Dewan Perwakilan Rakyat, maka rancangan tadi tidak boleh 
dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Penvakilan Rakyat masa 
itu. 

Setelah Perubahan UUD 1.945 ketentuan Pasal20 mengalami perubahan 

menjadi 5 ayat. Ketentuan Pasal20 ayat (I), (2), (3), (4), dan (5) berb~myi: 

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

(2). Setiap rancangan undang-itndang dibahas oleh Dewan Perwakilan 
Rakyat dan Presiden umt~& mendapat persetujuan bersama. 

(3). Jika rancangan undang-undang in i tidak mendapat persetujuan 
bersana, rancangan undang-undang itu tidak bole11 diajukan lagi 
dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu. 

(4). Presiden mengesahlcan rancangan umdang-undang yang telah disetujui 
bersama utntuk menjadi undang-undang. 

(5). Dalarn ha1 rancangan undang-undang yang telah disetujui bersaina 
tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalarn waktu tiga puluh hari 
semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan 
undang-undang tersebut sah menjadi undang-itndang dan wajib 
diundang . 

Pasal5 ayat (1) semula berbunyi kekuasaan membentuk undang-undang 

berada pada Presiden dengan persetujuan DPR. Mel-alui ketelltuan Pasal 20 

ayat (I), maka kekuasaan ineinbenttik umdang-undang beralih pada DPR 

Sementara itu, Presiden hanya dinyatakan berhak mengajukan RUU, bukan 

sebagai pemegang kekuasaan Leg slat if yang utaina. 

Meilurut Jirnly Asshidiqqie terkait dengaii ketcntuan Pasal 20 ayat (2) 

dinyatakan, bahwa seliap rancangall UU dibahas ole11 DPR dan Presiden 

untuk maksud mendapat persetujuan bersanla. Hams dibedakan antara 

"panbahasan bersama" da11 "perset~~uan bersaina". Di sini tidak dikatalcan 

harus dibahas bersalna atau secara bersana-sarna. Yang penting adaldl 



hasilnya, yaitu hams inendapatltan persehjuan bersama. Artinya, KUU yang 

bersangkutan dapat saja dibahas sendiri-sendiri oleh DPR dan oleh Presiden 

secara terpisah, asalkan keduanya sama-sama dapat memberi persetujuan 

terhadap RUU tersebut. Konsekuensi penafsiran demikian ini tentu dapat 

mempengandi prosedtu pembahasan RUU yang diatur dalarn perahu-an tata 

tertib DPR RI. Jika RUU diajukan atas inisiatif pemerintah, maka 

pembahasan oleh DPR dapat dilakukan dengan menghadirkan Wakil 

pemerintah sebagai utusan Presiden imtuk didengarkan keterangan atau 

penjelasannya berkenaan dengan materi usulan RUU yang bersangkutan. 

Akan tetapi, kedudukan Wakil dalam forum DPR itu tentunya bukan 

men~pakan stlbjek yang mengambil kepuh~san. Jika dilakukan perntmgutan 

s u m ,  Wakil peinerintah hanya inenjadi narasuinber yang tidak ikut 

memberikan suara. Jika Wakil peinerintah mempunyai kepentingan, maka 

kepentingan atau aspirasinya itu haruslah disalurkan melalui anggota DPR 

yang berasal dari partai pe~neiintah. Jika RUlJ bersangkt~tan adalah RUU 

inisiatif DPR, pembahasannya dilakukan sepenilhnya oleh DPR. Setelah 

RUU tersebut disetujui ole11 Rapal Paripurna DPR, d m  RUU tersebut 

diajukan kepada Presiden, banllah diadakan rapat bersama antara DPR 

dengan Wakil Pemerintah. Akan tetapi., dalam forum rapat bersama ini pihak 

yang berhadapan adalah DPR sebagai instih~si dengan peinerintah sebagai 

institusi. Karena itu, DPR sudah rnenjadi satu suara ymg berhadapan dengan 

pemerintah yang tidak dapat la@ inemanfaatkan anggota DPR yang berasal 

dari partai pemerintah. Perbedaan pendapat di antara DPR dan Pemerintah 



dalan llal ini bisa saja memakan waktu, tergitlltung pada perkembargan 

dukungan opini ulnum dalam masyarakat. Namun, secara hukum, pemerintah 

dapat saja menolak menyetujui RUU yang bersangkutan. Dengan perkataan 

lain, sebelum RUU yang bersangkutan disetujui bersama oleh Presiden dan 

DPR, terlebih dahulu dapat dilakukan pembahasan: (a) perancangan RUU 

secara sendiri-sendiri oleb. PresideniPemerintah atau oleh DPR, (b) 

pembahasan oleh pemerintall terhadap RUU yang diajukan oleh DPR, 

pembahasan oleh DPR terhadap RUU yang diajukan oleh 

pemerintahPresiden (c) pembahasan bersarna oleh institusi DPR sebagai 

suatu kesatuan berhadapan dengan pemerintah dalam ha1 RUU tersebut 

berasal dari inisiatif DPR, atau (d) pelnbahasan bersama antar anggota DPR 

bersarna-sama dengan Wakil pemerintah sebagai narasiunber dalam ha1 

RUU tersebut berasal dari inisiatif pemerintah.61 

Selanjutnya ia juga menyatakan, pendapatnya atas ketentu~an Pasal 20 

ayat (3) dan ayat (4). Menunitnya, ayat ini menegaskan bahwa: (i) suatu 

RUU dap& saja tidak rnendapat persetujuan bersa~na antara DPR dan 

Pemerintah. Misalnya, peiner-intah dapat menyatakan ~nenolak untuk 

mernberikan persetujuan terhadap suatu materi atau seluruh materi RUlJ 

yang bersangkutan. Demikian pula DPR, dapat inenyatakan menolak 

sebagian atau seluruh materi RUU yang diajukan oleh pemerintah, meskipun 

hal itu telah diadakan pembahasan bersama yang bertujuan mendapatkan 

persetujuan bersama; (ii) RULJ yang tidak mendapatkan persetujuan bersaina 

- - - 

61 . J~rnly Assidiqqie, Ko~isoIidasi ... Op.CiL, hlm. 25-26. 



tersebut, baik yang berasal dari inisiatif pemerintdl ataupun inisiatif DPR, 

tidak dapat lagi dimajukan dalam masa persidangan yang bersangkutan. Hal 

ini dimaksudkan umtuk menjamin jangan sarnpai jadwal ketatanegaraan 

terganggil karenanya. Berikutnya untuk ayat (4), ia menyatakan, bahwa 

pengesahan yang dimaksudkan di sini bersifat administratif, yaitu 

pengundangan undang-undang tersebut ke dalam Lembaran Negara yang 

menentukan efek pengumuman h h n  (publication and promulgation of the 

law) dan daya ikat atau efektivitas legalitas undang-umdang tersebut bagi 

para subjek hukurn diaturnya.62 

Pasal 20 ayat (9, dirumuskan karena adanya kebutuhan untuk mencari 

solusi konstitusional apabila tidak dilakukan pengesahan oleh Presiden atas 

sebuah RUU yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden, sehingga 

tidak menentilkannya pengumdangan RUU tersebut. Selain itu belajar dari 

praktek ketatanegaraan di masa lalu di mana terdapat suatu RUU yang telah 

mendapat persetujuan bersama DPR dan Presiden, tetapi ternyata kemudian 

tidak disahkan oleh Presiden. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian 

huhun dan kesiinpangsi~uan hukum yang membawa dampak negatif dalam 

kehidupan kenegaraan. Dengan adanya ketentuan ini, ditandatangani atau 

tidak ditandatangaili suatu RUU yang telah disetiljui bersama DPR dan 

Presiden oleh Presiden, RUU itu secara serta merta (otomatis) secara resmi 

menjadi UU yang sah menunlt hukum dan lnenjadi hukum yang berlallu 

62 Zbid 



setelah lewat 30 (tiga p ~ l d l j  hari sejak RUU ihl disetujui bersama oleh DPR 

dan ~ r e s i d e n . ~ ~  

Riunusan ini n~enlpakan salah satu wujud dari pelaksanaan ltekuasaan 

membentiik umdang-umdang yang ada di tangan DPR. Selain itu, ketentuan 

ini terkait dengan Pasal22 ayat (1) mengatur ltekuasaan Presiden dalam 

ha1 ikhwal kegeiltingan yang meinaksa berhak menetapkan peraturan 

pemerintah pengganti undang-undang (Perpu). Walaupim RUU tersebut tidak 

ditandatangani Presiden, tetapi ha1 in1 tidak mengurangi komitmen semua 

pihak, terutama penyelenggara negara untuk lnelaksanakan undang-undang 

tersebut, terrnasuk Presiden. Hal ini dikarenakan, umdang-undang tersebut 

sebelumnya .telah disetujui bersama ole11 DPR dengan Presiden serta adanya 

penegasan Pasal 20 ayat (5) itil sendiri yang menyatakan bahwa suatu RUJ 

sah menjadi undang-imdang dan wajib diundangkau apablla lewat waktu 30 

hari walaupum Presiden tidak mengesalkannya. Ketentiran ini diriunuskm 

untuk n~emberikdn kepastian hukum. Ketentuan yang diatur dalam Pasal 20 

ayat (5) ini perlu dipal~ami sebagai imbangan ketentilan Pasal20 ayat (3) dan 

ayat (4) karena RUIJ sudah dibahas dan disetujui bersa~na oleh DPR dan 

presiden.04 

Untuk melihat gambaran menyeluruh dari kedudukan dai tugas serla 

kewenangan Dewan Penvakilan Rakyat dapat dililiat pada ketenh~an UJ No. 

22 Tahun 2003. Menunlt ketentilmi Pasal 24 UU No. 22 TAhun 2003 

ditegaskan, bahwa DPR menlpdcan lelnbaga Pelwakilan rakyat yang 

berkedudukan sebagai lelnbaga negara. DPR sebagai lembaga negara 

63 M P R  R1, Pmduart &lam ... Op,CyiL, Izlrn. 1 1 3 " Ibid 



diberikan beberapa fungsi yakrli: I'ertamn, fungsi legislasi, yakni fbngsi 

membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden untuk 

mendapatkan persetujuan bersama; Kedzla, fungsi anggaran, yakni fungsi 

menyusun dan menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara bersama 

Presiden dengan memperl~atikan pertimbangan DPD; darl Ketiga, fungsi 

pengawasan, yakni; fungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, undang- 

undang, dan peraturan pelaksananya. 

Adapun tugas dan kewenangan lembaga DPR menurut UU No. 22 

Tahun 2003 ditentukan dalan ketentuan Pasal 26 yang menyatakan bahwa 

tugas dan kewenangan DPR terdixi dari: 

I .  Membentuk undang-undang yang dibahas dengan Preside11 untuk 

mendapatkan persehljuan bersama; 

2. Membahas dan lnelnberikan persetujuan peraturan pemerintah pengganti 

umdang-umdang; 

3. Menerima dan memballas usulan rancangan imndang-undang yang 

diajukan DPD yang berkaitan dengan bidang tertentu dan 

mengikutsertakannya dalaln pembahasan; 

4. Memperhatikan perti~nbangan DPD atas rancscngan imdang-~mdang 

APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, 
/ 

pendidikan, dan agama; 

5. Menetapkan APBN bersama Presiden dengan memperhatikan 

pertimbangan DPD; 



6. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, 

anggaran pendapatan dan belanja negara, serta kebijakan pemerintah; 

7. Membahas dan menindaklanjulti hasil pengawasan yang diajukan oleh 

DPD terhadap pelaksmam undang-undang inengenai otonolni daerah, 

pembentukan, pemekaran dan penggabcmgan daerah, hubungan pusat dan 

daerah, sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, 

pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, d m  agarna; 

8. Meinilih anggota Badm Pemeriksa Keuangan dengan memperhatikan 

pertimbangan DPD; 

9. Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas 

pertanggungjawaban keuangan negara yang disampaikan oleh Badan 

Pemeriksa Keuangan; 

10. Memberikan persetujuan kepada Presiden atas pengangkatan dan 

pemberhentian anggota Komisi Yudisial; 

11. Memberikan persehljuan calon Hakim Agung yang diusulkan Komisi 

Yudisial untuk ditetapkan sebagai I-lakim Agung oleh Presiden; 

12. Memilih tiga orang calon anggota liakiin konstiti~si dan mcngajukanrrya 

kepada Presiden untuk ditetapkan; 

13. Memberikan pertiinbangan kepada Presiden ~~ntuli  ~nengangkat duta, 

meneri~na penempatan duta negara lain, dail memberikan petti~nbanga~~ 

dalam pembel-ian arnncsti dan abolisi; 

14. Memberikan persetujuan kepada Presiden ilnti~k menyatakan perang, 

membuat perda~naian, d m  pejmjian dengan negara lain, serta membuat 



perjanjian intemasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas d m  

mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan 

negara dadatau pembentukan undang-undang; 

15. Menyerap, menghimpun dan tnenampung dan menindaklanjuti aspirasi 

masyarakat; dan 

16. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang ditentukan dalam 

undang-undang. 

Dari pemaparan tugas dan kewenangan DPR dalam UU No. 22 Tahun 

2003 terlihat bahwa jabaran tugas dan kewenangan tersebut merupakan 

perincian dari tugas dan kewenangan DPR yang ada dalam Perubahan UUD 

1945. 

Dewan Penvakilan Daerah (DPD) sebagai lembaga baru yang baru 

muncul dalam pen~bahan keempat. Susrman keanggotaan MPR benlbah 

secara struktural karena dihapuskannya keberadaan utusan golongan yang 

mencerminkm prinsip Penvakilan fimgsional (fbnciional represeniaiion) dari 

unsur keanggotaan MPR. Dengan demikian, anggota MPR hanya terdiri atas 

anggota Dewan Penvakilan Rakyat (DPR) yang lnencenninkan prinsip 

Perwakilan politik (polilicul represenlalion) dan Anggota Dewan Perwakilan 

Daerali (DPD) yang mcncerminkan prinsip Pclwakilan daerah (regionul 

represenlulion). 'lugas dan kewe~ia~igan DPD diati~r dalani ['asdl 22D (a) 

dapat mengajukan ranczmgan UU tertentu kepada DPR (ayat l), (b) ikut 

membahas rancangan UU tertentu (ayat 2), (c) memberikan pertimbangan 

kepada DPR atas rancangan UU APBN dan rancangan UU tertentu (ayat 2), 



(d) dapat inelaktkan pengawasan atas pelaksanaan UU tertentu (ayat 3), (e) 

menyampaikan hasil pengawasan ihl kepada DPR (ayat 3). Jika diperhatikan 

nunusan pasal-pasal di atas DPD sama sekali tidak memp~myai kekuasaan 

apapun di bidang ini. DPD hanya me~nberikan masukan pertimbangan, usul, 

ataupun saran sedangkan yang berhak memutuskan adalah DPR, bukan DPD. 

c. Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Presiden danlatau Wakil 

Presiden 

Struktur UUD 1945 sebelum perubahan inemberikan pengaturan yang 

dominan terhadap lembaga ke-~residenan;' baik jumlah pasal maupun 

kekuasaannya. Tiga belas d a ~ i  tiga puluh tujuh pasal ULTD 1945 mengatur 

langsung mengenai jabatan kepresidenan (Pasal 4 sampai dengan Pasal 15 

dan Pasal 22). Selain itu terdapat pula ketentuan-ketentuan lain yang tidak 

mungkin terlepas dari Presiden seperti ketentuar. tentang .APBN, ketentuan 

yang nlengaha kewenangan MPR, DPR, DPA, BAPEKA, undang-undaq 

organik, dan lain ~ e b a g a i n ~ a . ~ ~  

Kini, lembaga ke-Presidenan pasca Perubahan UUD 1945 telah 

mengalami pergeseran kekuasaan. Dolninasi lembaga ke-Presidenan bergeser 

65 Masalah lembaga kepresidenan ini banyak diatur dalam Bab 111 Kekuasaan Pemerintahan 
Negara. Hal ini memiliki kesamaan dengan UUD 1945 yang mengatur masalah kepresidenan 
dalam Bab I yang berjudul "The President". UUD Pakistan mengaturnya dalam bagian III Bab I 
yang berjudul "The President", ULlD Filipina mengaturnya dalam artikel VII yang berjudul "the 
Executive Departement'. UUD Arnerika Serikat mengaturnya dalam artikel I1 yang tidak berjudul, 
namun biasanya disebut 'The Executive Article". Lihat Harun A1 Rasyid, Pengisian Jabatan 
Presiden, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta,, 1999, hlm. I .  

66 Bagir Manan, Lenibaga.. . Op,CiL, hlm. 3 1. 



pada dominasi lembaga Legislatif. Namun demikian, kedudukan lembaga ke- 

Presidenan masih tetap merupakan lernbaga tinggi negara.67 

Perihal, hlgas dan kewenangan Presiden, maka sangat jelas bahwa, 

Presiden memegang kekuasaan sama halnya seperti lembaga-lembaga 

lainnya. Hal hi termaktub dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) yang 

tidak mengalami perubahan dimana berbunyi: 

(1). Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan 

pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. 

(2). Dalam rnelaktkan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu 

orang Wakil Presiden. 

Akan tetapi, dalam beberapa ha1 terkait dengan tugas dan kewenangan 

Presiden justru mengalami pergeseran. Pergeseran itu dapat dilihat pada 

ketenh~an Pasal 5 ayat (I), Pasal 7C, Pasd 11 a p t  (I), (2), dan (3), P a d  13 

ayat (I), (2), dan (3), Pasal 14 ayat ( I  ) dan (2), Pasal 16, dan Pasal 17 ayat 

(2). 

Menurut ketentuan Pasal 5 ayat (1 ) dinyatakan, balzwa Presiden berhak 

mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. 

Dengan perubahan ini Presiden yang seinula inemegang kekuasaan 

membenhlk ~mdang-mdang dengan perseh~juan DPR, pasca perubahan ini 

Presiden hanya diberikan hak mengajukan RUU. Kekuasaan meinbent&. 

undang-undangnya telall dialihkan kepada DPR sesuai dengan ketentuan 

Pasal20 ayat (I). 

67 Kedudukan Presiden dan Wakil Presiden sarna kuatnya dengan lembaga legislatif (DPR) 
mengingat Preside11 dan Waliil Presiden menurut ketentuan UU No 23 Tahun 2003 dipilih 
langsung oleh rakyat. 



Perubahan pasal ini inemindahkan titik berat kekuasaan legislasi 

nasional yang semilla berada ditangan Presiden, beralih ke tangan DPR 

Pemberdayaan DPR ini tidak menyebabkan DPR lebih kuat dibanding 

Presiden, tetapi kedua lelnbaga tersebut berada dalam. kedidukan yang 

seimbanglsetara. 

Dalam Perubahan UuD 1945, khususnya perubahan ketiga dihadirkan 

ketentuan tambahan yakni ketentuan Pasal 7C yang selengkapnya berbunyi: 

"Presiden tidak dapat membekukan daniatau membubarkan Dewan 

Perwakilan Rakyat." Hal yang ingin dicapai dari penambahan ketentuan ini, 

diharapkan bahwa antara Presiden dan DPR mempunyai kedudukan yang 

seimbang secara politis. Di samping itu, ketentuan ini untuk mencegah 

tindakan sewenang-wenang dari Presiden terhadap DPR sebagai lembaga 

yang merepresentasikan kedaulatan rakyat. 

Untuk pergeseran kekuasaan Presiden terlihat juga dalam ketentuan 

Pasal 11 ayat (I) ,  (2), dan (3) yang berbunyi: 

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

(2). Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang 
menimbillkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidt~pan 
rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara danlatau 
mengharuskan peri~bahan atau peinbentikan undang-undang harus 
dengall persetujuan Dewan Perwakilan Kakyat. 

(3). Ketentaan lebih lailjut tentang perjanjian internasional diatur 
dengan indan g-undang. 

Pasal 11 ayat ( I  ) hanya inengalami perubahan de:ngan inenjadikan ayat 

(I), sementara secara substantif tidak berubah. Di lain plhak ketentuan Pasal 

11 ayat (2) dan (3) mengalami penlbahan secara sibstantif. Perubahan ini 



didasarkan kepada h~nhltan penlbahan &bat perkembangan yang ada 

sekarang dan juga terkait dengan filosofis mendasar dari konsep kedaulatan 

rakyat. tuntutan atas perkembangan yang ada sekarang diindikasikan dengan 

banyaknya pe rjanjian internasional yang si~bjek hukurnnya tidak lagi hanya 

negara atau badan-badan internasional, seperti dengan IMF, World Bank dan 

Tahta Suci sehingga semua ini perlu diakomodir UUD hasil perubahan. 

Kemudian dari segi konsep kedaulatan rakyat, seperti diketahui DPR 

adalah lembaga Penvakilan rakyat. Oleh karenanya, dengan adanya 

lteterlibatan DPR dalam perjanjian intemasional akan memerankan fimgsi 

checks and balancesnya. 

Dalam analisis Jimly Asshiddiqie ketentuan Pasal 11 ayat (2) 

dimaksudkan untuk menjamin agar tindakan peinenntah lmtuk meningkatkan 

diri dalam persetujuan atau perjanjian internasional yang membebani 

keuangan negara atau membebani kehidupan rakyat, perlu dikontrol dengan 

terlebih d~11u inendapatkan persetujuan DPR. Mengenai apa batasan 

membebani itu sendiri perlu dirinci yang pengatilrannya lebih lanji~t 

dituangkan dalam bentuk undang-undang sebagaiinana ditentukan dalam 

Pasal 11 ayat (3).6" 

Pergeseran kekuasaan Presiden yang ada dalanl ketentuan Pasal 13 ayat 

(I) ,  (2), dan (3) dapat dilihat sebagai berikut: 

(1). Presiden mengangkat duta dan konsi~l. 
(2). Dalain ha1 nlengangkat duta, Presiden lnemperhatikan 

pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. 

68 . J~mly Assiediqqie, Xot~soii~iwi ...Ol,., CiL, hlm. 18. 



(3). Presiden menerima penempat an duta Negara lain dengan 
memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. 

Sebelurn ada pen~bahan, Presiden sebagai kepala negara mempunyai 

wewenang untuk menentukan sendiri dita dan konsul serta menerima duta 

negara lain. Duta besar yang diangkat ole11 Presiden merupakan Wakil 

negara Indonesia di negara di mana ia diteinpatkan. Kedudukan itu 

menyebabkan duta besar mempunyai peranan penting dan berpengaruh 

dalam menjalankan tugas-tugas kenegaraan yang menjadi wewenangnya. 

Demikian pula dua negara lain yar~g mewakili negaranya di Indonesia, sangat 

penting bagi akurasi infonnasi untuk kepeiltingan hubungan baik antara 

kedua negara dan bangsa. Mengingat pentingnya ha1 tersebut, inaka Presiden 

dalam mengangkat dan menerima duta besar sebaiknya diberikan 

pertimbangan oleh DPR. Pertimbangan DPR tidak bersifat mengkat secm 

yuridis-formal, tetapi perlu diperhatikan secara sosial-politis. Selain itu, 

pertimbangan DPR dalam ha1 menerima duta asing juga dimaksudkan agar 

pemerintah tidak disalahkan apabila menolak duta asing yang diajukan oleh 

negara lain karena telah ada pertimbangan DPR. Selain itu, adanya 

pertimbangan DPR tersebut dimaksudkan agar te rjalin checks and balances 

antara Presiden dan lembaga Perwakilan tersebit diinana inereka saling 

inengawasi dan saling lnengimbangi dalam Ilal pelaksanaan tugas-tugas 

kenegaraan.(19 

Dalam Pasal 14 ayat (1) dan (2) kekuasaan ~residen inengalami 

pergeseran sebagaimana pasal-pasal sebel~unnya. Secara lengkap bunyi dari 

ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan (2) berbunyi: 

69 MPR RI, Panduarr dalartt ... Op.,Cit, hlm. 88. 



(1). Presiden meinberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan 
pertimbangan Mahkamah Agung. 

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

Rumusan pasal ini mengalami perubahan baik dari jumlah ayat maupun 

substansinya. Dari segi jumlah ayat semula tidak memakai ayat, kini 

ketentuan Pasal 14 terdiri dari dua ayat. Untuk substansi narnpak jelas, 

bahwa Presiden masih diberikan kekuasaan untuk memberikan grasi, 

amnesti, abolisi dan rehabilitasi, namun dalam perubahan dimasukan peran 

dua lembaga penting yakni Mahkamah Agung dan Dewan Perwakilan 

Rakyat. Peran Mahkamah Agung adalah memberikan pertimbangan kepada 

Presiden untuk memberikan gas i  dan rehabilitasi, sedangkan Dewan 

Perwakilan Rakyat diberikan peran untuk memberikan pertimbangan kepada 

Presiden dalam ha1 pemberian arnnesti dan abolisi. Pertimbangan dari kedua 

lembaga ini harus diperhatikan oleh Presiden. 

pasdl 16 sebagai salah satu ketentuan pasal yang menerangkan 

kekuasaan Presiden menyatakan: 

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

Perubahan ini didasarkan atas pertimbangan untuk meningkatkan 

efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan negara. Sebeliun perubahan, 

Undang-Undang Dasar 1945 mengatur kewenangan le~nbaga negara DPA 

memberikan nasihat daii pertimbangan kepada Preside11 tidak terkait dengan 

nasihat dan pertimbangan itu. Hal itu menunjukan keberadaan DPA sebagai 

lembaga negara setingkat Presiden tidak efektif dan efesien. De~nikian pula 



mekanisme penetapan pertimbangan oleh DPA hams melalui prosedur 

pembahasan dalam pengambilan putusan dalam sidang DPA, sehingga 

membultuhkan waktu atau tidak dapat dilakukan secara serta merta apabila 

Presiden membutuhkan pertimbangan yang ~ e ~ a t . ~ '  

Menunlt Harun A1 Rasyid, pasal 16 tersebut tidak memerintahkan 

kepada DPR agar membuatfmembentuk UU tentang Dewan Pertimbangan. 

Yang membentuk Dewan Pertimbangan adalah Presiden, tentu saja dengan 

mengeluarkan Keputusan Presiden. Seharusnya Dewan Pertimbangan 

tercanhm dalam UU, tidak boleh dalam bentuk peraturan lain. ketentuan 

pasal 16 tersebut menutup kemungkinan bagi Presiden untuk mengangkat 

seorang penasihat politik (Political ~ d v i s o r  ) atau penasihat hukum (Legal 

Advisor) atau pensihat ekonorni (Economic ~ d v i s o r ) . ~ '  

Untuk ihl, ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 Bab IV tentang 

Dewan Pertimbangan Agung dihapus dan sebagai gantinya dirumuskan 

ketentuan Pasal 16 yang memberikan kekuasaan Presiden membentuk suatu 

dewan pertimbangan yang berkedudukan di bawah Presiden. Karena itu, 

ketenh~an itu dimasukkan dalain Bab tentang Kekuasaan Pemerintahan 

Negara yang mengatur kekuasaan Presiden. Hal ini juga didasarkan oleh 

hasil pengkajian, bahwa secara fi~ngsional lembaga kepenasihatan, bahkan 

ketika masih berna~na DPA pun sesungguhnya berada dalam rumpun 

70 IbM 
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kekuasaan eksekutif. Dengan kedudukan di bawah Presiden, tugas suatu 

dewan pertimbangan akan lebih efektif dan efisien karena langsung berada di 

bawah pimpinan dan koordinasi Presiden. Selain itu suatu dewan 

pertimbangan itu meinang dibentuk untuk memberikan dukungan secara 

terus menerus kepada Presiden agar lebih sukses dalam melaksanakan 

Pasal berikutnya yang menjelaskan kekuasaan Presiden dapat ditemukan 

pada ketentuan Pasal 17 ayat (2) yang berbunyi: "Menteri-menteri itu 

diangkat dan diberhentikan oleh Presiden." Dari rumusan ini dapat 

disimpulkan bahwa ketentuan ini menegaskan, bahwa tanggung jawab 

pemerintahan terletak di pundak Presiden, dan tentunya penegasan ini sejalan 

pula dengan sistem pemerintahan yang diingmkan yakni sistem pemerintahan 

Presidensial. 

Menjelaskan tentang tugas dan kewenangan Presiden secara 

menyeluruh dan komprehensif, Harun Alrasyid mengemukakan dengan 

mengutip pendapat Francis Heller dalam bukunya The Presidency, A 

Modem Perspeclive yang dikatakan, bahwa sumber kewenangan daripada 

Presiden tersebut adalah: ~on~stitutionally based powers, legislatively 

entrusledpowers, andpowers by virlue of his ofjce. Dalam kata lain, bahwa 

sumber kewenangan Presiden, yaitu Undang-Undang Dasar (Konstitusi), 

Undang-Undang, dan wewenang tidak terhlis yang secara inheren inelekat 

pada jabatan Presiden. Dengan demikian, dalam konteks Indonesia, 



kewenangan Presiden riidak hanya terfokus pada kewnangan yang ada dalarn 

UUD 1 9 4 5 . ~ ~  

d. Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Mahkamah Agung 

Bab kekuasaan kehakiman banyak mengalami perubahan tatkala 

dilakukan perubahan ketiga dan keempat dari UUD 1945. Sebelrun 

perubahan, Bab tentang Kekuasaan Kehakiman terdiri dari 2 (dua) pasal, 

yaitu Pasal24 dan Pasal25. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945, 

Bab tentang Kekuasaan Kehakiman menjadi 5 (lima) pasal sehingga lebih 

rinci dan lengkap, yaitu Pasal 24; Pasal 24A; Pasal 24R; Pasal 24C; Pasal 

24D; dan Pasal 25. Pada penlbahan ketiga (tahun 2001) diputuskan Pasal24 

(kecuali ayat (3); Pasal 24A; Pasal24B; Pasal24C; dan Pasal24D. Pasal24 

ayat (3) diputuskan pada Penlbahan Keempat (tahtm 2002), sedangkan Pasal 

25 tetap. 

Perubahan terhadap ketentuan Pasal 24 telah menjadikan keberadaan 

Pasal 24 me~igalami penambahan ayat, di mana pada penlbahan ketiga 

diputuskan dua ayat, yaitu; ayat ( 1 )  d m  ayat (2), sedangkan ayat (3) 

diputuskan pada penlbahan keempat. Masalah kedudukan Mahkamah Agmg 

dapat dilihat pada ketentuan Pasal24 ayat (2) menyatakan, bahwa kekuasaan 

kehakiman dilakukan ole11 sebuah Mahkamah Agmg dan badan peradilan 

yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingk-ungan 

agama, lingkungan peradilan militer, Iingkungan peradilan tata usal~a negara; 

dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Dari paparan bunyi ketentuan Pasal 

73 H m n  Alrasyid,"Refleksi Pelaksanaan Kekuasam Presidensial Pasca Amandemen UUD 
1945," Mdialah disarnpaikan dalam .Yet~rinur thti Lokakaryu ~erkenrbungun Keiulaegaruutt 
Pasca At~ndettun UUD 1945 yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negtlra 
dan Hukum Administrasi Negara Se-Indonesia, Hotel Aryaduta, Jakarta, 7 September 2004, 
hlm. 1. 



24 ayat (2) UUD 1945 dapat diketahui keberadaan kekuasaan kehakiman 

pucuknya pada Mahkamah Agung. 

Kedudukan Mahkamah Agung yang menjalankan kekuasaan 

kehakiman, dirnana dibawahllya ada badan peradilan mum, agma, militer, 

tata usaha negara serta sebuah Mahkamah Konstitusi pada dasamya dalam 

melaksanakan kekuasaan kehakiman diselenggarakan dengan merdeka, bebas 

dari intervensi pihak manaptm. Untuk menjamin ini, maka pada perubahan 

ketiga tidak ditinggalkan pula memasukkan perubahan atas ketentuan Pasal 

24 ayat (1) yang sebel~unnya berbunyi: "Kekuasaan kehakiman dilakukan 

oleh sebuah Mahkamah .4gung dan lain-lain badan kehakiman menurut 

undang-undang." Selanjutnya, diubah bunyinya menjadi: "Kekuasaan 

kehakirnan merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan 

peradilan guna menegakkan h t h n  dan keadilan." 

Pengaturan hukum atas ltewenangan Mahkamah Agilng tennaktub pada 

ketentuan Pasal 24A ayat (I) ,  (2), (3),(4) dan ayat (5). Bunyi daliyada 

ketentuan tersebut adalah: 

(1). Mahkamah Agung benvenang 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 hams memiliki jntegritas dan kepribadian yang 
tidak tercela, adil, profesional da l  berpengalaman di bidang 
hukum. 

(3). Calon hakim agung diusulkan Kolnisi Yudisial kepada Dewan 
Perwakilan Kakyat mhlk inendapatkan persetujuan dan 
selanjutnya ditetapkan sebagai hakin1 agung oleh Presiden. 

(4). Kehla dan Wakil Ketua MalIkmah Agung dipilih dari dan oleh 
hakim agung. 

(5). Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah 
Agung serta badan peradil'm dibawhya diatur dengan undang- 
undang. 



Setelah memperhatikan secara cermat, maka jelaslah, bahwa Mahkarnah 

Agung memiliki setidaknya tiga kewenangan, yakni: Pertama, benvenang 

mengadili pada tingkat kasasi; Kedua, benvenang menguji peratman 

perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-lmdang; clan 

Ketiga, mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. 

Dalam pandangan Jimly Asshiddiqie kewenangan menguji materi 

peratman di bawah undang-undang masih diberikan kepada Mahkmah 

Agung sebagaimana sebelumnya, sedangkan penguji materi undang-ur~dang 

terhadap Undang-Undang Dasar diberikan kepada Mahkarnah Konstitusi 

sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1). Dengan demikian 

diadakan pemisahan antara kegiatan pengujian materi (judicial review) 

undang-undang dan materi peraturan di bawah undang-undang. Terhadap 

perumusan demikian dapat diaiukan empat kritik. Pertama, pemberian 

kewenangan pengujian (judrcial review) materi undang-undang terhadap 

Undang-Undang kepada Mahkarnah Konstitusi yang baru dibentuk 

mengesankan hanya sebagai tambahan perumusan terhadap materi UUD 

secara mudah dan tambal sulam seakan-akan konsepsi hak uji materi 

p e r a m  yang ada di tangan Mahkamah Agung tidak huvt terpengaruh 

dengan adanya hak uji yang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi. 

Perumusan demikian terkesan seakan kiuang didasarkan atas pendalaman 



konseptual berkenaan dengan konsepsi hak u ~ i  i t  sendiri seccva 

k o ~ n ~ r e h e n s i f . ~ ~  

Kedua, pemisahan kewenangan itu inasuk aka1 untuk dilakukan jika 

sistem kekuasaan yang dianut masih didasarkan atas dasar prinsip pembagian 

kekuasaan (material and vertical distribution of power) dan bukan prinsip 

pemisahan kekuasaan Vormal and horizontal separation of power) yang 

mengutamakan mekanisme checks and balances sebagaimana diatur oleh 

UUD 1945 sebeluun mengalami perubahan. Setelah perubahan pertama d m  

kedua, UUD 1945 terlah resmi dan tegas menganut prinsip pemisahan 

kekuasaan secara horizontal. Karena itu, pemisahan antara materi undang- 

undang dan materi peraturan di bawah imdang-undang tidak sehan~snya 

dilakukan lagi. Ketiga, dalam praktik pelaksanaannya nanti, secara hipotesis 

dapat timbul pertentangan substantif antara putusan IVIalIkamah Agung 

dengan putusan Mahkamah Konstih~si. Misalnya, perahlran A dinyatakan 

oleh Mahkamah Agung bertentangaii dengan UU A, teiapi UCf B itu sendiri 

oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan berlentangaii dengan I.JIJI). Oleli 

karena itu seb&knya, sistem penguji peraturan perundang-undangan di 

bawah konstitusi diintegrasikan saja di bawd1 Mahkamah Konstitusi. 

Dengan demikian, masing-masing Mahkamah dapat memusatkan perhatian 

pada masalah yang berbeda. Mahkamah Agung mempunyai persoalan 

keadilan dan ketidakadilan bagi war@ negara, sedangkan Mahkamah 

Konstitusi menjamin korlstitusionalitas keselunihan perahuan penmdang- 

- 

74 Jimly Assidiqqie, Konsulidusi ... Op.,Cit, hlm. 40. 



umdangan. Keempat, pembentukan Mahkamall Konstitusi tidak dapat 

dijadikan sarana yang dapat membantu mengurangi beban Mahkamah 

Agung, sehingga reformasi dan pe~lingkatan kinerja Mahkamah Agung 

sebagai rumah keadilan bagi setiap warga negara segera dapat diwujudkan. 

Jika kewenangan penguji materi peraturan di bawah UUD sepenuhnya 

diserahkan kepada Mahkamah Agung dapat dikurangi, termasuk dalam 

upaya menyelesaikan banyaknya t~unpukan perkara yang dari waktu ke 

waktu terus bertambah tanpa mekanisme penyelesaian yang jela~. '~ 

Apabila memperhatikan UU No.. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan 

Kehakiman, maka undang-undang ini secara tegas menyatakan, bahwa 

kekuasaan kehakirnan adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk 

menyelenggarakan peradilan guna rnenegakkan hukum dan keadilan 

berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Huhun Keputblik 

Indonesia. 

Selanjutnya, penyelenggaraan kekuasaan kehakimart itu sendiri 

dilaksanakan ole11 sebual~ Mahkamah Aging dan badan peradilan yang ada 

dibawahnya dala~n l ingkungan peradilan umim, lingkungan peradi Ian 

agarna, lingkungan peradilan militer, dan lingkingan peradilan tata usaha 

negara dan ole11 sebuah Mahkamah Konstitusi. 

Dala~n hal, kekuasaan kel~akimzn y ang disele~~ggarakan 01 el1 

Mahkamah Agung dan peradilan yang ada dibawahnya, tentunya kedudukan, 

tugas dan kewenangannya diatur dalam undang-undang tersendiri. Undang- 



undang yang dimaksudkan adalali UU No. 14 Tahm 1985 jo UU No. 5 

Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. 

Menurut ketentuan Pasal 1 UU Mahkamah Agung dikatakan 

bahwa:"Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku kekuasaan kehahman 

sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945."(Tulisan iniring dari penulis) Dari bunyi ini dapat 

ditarik suatu kesimpulan bahwa ada suatu kebingungan mengenai keberadaan 

Mahkamah Agung, di mana di dalam ketentuan tersebut Mahkamah Agung 

tidak dikatakan sebagai lembaga negara. Padahal, tmtuk lembaga-lembaga 

lain, seperti MPR dan DPR di dalam undang-undang yang mengaturnya 

dengan sangat tegas dinyatakan sebagai lembaga negara. Pertanyaannya, 

apakah nama lembaga negara untuk mewadahi kekuasaan kehakiman yang 

dilakukan oleh Mahkamah Agung? 

Narnun dernikian, UU Mahkamah Agung telah memberikan sejumlah 

tugas dan kewenangan terhadap Mahkamah Agung. Tugas dan kewenangan 

itu meliputi: 

1. Memeriksa dan memutuskan permohonan kasasi, sengketa tentang 

kewenangan mengadili, permolionan peninjauan kembali putusan 

pengadilan yang telah memperoieli kekuatan Iiikiun tetap (Pasal28) 

2. Menguji peraturan perundang-undangan di bawall undang-undang 

terhadap imdang-imdang (Pasal3 1 ) 

3. Memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden dalam permohonan 

grasi dan rehabilitasi (Pasal 35) 



Dengan landasan tugas dan kewenangan di atas, Malkamah Agung 

melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman. Uiltuk kekuasaan kehakiman 

yang lainnya dilakukan oleh dua lembaga baru, yakni; Mahkamah Konstitusi 

dan Kornisi Yudisial. 

e. Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi 

Lembaga Mahkamah Konstihlsi merupakan lelnbaga negara barn 

dalam konteks kekuasaan kehakiman. Kehadiran leinbaga Mahkmal~ 

Konstihisi ini didasarkan pada pernikiran, bahwa Mahkamah Konstihtsi ini 

merupakan pengejawantahan dari ideologi konstitusi tentang Indonesia 

adalah negara huk~un. Maka unhtk memperkokoh ideologi konstitusi tentang 

negara h u b  inilah, salah satunya, dengan dibentuk Mahkamah Konstitusi. 

Dengan adanya Mahkamah Konstihtsi ini diharapkan seinakin terjatnimya 

prinsip konstitusionalitas h u k w  jconstitufionality of low) yang menrpakan 

substansi penting dalam negara hukum. 

Dilain pihalq pe~nbentukan Mahkamah Konstitusi ini lebih merupakan 

benhtk-bentirk pengl~onnatan terhadap hak asasi manusia, sebagaimana yang 

melekat pada ciri negai-a hukum (rule ~!f'luw). 'l'ak dapat disangkal, bahwa 

praktek politik di masa lalu, nyaris diwamai dengan pelanggaran hak asasi 

manusia, khususnya hak sipil dan I~ak politik. \4aka, intuk kepastian inasa 

depan, pencantman ketentuan tentang hak-hak asasi manusia dalmn UIJD 

1945 adalah sebuah kehaiusarl. Adalah sangat paradoks jika dalam konstitusi 

di sebuah negara yang menamakan dirinya negara hdwn,  ternyata tidak ada 



jaminan konstitusional bahwa hak-hak asasi mereka t e r l i ~ d u n ~ i . ~ ~  Menwut 

ketentuan Pasal24 ayat (2) dinyatakan: 

KeXwasaan kehakilnan dilakukan oleh sebuah Mahlramah Agung dan 
badan peradilan yang berada di bawahya dalam lingkungan peradilan 
umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, 
lingkungan peradilan tata usaha negara; dan oleh sebuah Mahkamah 
Konstitusi.(Tulisan miring dari penulis).77 

Dari ketentuan ini dapatlah disirnpulkan, bahwa Mahkamah Konstitusi 

merupakan lernbaga negara yang kedudukannya sejajar dengan Mahkamah 

Agung. Peinbenhkan lembaga Mahkamah Konstitusi yang t q i s a h  ini 

bukanlah merupakan suatu keharusan. Jimly Asshiddiqie menyatakan:78 

Secara urnurn dapat dikatakan, bahwa keberadaan lembaga Mahkamah 
Konstitusi ini merupakan fellomena baru dalam dunia ketatanegaraan. 
Sebagian .besar negara-negara demokrasi yang sudah mapan, tidak 
mengenal lembaga Mahkarnah Konstitusi yang berdiri sendiri. Sarnpai 
sekarang baru ada 78 negara yang membentuk mahkamah ini secara 
sendirian. Fungsinya biasanya dicakup dalam h g s i  Supreme Colirt 
ymg ada di setiap negara. Salah satu contohnya ialah Amerika Serikat. 
Fungsi-fimgsi yang dapat dibayangkan sebagai fimgsi Mahkamah 
Konstitusi' seperti judicial review dalam rangka menbwji 
konstitusionalitas suatu imdang-undang, baik dala~n arti formal 
ataupun dalam arti pengilji materiel, dikaitkan langsung dengan 
kewenangan Md~kamah Agung (Szipreme (,'our/). 

Dari sini sangatlah jelas, bahwa keberadaan lembaga Mahkanah 

Konstitusi tidak mesti harus lerpisali. l-lal yang paling substantif adalah, 

terletak pada wilayah kerja dari Iembaga Malikamah I<onstitusi sendiri. 

Menurut Jimly Asshiddiqie ser~diri, kepopuleran lembaga hlahkamah 

Konstitusi hanya terjadi pada negara-negara yang mengalami perubahan dnri 

Ibid 
77 Lebih lanjut lihat, Barnbang Suliyoso dan Sri Asluli Puspilasari, Aspek-aspek 

Perketnbangatt Kekuasaatt Kehakitttatt Di Itidottesia, UII Press, Yogyakarta, 2005. 
78 . Jlrnly Asshiddiqie, Forttiat Kelettihaguan ... Op.,CiL, hlrn.89. 



otoritarian menjadi demokrasi. Pernyataan selengkapnya adalah sebagai 

benk~t :~ '  

"...Aka1 tetapi, di beberapa negara lainnya, terutama di lingkungan 
negara-negara yang mengalami perubahan dari otoritarian menjadi 
demokrasi, pembentukan Mahkamah Konstitusi itu dapat dinilai cukup 
populer. Negara-negara seperti ini dapat disebut sebagai contoh, yaitu; 
Afrika Selatan, Korea Utara, Thailand, Lithuania, Ceko dan 
sebagainya memandang perlu untuk membentuk Mahkamah 
Konstitusi.. . " 

Mahkamah Konstitusi sendiri inemiliki tugas dail kewenangan khusus 

di dalam menjalankan tugasnya. Tugas dan kewenangan tersebit tertuang 

dalam ketentuan Pasal24C ayat (1) dan (2) yang berbunyi: 

(1). Mahkamah konstitusi Senvenang mengadili pada tingkat 
pertama dan terakhir yang putusannya bersifat fmal untuk 
menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, 
memutuskan seilgketa kewenangan lembaga Negara yang 
kewenangannya diberikan oleh -Undang-Undang Dasar, 
memutus pembubaran partai politik, dan memutusltan 
persdisihan tentang hasil pemilihan tunum. 

(2). Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat 
Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh 
Presiden danlatau Wakil Presiden menurut Undang-Undang 
Dasar. 

Dari peinaparan ini dapat disarikan, bahwa tugas dan kewenailgan dari 

lembaga Mahkamah Konstitusi terdiri dari: 

1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar; 

2. Memutuskan sengketa kewenangan le~nbaga negara yang kewenangan- 

nya diberikan ole11 Undang-Undang Dasar; 

3. Memutuskan pembubaran partai politik; 

4. Memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum; 



5. memberikan putusan atas pendapat Dewan Penvakilan Rakyat mengenai 

dugaan pelanggaran oleh Presiden danlatau Wakil Presiden menurut 

Undang-Undang Dasar. 

Dalam membuat keputusannya, putusan Mahkatnah Konstitusi bersifat 

pertama dan terakhir. Minya, putusan tersebut tidak dapat diupayakan 

hukum lainnya. Catatan atas tugas dan kewenangan dari Mahkamah 

Konstitusi, bahwa tugas dan kewenangan Mahkamah Konstitusi ini b m  

diatur dalam konstitusi, sementara itu pengaturan lebih lanjut---meskipun 

kini telah ada ketenhm UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 

Konstitusi, namun undang-undang ini sendiri tidak memberikan kejelasan 

yang dimaksud dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2), yakni; "...lemnbaga 

negara.. .". Mukthie Fadjar mencoba memberikan penafsiran yang luas 

bahwa lembaga negara dalarn konteks ketentuan ini terdiri dari: 

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR); 

2. Presiden dan Wakil Presiden; 

3. Dewan Perwalalan Rakyat (DPR); 

4. Dewan Penvakilan Daerah (DPD); 

5. Mahkamah Agung (MA); 

6. Mahkamah Konstitusi (MA); 

7. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); 

8. Komisi Pemilihan Umum (KPU); 

9. Komisi Yudisial; 

10. Jaksa Agung; 



1 1. Bank Indonesia; 

12. TNI dan POLKI; 

13. Pemerintah Daerah Provinsi, Kota, Kabuyaten; 

14. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Propinsi, Kotaf Kabupaten. 

Mengenai penjabaran tugas dari kewenangan Mahkainah Konstitusi 

dapat ditemukan juga seca-a terinci di dalam UU No. 24 Tahun 2003 tentang 

Mahkamah Konstitusi. Sebelum inmguraikan tugas dan kewenangan 

Mahkanah Konstitusi, perlu diketahui, bahwa di dalam UU Mahkamall 

Konstitusi pun penegasan inengenai kedud1ka.n Mahkamah Konstitusi 

mempunyai persamaan dengan kedudukan Mahkamah Agung, di mana 

Mahkamah Konstilusi berdasarkan pada UU Mahkarnah Konstitusi hanya 

dinyatakan sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman. Komentar yang 

dapat dikemukakan pada dasarnya sama dengan apa yang terjadi pada 

Mahkamah Agung di atas. 

Untuk tugas dan keweilalgan bIalIkamah Konstitusi di dalam UU 

Mahkamah Ko~lstitusi dituangkan dalan Bab 111 tentang Kekuasaan 

Mahkamah Konstitusi. Tugas dan kewenalgan Mahkmah Konstitusi terdiri 

dari: 

1. Mahkanah I<onstitusi benvenang mengadili pada tulgkat pertana dan , 

terakhir yang putusamya bersifat final umtuk: 

a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undar~g Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. 



b. Meinutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang 

kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indoiiesia Taliun 1945. 

c. Memutuskan pembubaran paratai politik; dan 

d. Memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan urnurn. 

Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR 

bahwa Presiden dda tau  Wakil Presiden diduga telah melakukan 

pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, 

penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dda tau  

tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden danktau Walul Presiden 

sebagaimana dirnaksud dalam UUD RI 1945. 

f. Icedudukan, Tugas dan Kewenangan Komisi Yudisial 

Komisi yudisial merupakan lembaga baru juga dali hasil pen~bahan 

ketiga UUD 2945. Komisi yildisial ini dihadirkan sebagai upaya 

mengt.lllangkan adanys krisis kepercayaan terhadap lembaga penegakan 

hukum yang tertinggi, yakni; Mahkarnah Agilng dalam proses penegakan 

hukum di Indonesia. 

Alasan l a i ~ y a ,  dikarerlaka~l adanya wacana yang kuat dari adanya 

keinginan penyatuan atap bagi hakirn di tahim 1998. Atas dasar itu pula, 

MPR mengeluarkan Ketetapan MPR IVo. X/MPRI1998 tentang Pokok-pokok 

Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi 

Kehidupan Nasioanl sebagai Haluan Negara. Dalanl Tap MPR tersebut (Bab 



IV Bagian C, Tap MPR No. XMPR11998) dinyatakan: perlunya segera 

divvlljudkannya pemisahan yang tegas antara filngsi-fungsi yudikatif dan 

eksekutif Akan tetapi, pada kenyataannya, pemisahan yang tegas antara 

fungsi yudikatif dan eksekutif tersebut, khususnya antarn fungsi Mahkamah 

Agung dan Departemen Kehakimnan, tidak bejalan multls. Hal ini 

dikarenakan, adanya kekhwatiran akan timbulnya monopoli kekuasaan 

kehaluman oleh Mahkamah ~ g u i ~ ~ . ~ O  

Untuk metnecalzkan persoalan h i ,  malta dalatn Sidang Tahuliai hlPR 

2001, melalui Amandeinen ICetiga UUD 1945 diah~rlah keberadaan Komisi 

Yudisial. Hal tersebut tertera dalam Pasal24A dm Pasal24B. Pasal24A ayat 

(3) lebih inei~egaskan tentang tnekanisine pengallgkatan hakim agung, di 

tnana disebutkan dalatn pasal tersebut: Calon hakim agung diusulkan Komisi 

Yudisial kepada Dewan Perwakilar7 Rabat zlntuk nlendapatkun persetujuan 

dun selanjulnya dile lapkon sebagai hakim apng  oleh ~residen.~' 

Kedudtikan lembaga koiliisi yudisial bersifat inandiri. Sifat mandin' iili 

dapat diartikan, bahwa keberadaan komisi yudisial, baik secara hstitusi 

maupin dalani me~ijalsuikan tugasnya benar-benar terlepas dari lembaga 

lainnya. 

Dibentuknya kolnisi yudisial ini dimaksudkal agdr warga masyarakat 

di luar struktur resmi lembaga parleinen dapat dilibatkan dalam proses 

pengangkatan, penilaian kitierja dan kemwigltinan petnberhentian hakim. 

Agustin Teras Narang, Refornnlasi Hukurrr Pertartggu~g jrr,wbarnl Seorang Wakil 
R u b ,  Pustaka Sinar Hampan, Jkarla, 2.003, hlm. 60. 

Ibid 



Semua ini diinaksudkan untuk menjaga dan inenegakkan kehomnlatan serta 

keluhuran martabat dan perildcu para hakim.82 

Untuk menjaga atas kemandirian Komisi Yudisial Undang-Undang 

Dasar 1945 dan perubahannya menentukan di dalam ketentuan Pasal 24B 

ayat (2) yang berbumyi: 

Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan 
pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepriiadian 
yang tidak tercela. 

Bunyi ketentuan Pasal 24B ayat (2) metlyiratkan, bahwa dengan 

ditenhkannya persyaratan bagi anggota - Komisi Yudisial dengan 

mempersyaratkan setiap anggotanya harus mempunyai pengetahuan dan 

pengalaman di bidang hukuun serta maniliki integritas dan kepribadian yang 

tidak tercela, maka Koillisi Yudisial ini akan mampu menunjukkan sifat 

independensinya. 

Kewenangan Komisi Yudisial telah ditetapkali dalarn ketentuan Pasal 

24A ayat (3) dan Pasal24B ayat (I) yang intinya menyatakan, bahwa komisi 

yudisial berwenarig inengusulkan peiigangkatan lialti~n aE;lrng dan 

mempumyai kewenangan laill dalaln rangka menjaga dan menegakkan 

kehormatan, keluhuran maitabat serta perilaku hakim. 

Hal yang masih inenjadi ganjalan dalarrl ineinahami kewenangan yada 

komisi yudisial ini terletak pada kewenangan yaiig dikatakan sebagai 

"kewenangan lain". Atiuan ini nampaknya tidak memberikan suatu 

penjelasan yang nil dan jelas, sehingga sangat dimungkinkan adanya 

Jimly Assiddieqie, Kott,soliclavi ... O~).,Cit.,hlm. 42. 



penafsiran yang berdampak kepada ketidakjelasan kewenangan komisi 

yudisial. 

g. Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Dewan Pertimbangan 

Menunlt ketentuan ketentuan Pasal 16 ayat (I) dan (2) Bab IV tentang 

Dewan Pertimbangan Agung UUD 1945 sebeltun perubahan berbunyi: 

(1). Susunan Dewan Pehnbangan Agung ditetapkan dengan undang- 
undang. 

(2). Dewan ini berkewajiban memberi jawaban atas pertanyaan 
Presiden dan berhak memajukan usul kepada pemerintah. 

Namun, pada saat perubahan keeinpat dari UUD 1945 ketentuan ini 

mengalami perubahan, dimana yang diubah adalah, baik aspek redaksional 

maupun substantihya. Sehingga bunyi ketentuan Pasal 16 ini menjadi: 

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

Dengan diubahnya ketentuan pasal 16 ini, maka kedudukan dewan 

pertimbangan tidak lagi merupakan lembaga negara yang sejajar dengan 

Presiden dan leinbaga negara lainnya, akin tetapi dewan pertimbangan irli 

berkedudukan di bawah Presiden. 

Sebabni pertimbangan dewan pertimbangan ini diposisikan di bawah 

Presiden disebabkan beberapa alasan; Pertama, sebelum perubahan Undang- 

Undang Dasar 1945 mengattu kewenangan lembaga negara DPA 

memberikan nasihat dan pertiinbangan kepada ~res'iden dalam kedudukan 

sejajar. Namtm demikian Presiden tidak teniat dengan nasihat dan 



pertimbangan itu. Hal itu inenumjukkan keberadaan DPA sebagai lembaga 

negara setingkat Presiden tidak efektif dan efisien; Kedua, bahwa tugas suatu 

dewan pertimbangan akan lebih efektif dan efisien karena langsung berada di 

bawah pimpinan dan koordinasi Yresiden. Selain itu, suatu dewan 

pertimbangan itu memang dibentuk unhk inemberikan dukumgan secara 

terus menerus kepada Presiden agar lebih sukses dalam melaksanakan 

tugasnya. 

h. Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan 

Bab tentang Badan Pemeriksa Keuangan adalah bab baru dalam 

Undang-Undang Dasar 1945, sebelurnnya diatur dalam 1 (satu), ayat, y& 

dalam Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945. Setelall perubahan 

Undang-Undang Dasar 1945 ineujadi (tiga) pasal, yakni Pasal 23E; Pasal 

23F; dan Pasal23G. 

Mengenai keberadaan Badan Pemeriksa Keuangan dapat dikenali 

melalui penelusuran pasal derni pasal yang ada di dalam Undang-Undang 

Dasar 1945. Salah satu ketentuan pasal tersebut adalah Pasal 23G ayat (1) 

dan (2) yang berbunyi: 

(1). Badan Pemeriksa lceuangan berkedudukan di ibukota Negara, 
dan memiliki Perwakilan di setiap provinsi. 

(2). Ketentuan lebih lanjut inengenai badan pemeriksa keuangan 
diatur dengan undang-tndang. 

Dari ketentuan tersebut di atas, setidak-tidaknya ada dua 

perkembangan baru yang terjadi dengan Badan Pemeriksa Keuangan, yaihl 

menyangktd perubaha~l bentuk orgallisasiiiya secara strtlktural yang telah 



memiliki Penvakilan di setislp Propinsi dan I<abupaten/Kota di selui-~d~ 

Indonesia serta nlenyangkut perluasan jangkauan tugas pemeriksam secara 

fungsional. Artinya yang menjadi obyek pemeriksaan tidak hanya lembaga 

negara atau pemel-intah yang menlp&an subyek huhun administrasi iiegara 

tetapi mencakup BUMN atailpun penlsahaan swasta dimana didalamnya 

terdapat kekayaan negara. 

Untuk membangun eksistensi lembaga Badan Pemeriksa Keuangm 

yang efektif, Undang-Undang Dasar 1945 telah mengatur juga atas 

mekanisme perekrutan anggota Badan Pemeriksa Keuangan. Mekanisme 

perekrutan tersebut dapat dicennati pada ketentuan Pasal23F ayat (1) dan (2) 

yang berbunyi : 

(1). Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan 
Perwakilan Rakyat dengan memperhaaan pertimbangan 
Dewan Perwakilan Daerah, dan diresnlikan oIeh Presiden. 

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

Dalarn hal tugas dan kewenangan Badan Pe~neriksa Keuangan 

ditentukan diawal pengaturan Badan Paneriksa Keuangan. Hal ini ter'hat 

pada ketentuan Pasal23E ayat (1), (2), (3) y.mg berbunyi: 

(1). Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang 
keuangan negara diadakan satu badan pemeriksa keuangan yang 
bebas dan mandiri. 

(2). Badan pemeriksa keuangan negara diserahkan kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewart Perwakilan Daerah, dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daeral~ sesuai sesuai dengan 
kewenangannya. 

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



Di sini tegas dikatakan hanya sah~ badan yang bebas dan mandin, 

karena itu BPKP dengan sendirinya harus dilikuidasi dan digantikan 

fungsinya oleh BPK. 

Dari bunyi ketentuan ini dapat dikemukakan, bahwa diharapkan 

pemeriksaan terhadap pengelolan dan tanggmg jawab keuangan negara 

dilakukan secara lebih optimal. Dengan demikian, diharapkan meningkatkan 

transparansi dan tanggung jawab (ahtabilitas) keuangan negara. Terkait 

dengan pemeriksaan keuangan negara, ditegaskan BPK juga berwenang 

melakukan pemeriksaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

walaupun daerah mempunyai otonomi. Untuk itu BPK mempunyai 

Perwakilan di setiap provinsi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 23C 

ayat (1 ). 

Menurut Jimly Asshiddiqie, bahwa pengertian satu badan pemeriksa 

keuangan yang bebas dan mandiri disini berkaitan dengan fi~ngsi external 

audit atas keuangan dan kekayaan negara. Sedangkan Badan Pemeriksa 

Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menjalankan fungsi internal audit 

cabang kekuasaan pemerintah, dan lebih khusus lagi organ Inspektorat 

Jenderal setiap departemen pemerintahan menjdankan h g s i  internal audit 

dalam instansi departernennya masing-masing. Untuk alasan efisiensi dapat 

saja BPKP dibubarkan ,tetapi halakat kerjanya memang tidak seharusnya 

bersifat overlapping dengan BPK yang memang berfhgsi sebagai external 

auditor. 

83 . J~mly Assiddiqie, Konsolidasi ... Ol).,Cit, hlm. 38. 



2. Hubungan antar Lembaga-lembaga Negam Pasca Penlbahan UUD 1945 

Pasca Perubahan UUD 1945 dari yang pertarna hingga yang keempat, 

nampaknya dari segi kekuasaan negara,telah banyak mengdmli pergeseran. 

Terlebih adanya perubahan status MPR hi ,  pada -pa ~nenyebabkan 

terjadinya perubahan pada tatanan hubungan lembaga-lembaga negarii da lm 

sistem UUD 1945. Karena, hubungan antara Iembaga negara tidak lain 

terstmktur secara lirarkis, fitngsional, di mana Undang-Undang Dasar 

inemberikan k g s i  kepada tiap-tiap lembaga negara. 

Prinsip kedatdatan rakyat seperti yang tdah digariskan itu, jelas 

semakin menegaskan, bahwa kita tidak menganut teori pemisahan kekuasaan 

secara manti (separation of power), melainkan sistem pendelegasian 

kekuasaan (distribution ofpower). Dengan dermkian, kedaulatan di tangan 

ralojat itu didelegasikan ke berbagai lembaga negara, dalam hal ini; MPR 

dengan sistem yakni DPR dan DPD, Mahkamah Agung (MA) yalig di 

dalamnya juga terdapat Mahkarnah ~onstitusi (MK), Lalu BPK dan 

Presiden. Dengan adanya pergeser'ul kekuasaan secara oto~natis pola 

hubungan kekuasaan &an ~l~engalami pergeseran pula. Dalam konteks ini, 

dapat dilihat pada uraian sebagai berikut: 

a. Hubungan antam Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan 

Perwakilan Rakyat beserta Presiden dan Wakil Presiden 

Majelis Permusyawaratan Rakyat ~nerupakan lembaga tinggi negara 

yang kedudukannya sejajar dengan Iernbaga-lembaga negara lainnya. Seperti 



diketahtu Majelis Pemusyawaratan Rakyat mempunyai beberapa 

kewenangan, salah satu kewenmgan Majelis Permusyawaratan Rakyat 

adalah berhubungan dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Mahkamah 

Konstitusi terutarna menyangkut mekauisme pemberhentian Presiden. 

Di dalam Pasal7B ayat (1) Penlbahan ULlD 1945 menyatakan, bahwa 

usulan pemberhentian Presiden danlatau Wakil Presiden dapat diajukan oleh 

Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya 

dengan terlebih dahulu inengajukan permintaan kepada Mahkamah 

Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan pendapat Dewan 

Perwakilan Rakyat, bahwa Presiden dda tau  Walcil Presiden telah 

melakukan pelanggaran 1mkw-n berupa pengkhianatan terhadap negara, 

korupsi, penyuapan, tindak pidana berat d m  lainnya, atau perbuatan tercela; 

dadatat] pendapat, bahwa Presiden dadatall Wakil Presiden tidak lagi 

memenuhi syarat sebagai Presiden danlatau Wakil Presiden. 

Memahami btulyi dari ketentuan di atas, maka terlihat ada hubungan 

secara langsung maupun tidak langsung antara Majelis Permusyawaratan 

Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat. Hubungan secara langsung, dapat 

dilihat tatkala Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadirkan, maka komposisi 

Majelis Permusyawaratan Rakyat diisi oleh anggota-anggota dari dua 

lembaga negara lainnya dalam ha1 ini Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan 

Perwakilan Daerah. Dengan keberadaan Majelis Permusyawaratan Rakyat 

s e p d  ini menegaskan, bahwa eksistensinya sangat bergantung dengan dua 

lembaga negara di atas. 



Sementara itu, hubungan tidak langsung, bahwa menurut ketentuan di 

atas pula, unttk pemberheiitian Presiden danlatau Wakil Presiden haus  

melalui usulan dari Dewan Penvakilan Rakyat kepada Majelis 

Permusyawaratan Rakyat setelah terlebih dahulu mengajukan p e d t a a n  

kepada Mahkamah Konstitusi. Menruut ketentuan Pasal 7B ayat (6) 

dinyatakan: 

Majelis Permusyawaratun Rallyat wajib menyelenggarakan 
sidang zlntuk memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat 
tersebut paling lrunbat tiga puluh hari sejak Majelis 
Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut (Tulisan 
miring dari Penulis). 

Dari bunyi ketentuan ini, dapat dilihat, bahwa antara Majelis 

Permusyawaratan Rakyat mempunyai hubungan yang erat terutama dalam 

kerangka pemberhentian Presiden. Kata "wajib" pada dasarnya menjadi 

sesuatu yailg tidak urgen inengingat anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

notahene anggota Majelis Permusyawaratan juga. 

Berdasarkan pemaparan ini dapat disi~npulkan~ bahwa liubungan antara 

Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewail Pewakilan Rakyat smgat 

strategis terutama dalam hal pemberhentian Presiden d d a t a u  Wakil 

Presiden. 

Hubungan antara Majelis Permusyawal-atm Rakyat clan Presiden 

d d a t a u  Wakil Presiden terliliat pada saat Presiden d d a t a u  Walal Presiden 

akan diambil surnpah jabatan. Menurut ketentuan Pasal 9 ayat (1) clan (2) 

yang dinyatakan: 



(1). Sebelum memangku jabatannya, Presiden d d a t a u  Walul Presiden 
bersurnpah menurut agama, atau berjimji dengan sung@-sung@ 
di hadapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat atau Dewan 
Perwakilan Rakyat sebagai berikut: 
Sumpah Presiden (Wakil Presiden): 
"Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden 
Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan 
sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang- 
Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan 
peraturannya dengan selurus-lurusnya, serta berbakti kepada Nusa 
dan Bangsa." 
Janji Presiden ( Wakil Presiden): 
"Saya berjani dengan sung@-sungguh akan memenuhi kewajiban 
Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) 
dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang t e a  
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 Perwalulan 
Rakyat tidak dapat mengadakan sidang, Presiden bersumpah 
menurut agama, atau berjanji dengan sung@-sungguh di hadapan 
pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan disaksikan oleh 
pimpinan Mahkarnah Agung. 

Bunyi pasal ini menegaskan, bahwa Presiden dan Wakil Presiden 

secara formal ketika diawal menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden 

menyatakan wunpah dan janji dihadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. 

Dari sini juga terdapat hubungan antara Presiden dan Wakil Presiden dengan 

Majelis Permusy awaratan Rakyat . 

b. Hubungan antara Dewan Perwakilan Rakyat beserta Presiden, BPK, 

DPD dan MA 

Menjelaskan hubungan antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden 

bukan berarti mengenyampingkan hubungan antara Dewan Perwakilan 

Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Untuk hubungan kedua 



lembaga negara ini, dapat dilihat pada penjelasan hubungan antara Majelis 

Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Penvakilan Rakyat. 

Hal lain yang penting untuk dikemukakan dalam konteks hubungan 

antara Dewan Perwakilan Rakyat dengan lembaga negara lainnya adalah, 

hubungan antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden. 

Hubungan antara Dewan Penvakilan Rakyat dan Presiden apabila 

mengacu kepada ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 pada dasanya 

mempunyai posisi yang sama h a t .  Kondisi dernikian terjadi dikarenakan 

anggota Dewan Perwakilan Rakyat maupu Presiden berikut Walul Presiden 

saat ini sama-sama dipilih secara langsung oleh rakyat. 

Meskipun demikian, dalam pelaksanaan tugasnya Dewan Perwakilan 

Rakyat mempunyai hubungan yang erat. Hubungan yang erat ini 

diaplikasikan dalam pelbagai tugas dan kewenangan dari kedua lembaga. 

Hubungan ini juga dilakukan dalam kerangka menerapkan konsep checks 

and balances. Dalam kaitannya dengan penerapan konsep checks and 

balances atas Presiden, Dewan Penvakilan Rakyat diberikan beberapa 

fungsi, yakni: fimgsi kontrol, fi~ngsi budget, dan fungsi legislasi. 

Di dalam fhgsi kontrol, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai peran 

pengawasan yang h a t  atas Presiden, Peran Pengawasan ini dapat dicermati 

dalam beberapa ketentuan Undang-Undang Dasar, semisal; di dalam 

penggunaan beberapa hak prerogratif Presiden, di mana Presiden dalam 

menggunakan haknya tersebut hams senantiasa atas dasar persetujuan Dewan 

Perwakilan Rakyat. 



Pasal 11 ayat (1) dan (2) Perubahan UUD 1945 yang menyatakan: 

"Presiden dengan persetujuan Dewan Perwak-llan Rakyat menyatakan, 

membuat perdarnaian dan perjanjian dengan negara lain." Ayat (2) 

berbunyi:"Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang 

menimbulkan akrbat yang luas dun mendasar bagi kehidupan rubat  yang 

terkait dengan beban keuangan negara danlatau menghantskan pembahan 

atau pembentukan undang-undang hams dengan persetujuan Dewan 

Penvakilan Rakyat. (Tulisan miring dari Penulis). Ketentuan yang hanpir 

serupa dapat ditemukan pula dalam ketentuan Pasal 13 ayat (3) Perubahan 

UUD 1945 dan Pasal14 ayat (2) Perubahan ULn> 1945. 

Hubungan Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden dalarn 

melaksanakan peran legislasi mendudukan Dewan Perwakilan Rakyat 

sebagai pembentuk undang-undang. Dasar yuridis konstitusional atas 

kekuasaan ini terdapat pada ketentuan Pasal 20 ayat (1) yang berbunyi: 

"Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang- 

undang." Untuk proses pembentukan undang-undang itu sendiri biasanya 

diawali dengan penyiapan dan pengajuan rancangan undang-undang. 

Menurut ketentuan Pasal 5 ayat (1) Perubahan UUD 1945 Presiden berhak 

untuk mengajukan rancangan undang-undang. Sedangkan, menurut 

ketentuan Pasal 21 dinyatakan: "anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak 

mengajuka usul rancangan undang-undang." Dari bunyi dua ketentuan ini 

mengandung arti bahwa, baik Dewan Perwakilan Rakyat maupun Presiden 

dapat mengajukan rancangan undang-undang. Untuk pembahasan suatu 



rancangan undang-undang dapat dilakukan secua sendiri-sendiri oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat atau Presiden. Apabila rancangan undang-undang sudah 

dilakukan pembahasan, maka rancangan undang-wdang apabila akan 

menjadi undang-undang hams mendapatkan persetujuan bersama (antara 

Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden). 

Namun, bila persetujuan bersama ini tidak dicapai, maka rancangan 

undang-undang tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan 

Perwakilan Rakyat masa itu. Meskipun Dewan Perwakilan Rakyat 

mempunyai kekuasaan membentuk undang-undang, akan tetapi dalam 

pengesahannya Presidenlah yang mempunyai kekuasaan itu. Hal ini sejalan 

dengan bunyi ketentuan Pasal 20 ayat (4) yang berbunyi: "Presiden 

~nengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk 

menjadi undang-undang. Seandainya, Presiden tidak mengesahkan rancangan 

undang-undang yang telah disetiljui, maka menurut ketentilan Pasal 20 ayat 

(5) ditegaskan, bahwa dalam waktu tiga puliih hari semenjak rancangan 

undang-undang tersebut disetujui, tnaka rancangan undang-undang tersebut 

sah dan wajib dituldangkan. Berdasarkan pada btmyi ini, sesungguhnya 

kekuasaan Presiden untuk mengesahkan rancangan undang-undang menjadi 

tidak mempunyai arti sama sekali. 

Dalam ha1 anggaran, Dewan Perwakilan Kakyat juga mempunyai 

hubungan dengan Presiden terutama di saat pembentukan rancangan 

anggaran pendapatan dan belanja negara. Rancangan undang-undang 

anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden. Dewan 



Penvakilan Rakyat memptmyai hak untuk menairna atau menolak. Dikala 

Dewan Penvakilan Rakyat menolak, maka Pemerintah menjalankan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja N egara yang tahun lalu. 

Di samping, hubungan kelembagaan Dewan Pewakilan Rabat  

dengan Presiden, Dewan Penvakilan Rakyat memptmyai htlbtmgan juga 

dengan Dewan Pewakilan Daerah. Hubungan ini tercermin disaat Dewan 

Penvakilan Rakyat menerima pengajuan rancangan tmdang-undang anggaran 

pendapatan dan belanja negara, di mana penerimaan Dewan Penvakilan 

Rakyat hams memperhatikan juga pertimbangan dari Dewan Penvakilan 

Daerah. Keinudian dalam ha1 pemilihan anggota Badan Pemeriksa 

Keuangan, Dewan Penvakilan Rakyat hams memperhatikan pertimbangan 

Dewan Penvakilan Daerah. 

Dalam lingkup kekuasaan kehakiman, hubungan Dewan Pewakilan 

Rakyat hanya terbatas pada persetujuan atas calon hakim agmg yang 

diusulkan oleh Komisi Yudisial. Dalam hubungan yang lain Dewan 

Penvakilan Rakyat tidak mempunyai hubungan apa pun. Kesemuanya ini 

dapat dipaharni dikarenakan kekuasaan kehakiman pada dasarnya merupakan 

kekuasaan yang merdeka dan terlepas dari intervensi kekuasmn lain, 

termasuk di dalamnya kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat. 

c. Hubungan antara Mahkamah Agung beserta Mahkamah Konstitusi, 

Komisi Yudisial, dan Presiden 

Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial 

merupakan organ yang ada di dalam kekuasaan kehakiman. Meskipun 



ketiganya bagjan dari kekuasaan kehakiman tetapi ketiganya inempunyai 

tugas dan kewenanganan yang berbeda. Di dalam melaksanakan tugas dan 

kewenangannya kekuasaan kehakjman sangat terbatas memiliki hubungan 

dengan lembaga negara lainnya. 

Mahkamah Agung mempunyai hubungan tugas dengan Majelis 

Permusyawaratan Rakyat dan Presiden dikala pengambilan sumpah dan 

Presiden danlatau Wakil Presiden. Menurut ketentuan Pasal 9 ayat (2) 

Perubahan UUD yang intinya menjelaskan, bahwa Mahkamah Agung 

berperan sebagai saksi apabila Presiden d d a t a u  Wakil Presiden mengambil 

sumpah dan janji dihadapan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat. 

Unhzk Mahkamah Konstitusi, di dalam Perubahan UUD 1945 

memiliki hubungan yang erat terutama dalarn kasus penyelesaian sengketa 

antar lembaga-lembaga negara dan 'ce~nasuk di dalainnya berkenaan dengan 

pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden yang diajukan olqh Dewan 

Perwakilan Rakyat. 

Komisi Yudisial mempunyai hubungan kelembagaan dengan Dewan 

Perwalulan Rakyat disaat menentukan Calon Hakim Agung. Komisi Yudisial 

mengusukan Calon Hakim Agung kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk 

mendapat persetujuan kemudian ditetapkan sebagai Hakim Agung oleh 

Presiden. 



d. Hubungan antara Badan Pemeriksaan Keuangan dan Dewan 

Perwakilan Rakyat, Dewan Penvakilan Daerah dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah 

Badan Pemeriksa Keuangan sebagai salah satu lembaga negara yang 

bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan 

negara dalam melaksanakan tugasnya ini mempunyai hubungan yang erat 

dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Penvakilan Daerah. 

Hubungan tersebut tercermin disaat, Badan Pemeriksa Keuangan 

menyerahkan hasil pemeriksaan keuangan negara. Apabila Badan Pemeriksa 

Keuangan sudah menyelesaikan tugasnya dan menyerahkan hasil 

pemeriksaannya kepada Dewan Perwalulan Raky at, Dewan Penvakilan 

Daerah, dan Dewan Penvakilan Rakyat Daerah, maka dua lembaga ini 

berhak menindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

Keterlibatan lembaga Dewan Penvakilan Daerah dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah disebabkan, karena lingkup tugas dari Badan 

Pemeriksa Keuangan meliputi wilayah tingkat pusat hingga ke daerah. 

3. Analisis Sistem Pemerintahan di Indonesia Setelah Perubahan UUD 

1945 

Analisis ini dimulai dari teori sistem sebagai kata yang mengkat 

kata pemerintahan. 

Pengertian sistern dapat dilihat dari beberapa teori dan pendapat 

antara lain, Norbert Wiener dalam Teori Hukzlm Sibemetik, yang 



menempatkan hukurn sebagai pusat kekuatan, pengendalian, dan pengkat 

seluruh sistem s0sia1.~~ Dikatakan Weiner hukum (sebagai sistem) dapat 

diartikan sebagai perangkat aturan hukum yang mengatur tatanan, artinya 

meletakkan norma-norma dalam ranah perilaku. Hal itu penting artinya 

dalam sistem hukurn dan konstitusi. Pembentukannya dipengaruhi 

perkembangan sejarah suatu bangsa dan .memperlhatkan ciri universal 

suatu konsepsi. Dalam deskripsi pola pengatwannya mencakup pemetaan 

abstrak hubungan-hubungan, sedangkan struktur inencakup pelukisan 

komponen yang aktual, bentuk dan komposisi. Sementara menurut 

Lawrence M.Friedman, hukum memberikan cara baku dan kebiasaan 

sehari-hari untuk mencapai tujuan, sebuah kata yang banyak arti, konsep, 

abstraksi, konstruksi sosial, dan bukan objek yang nyata. Donald Black 

mendefinisikan h&un sebagai kontrol sosial bagi peinerintah, koritrol 

sosial sebagai aturan dan proses sosial yang mencoba mendorong perilaku 

yang baik,dan berguna atau mencegah perilaku buruk, undang-undang 

juga konstitusi merupakan acuan kontrol sosial yang diusahakan dan 

jaringan sosial aturan dan proses menyeluuuh yang membawa akibat 

hukum terhadap perilaku.85 

Sistem hukum memiliki banyak ketentuan (codes ofrules), aturan 

(do 's and don 'Is), peraturan (regulation), dan perintah (orders) dan mash 

banyak lagi hal-ha1 yang dapat menciptakan sistem hulkurn. Ada aturan 

- 

84~orbert Weiner, The Hutnan Use of Humnatt Being Cybernetics and Society, Doubday 
& Company Inc. Garden City, New York, 1954, hlm. 105. 

85 Lawrence M.Friedman, Hukullr Anlerika Sebuah Peltguntar, Tatanusa, Jakarta, 2000, 
hlm.3. 



mengenai aturan, aturan mengenai prosedur, aturan yang memerintahkan, 

lalu bagaimana membedakan aturan dengan yang bukan aturan ? H.L.A. 

Hart menamai aturan mengenai ini sebagai aturan sekunder (secondaly 

rules) dan aturan mengenai perilaku nyata sebagai aturan primer (primaiy 

rules). Dengan demikian, h u h m  sebagai satu sistem, merupakan kesatuan 

dari aturan primer dan sek~nder.~' Apabila ha1 ini diletakkan pada 

kerangka konstitusi sebagai pola berpikir yuridis, seiring dengan yang 

dikatakan A.A.H.Sruycken,bahwa konstitusi sebagai sebuah dokumen 

formal suatu keinginan dengan mana perkembangan kehidupan 

ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin.87 

Sistem dalam pengertian ilmu politik menurut Easton adalah 

sistem yang memiliki sifat-sifat:" (1) Terdiri atas banyak bagian. 

(2) Bagian itu masing-masing saling berinteraksi dan saling bergantung. 

(3) Sistern itu mempunyai perbatasan yang memisahkan dari 

lingkungannya yang juga terdiri dari sistem-sistem lain. 

Berdasarkan definisi Easton tersebut, sistem politik terkait dengan 

hukum adalah bagian dari sistem sosial yang menjalankan: (1) Alokasi 

nilai-nilai dalam bentuk keputusan-keputusan (2) Alokasi bersifat 

otoritatif, yang dlkuatkan oleh kekuasaan yang sah (3) Alokasi yang 

otoritatif itu mengkat seluruh masyarakat. 

Sementara itu, konstitusi merupakan sentral berpibr yuridis, pusat 

d m  jernbatan perkembangan hukum, misalnya, konstitusi Amerika 

Serikat, sistem common law di Inggris. Dala~n pembaruan konstitusi suatu 

H('/hir/, hIm.5. 
87 Sri Soemmlri M , Proserlur. . . Op, C.U, hlm. 2. 
88 Mohtar Mas'oed d m  Colin Mac Andrew (editor), Perhurrdittgun. . . Op.,C'it, hlm.xii. 



negara, perlu juga diperhabkan cih hukum modern seperti dikemukakan 

Marc ~ a l a n t e r ; ~  sebagai berikut: 

1. U~lform Law, artinia terdiri dari aturan-aturan hukum yang seragam 

dan sama dalam aplikasinya. 

2. Transactional Law, yaitu hak dan kewajiban diatur sebagai hasil 

adanya transaksi. 

3. Universalistic Law, yaitu norma hukum yang bersifat universal. 

4. Hierarchy, yaitu normanya bertingkat. 

5. Bureaucracy, yaitu sistem hukum diorganisasikan secara birokratis, 

seragam, tanpa pandang bulu menurut prosedur yang berlaku. 

6. Rationality, yaitu sistem itu rasional (logis) dan semua bersumber pada 

aturan tertulis. 

7. Profesionalism, yaitu sistem hukum itu ditangani secara profesional 

oleh orang yang ahli dibidang itu. 

8. Mediation, yaitu sistem hukum itu lebih teknis dan lebih kompleks. 

9. Amendability, yaitu tidak kaku (rigid) dan dapat diubah sesuai dengan 

kebutuhan dan perkembangan waktu. 

10. Political Control, yaitu hukum begitu dikaitkan dengan negara, 

sehingga negara mempunyai monopoli terhadap sengketa-sengketa, 

karena termasuk kompetensinya. 

11. Difrentiation, yaitu tugas menemukan hukum dan menerapkan hukum 

terhadap kasus-kasus kompleks, terpisah baik personal maupun teknis 

dari fbngsi-fbngsi perintah yang lain. 

''~rtidjo Alkostar, Busyro M. (editor), Ide~ititus Hukuni N a ~ i ~ l i ~ l ,  U11 Press, 1997, 
hlm. 199-201. 



Sementara menurut Lawrence M. Friedman, sistem hukum 

memiliki unsur-~nsur:~~ 

1. Struktur, artinya bagairnana sesuatu itu ditata, misalnya, bagaimana 

lembaga legislatif ditata, berapa banyak anggotanya, apa yang boleh 

dan apa yang tidak boleh dilakukan, clan prosedur apa yang hams 

d ih t i .  

2. Substansi, artinya: aturan, norma, dan pola perilaku yang nyata dan 

berada dalam sistem itu, berarti pula produk yang dihasilkan dalam 

sistem hukum yang kita kenal dengan budaya atau karakteristik 

bangsa. 

3. Budaya hokum,yaitu sikap manusia terhadap hukum, sistem hukum, 

kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapan. 

Sistem hukurn tidak lepas dari h g s i  hukum,karena sistem hukum 

merupakan bagian dari sistem kontrol sosial dalam artian yang paling 

l ~ a s . ~ '  Sistem hukum m e m d a n  peranan penting dalam meningkatkan 

dan menyinambungkan perubahan, menjadi jembatan antar generasi, 

membantu mengarahkan perubahan sosial ( law as a tool of social 

engineering) dengan harapan menjadi saluran k~nstruktif .~~ Hukum harus 

disesuaikan dengan satu bagian penting dari sistem sosial dan bertindak 

sebagai katup pengaman untuk mencegah perubahan yang tidak terkendali, 

sehingga berjalan dalam level kontrol berimbang, sederajat, dan 

demokratis. 

Lawrence M.Friedman, Hukunt . . . Op.,Cit, 7-8 
''I /bid, hlm. I I - I 2  
Y2 Max Boli Sabon, b'urrg.sl (;uradu Korr.stltu.sl, (iraliti. Dandung. I00 I ,  hlm. 29 



~ a r i  1x.uaim itu jelaslah,bahwa yang dimaksud sistem disini adalah 

suatu konsepsi yang memiliki struktur, substansi, tujuan, arah yang 

sinergis diantara bagian-bagiannya dan teruktx. Sisteln sifatnya men&at 

sehingga ketika dilekatkan dengan obyek laimya, misalnya, pemerintilhan, 

&an nampak jelas keterulnlran dan indikatornya karena ia juga memiliki 

ciri-ciri spesifik dibandingkan dengan "sistem" yang lain. Namun 

demikian,akan halnya semua yang berlaku terhadap teori sosial, sudah 

barang tentu ada pengecualian-pengecualian tertentu (anomali) sesuai 

konteks, dinamika dan waktu. 

Menganalisis sistem pemerintahan pada dasamya memuat banyak 

aspek yang terkait. Meskipun demikian, apabila mengkuti pendapat dari 

beberapa pakar hukum tata negara yang sudah dikemukakan pada bab 

sebelumnya,bahwa sistem pemerintahan berhubungan erat dengan hubungan 

antar lembaga-lembaga negara, nampaknya pendapat ini dapat dijadikan 

sebagai salah satu acuan untuk membedah sistem pemerintahan itu sendiri. 

Berangkat dari pemahaman ini, maka dalam konteks analisis atas 

sistem pemerintal~an di Indonesia pasca Perubahan UUD 1945 sepertinya 

dapat juga dilakukan melalui pendekatan di atas. Untuk maksud ini di sini, 

maka akan sangat baik pula dalam analisis sistem pemerintahan Indonesia 

setelah Penlbahan UUD 1945;apakah menganut sistem Presidensial atau 

Parlementer didasarkan pada pendapat yang oleh Shepherd L. Witman dan 

John J. Wuest tentang ciri-ciri dari sistem pemerintahan Presidensial dan 

Parlementer. Dukungan teori ini karena dua teoritikus ini inlens dan quahjied 

dalam berbagai studi mereka terutama mengenai ciri-ciri sistem 



pemerintahan Presidensial dan Parleinenter, dibandingkan dengan pe~ldapat 

yang lain. 

Alasan lainnya, Shepherd L. Witman dan John J. Wuest dalam 

menentukan sistem pemerintahan suatu negara dilakukan dengan sangat 

tegas. Artinya,bahwa secara teoritis sistem pemerintahan yang diterapkan 

tersebut hanya memillki dua kemunglunan, yakni sistem pemerintahan 

Presidensial atau sistein pemerintahan Parlementer. Ciri-ciri dari sistem 

pemerintahan Presidensial menuuut Shepherd L. Witman dan John J. 

Wuest terdiri dari: 

1. It is based upon the separation of power princple (didasarkan pada 

pemisahan kekuasaan secara tegas). 

2. The executive has no power to dissolve the legislative nor must he resign 

when he loses the support of the majority of its membership (eksekutif 

tidak memiliki kekuasaa~i untuk membubarkan Legislatif atau 

mengundiukan din ketika dia kehilangan dukilngan dari mayoritas 

anggotanya). 

3. There is no mutual responsibility between the President and his Cabinet; 

the letter is wholy responsible to the chiqf execwtive. (tidak ada 

pertanggungjawaban tirnbal balik antara Presiden dan kabinetnya; 

kemudian selnua pertanggungjawaban berada ditangan kepala 

pemenn tahan). 

4. ?'he exectrlive is cho.ven by /he eleclorule (eksekuti f'dipil ill oleh perniliI1). 



Sedangkan unhk ciri-ciri sistem pemerintahan Parlementer yang 

dikemukakan ole11 Shepherd L. Witman dan John J. Wuest, yakni: 

1 .  It based upon the d@ilsion of powers principle (didasarkan pada 

pembagian kekuasaan). 

2. There is mutual responsibility between the executive and the legislature 

or he must resign together with the rest of the Cabinet when his policies 

are no longer accepted by the mayority of the membership in the 

legislature (ada pertanggumg jawaban timbal balik antara eksekutif 

dengan Legislatif, meskipun eksekutif boleh membubarkan Legislatif 

atau dia hanls mundw secara bersama dengan kabinet bila kebijakannya 

tidak diterima oleh mayoritas anggota di dalam Legislatif). 

3. There is also mutual responsibility between the executive and the Cabinet 

Cjuga ada pertanggungjawaban secara bersama antara eksekutif dan 

kabinetnya). 

4. The executive (Prime Minister, Prime, or Cancelk~r) is chosen by the 

titular Head of the State (monarchi or Presrdenl), according to the 

support of the mayority in the legislature. Eksekutif (Perdana Menteri, 

Menteri atau Kanselor) dipilih atau diangkat oleh ltepala negara (Raja 

atau Presiden), sesuai dengan dukungan dari mayoritas anggota 

Legislatif. 

Dari penjelasan ciri-ciri sistem pemerintahan baik yang Presidensial 

maupun Parlernenter dapat diterapkan dengan mengacu pada pendapat 

Shepherd L. Witrnan dan John J. Wuest. Untuk analisis awal dapat 

ditelusilri dari ciri-ciri sistem'pemerintahan Presidensial. I'erlama, Shepherd 

L. Witrnan dan John J. Wuest rnenyatakan ciri pertarnanya, yakni; It is 



based upon the separulion of power principle (didasarkan pada pemisahan 

kekuasaan secara tegas). 

Dengan adanya ciri pertama ini secara nyata,bahwa Shepherd L. 

Witman dan John J. Wuest menghendalu adanya pemisahan kekuasaan 

secara tegas. Apabila diamati dalam ketentuan yang mengatur tugas dan 

kewenangan dari lembaga-lembaga negara setelah pen~bahan 1945, maka 

sangat jelas,bahwa Perubahan UUD 1945 telah meletakkan kembali 

kekuasaan lembaga negara sesuai dengan seme~t in~a .~ '  Meskipun, dalam 

konteks ini kekuasaan yang dilaksanakan ole11 masing-inasing lembaga 

negara dirnunglunkan unhk kerja sarna. Semisal, kekuasaan lembaga 

Legislatif yang tugas pokoknya membentuk undang-undang ternyata tidak 

secara tegas, yang meinbuat umdang-umdang tersebut adalah lembaga 

Legislatif saja, namun diperlukan kerjasama antara Legislatif dengan 

Presiden dalam pembahasannya. Hal ini sebagaiinana dih~angkan dalam 

ketentuan Pasal 20 Perubahan UUD 1945. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan 

(2) selengkapnya berbunyi : 

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

(2). Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan 
Rakyat dan Presiden umhk mendapatpersetzljzlan bersama. 

Keyakinan akan tidak dianutnya pemisahan kekuasaan di dalam 

Perubahan UUD 1945 dipertegas lagi dengan ketentuan Pasal 20 ayat (3) 

yang menyatakan,bahwa: "Jlka rancangan undang-umdang itu tidak 

mendapatkan persetujuan bersama, rancangan imndang-undang itu tidak 

boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu." 

93 Pernahaman ini diarnbil berdasarkan pencerrnatan pada kelenluan Pasal 20 ayat ( I )  
Perubahan UUD 1945 saja. Perlu dikelahui bahwa sebelurn Perubahan ULlD 1945 kekuasaan 
rnernbentuk undang-undang dilehhkan padn lernbaga negara yakni Presiden dan DPR. Hal ini 
dapal dilihal pada kelenluan Pasal 5 ayal (I) lJlJD 1045 yang bcr1)unyi:"l'residen rnemegang 
kekummn membenluk undnng-undang dcngan pc~.selt~,juc~n Ilewan I'cl.withili~~l Ilokyol." 



Dengan kondisi detnikiati, dapatlah diketahui,bahwa melahli ciri 

sistem peinerintahan Parle~neliter yaiig dikeinukakan ole11 Shepherd L. 

Witman dan John J. Wuest, di mana lnempersyaratkan adanya sistem 

pembagian kekuasaan, ternyata telah dipentihi ole11 Perubahan UUD 1945, 

pada ketentuan Pasal20 ayat (2) dan (3) Penrbahan UUD 1945. 

Untuk masalah adanya petnbagian kekuasaan dapat pula dilihat dalam 

Ketentuan Pasal 13 ayat (2) Perubahan UUD yang menyatakan: "Dalam hal 

mengangkat duta, Preside11 rnemperhatikun pertimhangan Dewan 

Perwakilan Rakyat." Selatijutnya Pasal 13 ayat (3) yang 

menyatakan:"Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan 

memperhatikun pertimhangan ljewun Perwakilan Rakyat." Ketentuan ini 

juga cukup representatif untuk dijadikan bukti bahwa antara eksekutif dan 

Legislatif saling bekerjasana dan inelakukan pembagian kekuasaan. 

Pasal lainnya yaig lnencenninkan adanya konsep pembagian 

kekuasaan di antaranya meliputi ketentuan Pasal 17 ayat (4) yang 

berbunyi:"Pembentukan, penpbalian, dan pembubaran kementerian negara 

di atur dalam un~?an~-zll?L?an~."~~ Pasal 14 ayat ( I )  yang 

menyatakan:"Presiden ~nernbet-ikan grasi dan rehabilitasi dengun 

memperhatikai~ pertirnbangc~n Mahkamah Agung." Ayat (2 )  

menyatakan:"Presiden melnberikan amnesti dan abolisi dengan 

memperhatikan pertimbangat7 1)ewun f'erwakrlan f<akyat. " Sel anjutnya di 

dalam Pasal 11 ayat ( I )  yang menyatakan Presiden dengan Dewan 

f'erwak~lan l<akyat ~nenyatalca~l perang, me~nbuat perdalnaian dan perjanjian 

04 Konsep pcmbc~yiim kck~tits:ti~n yi1111: ( l i ~ c ~ ~ l ~ ~ i l i k i ~ ~ ~  (lc1li1111 kclcnluo;~ l'i1~11l 17 oyc~t (4 )  it11 
lcrlclilk 1)ild~ ~ ) ~ m l ~ ~ ' t l I ~ l k i ~ l ~  ~ l ~ l ( l i ~ ~ l & ; - ~ ~ I l t l i ~ ~ ~ j . :  V;III~; ( l i l ) ~ ~ i ~ l  OICII IcIII~):I&:~~ I .~p,i:;li~lil'di~~i I'rcsidc~i. 



dengan negara lain. Ayal (2) menyatakan Pres~den dalam membuat 

pevanjian intemasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan 

mendasar bagi kehidupan rakyur yang terkait dengan beban keuangan 

negara dadatau menghaniskan perubahan atau pembenlukan Undang- 

Undang hams dengan perselzgz~an Dewan Perwakilan Rakyat. 

Dari uraian di atas, dapat disampaikaqbahwa konsep kekuasaan yang 

dianut dalam Perubahan UUD 1945 adala11,konsep pembagian kekuasaan. 

Konsep pembagian kekuasaan sendiri dibuktikan dengan adanya kerjasama 

antar lembaga negara itu sendiri. 

Pada ciri kedua dari Shepherd L. Witman dan John J. Wuest 

dikatakan,bahwa sistein pemerintal~an Presidensial yakni; The executive has 

no power to dissolve the legislative nor must he resign when he loses the 

support of the majorily of its membership (eksekiltif tidak melniliki 

kekuasaan untuk membubarkarl Legislatif atau inengundurkan diri ketika dia 

kehilangan dukungan dari inayoritas anggotanya). 

Apabila melihat pada bunyi lnuatan inateri yang ada dalam Perubahan 

UUD 1945 tidak dapat ditemikan satu ketentuan pun yang 

menyatakan,bahwa Preside11 (eksekutif) memiliki kekuasaan untuk 

membubarkan Legislatif Namun, sebaliknya ketenh~an yang ada adalah 

menegaskan,bahwa eksekutif tidak meiniliki kekuasaan untuk membubarkan 

Legislatif. Hal ini sebagainiana yang tertuang dala~n Pasal 7C perubahan 

ketiga UUD 1945 yang berbunyi: "Presiden ticiak ciupat membekukan 

dadatau mernhuharkan L)ew]an I'erwakilan Ralryot. " 



Kehadiran ketenh~an ini pada dasarnya ingin meneguhkan kernbali atas 

pilihan pada sistem pernerintahan, Presidensial. Peneguhan ini didasarkan 

pada suatu realitas,bahwa pada lnasa Pe~nerintahan Abdurrahman Wahid 

sempat terjadi peristiwa, di lnana Presiden Abdurrahman Wahid 

mengeluarkan dekrit yang salall sahmya menyatakan,bahwa parlemen 

dibubarkan. 

Dengan adanya ketentuan Pasal 7C secara otoinatis ketentuan ini telah 

menolak akan keberadaan dari ciri sistem pemerintahan Parlementer yang 

dikemukakan oleh Shepherd L. Witman dan John J. Wuest. Ciri sistem 

pemerintahan Parlementer yang dimaksudkan:" There is muiual 

responsibility between /he executive and the legislatzlre or he must resign 

togeiher wiih the resf qj' the Clat~met when hw policies are no longer 

accepfed by [he mayority cf the membership in the legislafure (ada 

pertanggung jawaban timbal balik antara eksekutif dengan Legislatif, 

meskipun eksekutif bole11 membubarkan Legislatif atau dia liarus mundur 

secara bersama dengan kabinet bila kebijakannya tidak diterima oleh 

mayoritas anggota di dalanl Legislatif). 

Ciri ketiga dan keempat dari sistem pemerintahan Presidensial yang 

dikemukakan oleh Shepherd L. Witman dan John J .  Wuest adalah: "There 

is no mu fual responsibility between fhe Presidenf and his Cabinet; fhe letter 

is who@ responsible to the ch~ef'execuiive." (tidak ada pertanggungjawaban 

timbal balik antara Presiden dan kabinetnya; kemtldian semua 

pertanggungjawaban beradit ditil~~gan kepala pemerinlalian), dari "'l'he 

executive IS chosen by the elec.tor~r/e" (eksekutif dipilili oleh pemilih). 



Secara eksplisit Pen~bahan UUD 1945 tidak menyatakan satu pasal pun 

dalam ketentuannya tentang konsep pertanggungjawaban Presiden atau eksekutif 

Akan tetapi, dengan mencermati ketentuan Pasal 17 ayat (2) Bab V Kementerian 

Negara Perubahan Pertama UUD 1945 yang menyatakan bahwa: "Menteri- 

menleri ilu diangkal dan diberhenlikan oleh Presiden." Hal ini menggambarkan 

secara implicit,bahwa semua kegiatan pemerintahan Presidenlah yang 

bertanggmgjawab. Menteri hanya berkedudikan sebagai pihak yang membantu 

Presiden. 

Kemudian mengenai ciri kee~npat atau terakhir,bahwa eksekutif dipilih oleh 

pemilih, Perubahan UUD 1945 khusunya pada perubahan ketiga Pasal6A ayat ( I )  

menyatakan bahwa: "Presiden dan Wakil Presiden dipilih &lam satu pasangan 

secara langsung oleh rakyat." Maka jelaslah,bahwa dengan dituangkannya 

ketentuan ini memperkuat ciri berikutnya,bahwa dalam ha1 pemilihan eksekutif 

sistem yang dipilih adalah siste~n pemerintahan Presidensial. 

Menurut Jimly Asshiddiqie dengan ketentuan ini,berarti secara gagasan 

pemilihan Presiden (Presidential Blection) langsung oleh rakyat telah diadopsi ke 

dalam rumusan Undang-Undang Dasar. Sesitai ptinsip sistem pemetintahan 

Presidensial, calon Presiden dan calon Wakil Presiden dipilih dalam satu paket, 

karena kedua jabatan ini dipandang sebagai satu kesatuan institusi kepresidenang5 

Dari pemaparan ciri ketiga dan keempat sistem pe~nerintahan Presidensial 

yang telah diadopsi ke dalaln Perubahan UUD 1945, membuktikan,bahwa ciri 

ketiga dan keempat dari sistem pemerintahan Parlementer yang dikemukakan oleh 

Shepherd L. Witman dan John J. Wuest tidaklail dianut. 

Setelah dilakilkan analisis atas a nu at an ~nateri Penlbahan UUUD 1945 dapat 

diungkapkan,baliwa I)erubalial~ IJUI) 1045 yalig lclal~ ~ncngalalni perubahan yang 

pertama hingga yang kee~npat kalinya dengan berdasarkan parameter yang 

95 Jirnly Assiddiqie, Ko~tsolirlusi ... Op.,C:iL, hlrn. 8. 



dikernukakan oleh Shepherd I,. Witman dan John J. Wuest, maka sistem 

pemerintahan yang dianut dalaln Peritbahan UUD 1945 merupakan sistem 

pemerintahan Presidensial dengar1 "anotna~i."~~ Untuk lebih jelasnya tentang 

sistem pemerintahan yang dianitt dala~n Pentballan ULID 1945, rnaka dapat dilihat 

pada tabel di bawah ini. 

Bahwa anomali dalam konteks ini dimaksud sebagai bentuk pengecualian dari ciri sistem 
pemerintahan yang dikemukakan oleh Shepherd L. Witman dan John J. Wuest yang mensyaratkan 
ada pemisahan kekuasaan secara tegas. 



P : Tidak ada pertanggung jaivaban 
timbal balik antara preside11 dan 
kabinetnya, semua 
pertanggungjawaban ada pada 
pemerintah 

PL : Ada pertanggungjawaban bersama 
antara eksekutif dan kabinet. 

Bagan 8 : Analisis sistem pemerintahan negara Republik Indonesia dengan menggunakan koilsep SL Witrnan dan JJ. Wuest 

PSI 17 ayat (2). Menteri diangkat dan 
diberhentikan oleh Presiden. 

Semua kegiatan pemerintah 
Presidenlah yang 
bertanggungja~vab. 
Menteri berkeduduh sebagai 
membantu Presiden. 

- 
Presidensial 

- 
Padementer 

Dalam konteks kekuasaan negara 
dilaksanakan oleh masing-masing lembaga 

Na. 

1. 

Keterangan 

Yang ada adalah meletakkan 
kembali kekuasaan lembaga negara 
sesuai dengan yang semestinya I 
Psl 20 ayat (1) DPR memegang ) 
kekuasaan membentuk UU. i 

Ciri Sistem Pemerintahan 
SL. Witman dan JJ Wuest 

P : Pemisahan kekuasaan secara 
tegas. 

PL : Pembagian kekuasaan 

I 

4. 

negara dimungkinkan untuk bekejasama I + PSI 13 ayat ( 2 )  mengangkat 1 
Psl 20 ayat (2) setiap RUU dibahas oleh DPR ( Duta Presiden memperhatikan / 
dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan ! pemmbangan DPR I 
bersama. 1 + Psl 13 ayat (3) Presiden 
Psl 20 ayat (3) jika RUU itu tidak mendapat I menerima penempatan Duta 
penetujuan benama, RUU itu tidak boleh negara lain dengan 
diajukan lagi dalam persidangan DPR masa I memperhatikan pertimbangan 1 
itu. I DPR. 1 + Psl 14 ayat (1) Presiden 

i memberi gas1 im rrehabilitasi i 
dengan msmperhatikan 1 

/ pertimbangan .\i.\. ! 
1 + PSI 14 ayal ( 2 )  Presiden i 
I memberikan 
I abolisi dengan memperhatikan / pertimbangan DPR 

2. 

i 
I 
1 

P : Elirebtif tidal, memiliki I Psl 7 C Presiden tidal dapat membekukan 
kekuasaan untuk membubarkan i danlatau membubarkan DPR. 
legislatif. 1 

- 

P : Eksebtif dipilih oleh pmilih. 1 Psl 6A ayat (1). Presiden dan Wakil 

PL : Ada pertanggurlgjawaban timbal 1 
I balik antara eksekctif 

legislatif eksekutif bc% , 

PL : Perdana Menteri, Menteri, 
diangkat oleh Raja atau Presiden 
sesuai dengan dukungan 
mayoritas legislatif. 

I 

Presiden dipilih dalam satu pasangan secara 
langsung oleh rakyat. 

membubarkan legislatif, tapi 
harus mundur j i h  kebijakan tidak / 
diterima legislatif. 1 



Dalam konteks k8jian sistem pemerintallan di Indonesia sistem 

pemerintahannya jelas lekat dengan "wan~a" sistem Presidensial. Bahkan, 

salah satu poin penting Keputusan MPR adalah mempedqas sistem 

pemerintahan Presidensial. Indikatornya jelas, Presiden kuat (legitimate) 

apalagi tahun 2004 lalu telah dipilil~ secara langsung oleh rakyat. 

Pengertian Presiden kuat di sini tidak identik dengan executive heavy. 

Namun demikian,DPR tidak dapat dijahhkan ole11 Presiden. Dibanding 

era Orde Baru h g s i  DPR ineinang jauh lebih optima1,bahkan terkadang 

terlihat berkarakter "high profile" (kritis) vis a vis dengan p e m e ~ t a h .  

Kendati demikian, DPK tidak bersikap seperti oposisi. Oposisi tidak 

dikenal dalam sistem politik di Indonesia pasca kembali ke UUD 1945 

tahun 1959, karena itu juga inenjadi keterukuran sistem Presiderisial. 

Oposisi umiunnya berlaku pada sistem parlementer. Htibimgan antar 

lembaga negara pasca perubahan relatif telah berimbang (checks and 

balances) hal ini dapat dilihat dari dinanika ketatanegaraan yang akhir- 

akhir ini menunjukkan kecendenrngan given (menerima) terhadap segala 

keputusadpoIicy negara, tanpa memunculkan kontroversi atau penolakan 

(resistensi) yang tajam. 

Harus diakui kehidupan atau kontroversi tentang sistem 

presjdensial oleh sebagian ahli dikatakan sebagai berciri parlementer. 

Tetapi, sejauh mengacu pada perbandingan sistem peme~tahan  hasil 

studi penulis, apa yang disimp~~lkan itu kurang tepat. Sebab bisa jadi yang 

dimaksud dengan "ciri" pat-lementer it11 sekadar daya kritis di alam 



demokrasi yang meinang menyediakan "lahan" umtuk saling berbeda 

pendapat. Hal itu tidak dapat serta merta disimpulkan "berciri" 

parlementer melainkan sekadar "anomali" atau kekecualian. 

Dalam studi sosial tak terkecuali disiplin ilmu hukum, pengecualian 

(anomali) tentu pasti ada, nainun sejaih sifat pengecualian itu tidak dominan 

(tak lag, terukur), maka beluln dapat dikatakan telah "berciri." pada sistem 

lain  it^.^^ 

Di Ainerika Serikat jelas sistemnya presidensial, salah satu 

indikatornya berciri meiniliki peinbatasan jimlah partai hanya tiga yaitu 

Partai Republik, Partai Demokrat dan Partai Independen. Dalam sejarah di 

Amerika Serikat, Partai Deinokrat dan Republik senantiasa selalu 

inendominasi pemerintahan hasil pemilihan umum, bahkan bergantian. 

Sementara Partai Independen selalu hanya menjadi "pelengkap penderita" di 

setiap perhelatan Pe~nilu karena tidak pemah menang. 

Di Indonesia, ini yang perlu dikritisi, pasca tumbangnya Soeharto 

partai demikian bebas dan banyak. Jelas inunculnya banyak partai ini 

menjadi "kelemahan" siste~n presidensial , bahkan dapat mengancam sistem 

itu. Oleh karenanya, yang mesti dikritisi secara tajam adalah bagaimana agar 

fenomena tumbuhnya partai it11 dapat diatur secam regplatif (melalui 

Undang-Undang Parpol da~i  Undang-Undang Peinilihan Umum) dengan 

seleksi yang lebill kelat dan proporsional. ALau secara Leorilis dapat merujuk 

97 Krisna Harahap berpendapat bnhwn dalarn Perubahan UUD 1945 dianut ciri-ciri sistim 
pemerintahan Presidensid dan mengandung unsur sistem pemerintahan Parlemenler. Lihai Krisna 
Harabap, Konstitusi Republik It~rlot~c.sin Scjuk Prokluttuui Hit~gga Rcfortttmi, Grafitri Budi 
Utami, Bandung, 2004, hlm. 445. 



pendapat sartorig8 dengan tujidl usulannya diantaranya dengan pembatasan 

partai kendatipin tetap dalam kerangka pluralisme (limited pluralism). 

Undang-Undang Partai Politik yang ada saat ini lnasih terlalu longgar dalam 

"meloloskan" sebuah Parpol imtuk maju bersaing dalan Pemila Dengan 

persyaratan hanya cula~p mengiunpulkan suara 2,5 % dapat menjadi Parpol 

peserta Pemilu, jelas sangat tidak memadai (legifimafed) dalam sistem 

demokrasi dengan sistem Presidensial. Ini bila perl~itungannya berdasar 

jumlah penduduk Indonesia yang kini inencapai 220 juts." Akibatnya 

mumcullah partai-partai gurein tak bervisi jelas (lebih mirip sekadar iseng). 

Seharusnya UU Parpol lebih inemperketat penglunpulan suara minimal 25 

atau 30 % suara ban1 dapat 1010s. Mengapa? Sekali lagi dalam sistern 

Presidensial posisi seorang presiden harus kuat yang berarti hams mendapat 

dukungan (mayoritas) relatif besar di atas 50 % suara. Jadi, banyak partai 

dalam sisteln presidensial sebeilarnya adalal~ anomali (pengecualian) yang 

disisi tertentu melemahkan, sebab itu perlu penyempurnaan. Yang jelas satu 

hal, jangan sarnpai demokrasi justnl menjadi bias artinya, terutama jika 

mengalami penyempitan arti; sekadar bebas tanpa kontrol sistem hukum. 

Hal lain lagi, fuigsi partai di parlemen sebenarnya menjadi tidak 

efektif. Di negara ini banyak parpol saling berkoalisi untuk merebut 

kekuasaan, koalisi ini pun termasuk anomali karena koalisi sebenarnya relatif 

tak dikenal dalam siste~n Presidensial. Koalisi dalam politik Indonesia tak 

lebih sekadar politik pragmatis (lebih mirip presszrre sesuai fungsi Parpol) 

dengan kepentingan jangka pendek. Oposisi lebih dikenal pada sistem 

parlementer, kalau pun ada koalisi atau oposisi lebill terkesan adanya 

pemaksaan. lni pun anoinali. 13agailnana mungkin Presidennya dari Partai 

"~iovanni  Sarlori, Conipuruti~*c (.'orrr11uruti1,e C~otistifutioriul Etigertccring: An Iquiry i~ito 
Structures, sent ice.^, urid Outcott~e.~, New Y ork lini vcrsity Press, New Y ork, 1 007, hlm. 1 1 2. 

whttp/www. kependudukan.con~. 



Demokrat sementara Wakil Presidennya dari Partai Golkar yang nota bene 

dalam pemilihan legislatif meraup suara jauh lebih besar di parlemen ? 

Partai Politik hasil Pemilu 2004 lalu sejatinya tidak menggambarkan 

kehebatan atau kebesaran sebuah partai. Misalnya, kita sulit mengidentifikasi 

apakah yang berkuasa itu Pai-tai Golkar atau Partai Demokrat. Ketika 

pencalonan dulu, bahkan Partai Golkar yang secara de jacto lebih besar dari 

Partai Demokrat hanya menempatkan diri menjadi wakil Presiden bukan 

maju sebagai Presiden. Yang lebih ironis lagi, sesungguhnya kandidat yang 

maju dalam Pemilu yang lalil bilkan tanpa modal (kapital). Mereka yang 

maju umumnya memiliki dana cikup besar, dan sebaliknya meminimalisir 

atau mengeliminir kandidat yang tak memiliki mesin uang. Akibat mult~jZier 

effectnya adalah ketika duduk lnenjadi "penguasa" modal yang dikeluarkan 

tadi han~s  ia dapat kembali (politik transaksional), bahkan tak peduli 

bagaimana caranya, yang selanj utnya berimpl ikasi pada "cara-cara" KKN 

untuk mengembalikan modalnya. 

Seperti dikatakai~ Uahtiar ~ f f e n d ~ " ~  akibatnya, secara keseluruhan 

mekanisme demokrasi berjalan secara tidak lazim atau uncommon 

democracy. Bahtiar Effendy inempertanyakan bagaimana mungkm, 

Indonesia yang bersistem Presidensial, namun dilakukan dengan banyak 

partai, sarat KKN dari dengan rumusan-rumusan visi, tnisi partai yang 

absurd. Parpol pun sering h~used dalam mengimplementasikan misinya. 

Hal yang juga inasih lemah dalam konteks sistem presidensial 

Indonesia adalah, masih belum jelasnya "kiprah" lembaga DPD (Dewan 

Penvakilan Daerah). Secara rlorrnalil: dalarn IJtJD I945 I)erubahan, DPD 

diatur dalam Pasal 22C dari 22D. Intinya, kehadiran I)P1> dimaksudkan 



untuk; (1) memperkuat ikatan daerah-daerah dalam wadah NKRI dan 

memperteguh persatuan kebangsaan seluruh daerah;(2) meningkatkan 

agregasi dan akomodasi aspirasi dan kepentingan daerah-daerah dalam 

perumusan kebijakan nasional berkaitan dengan Negara dan daerah-daerah; 

(3) mendorong percepatan demokrasi, pembangunan dan kemajuan daerah 

secara serasi dan seimbang. Nalnun demikian, setelah berjalan sekitar 2 

tahun, efektivitas kinerja DPD belum tampak. Bahkan, dalam kaitannya 

dengan checks and balances dengan eksekutif, narnpak DPD seperti belum 

menunjukkan "kesederajatannya" dibanding dengan DPR, padahal 

seharusnya terjadi keseimbangan . Jadi, ke depan fungsi DPD mesti lebih 

diperjelas sesuai kemauan konstihlsi. 

Lembaga penyeimbang lain di bidang kekuasaan kehakiman yaitu 

Mahkamah Konstihlsi, sebagairnana yang diatur dalam Pasal 24 ayat (2) 

UUD 1945, yang berbunyi: "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah 

Mahkamah Agung dan badan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, 

lingkungan peradilan tata usalia negara, dan oleh sebuah Mahkamah 

Konstitusi." Berkenaan dengan tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi, 

Pasal24 C menegaskan, baliwa "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili 

pada tingkat pertama dan terakliir yang putusanya bersifat final untuk 

menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan 

lembaga negara yang kewena~igannya diberikan oleh UUD, memutus 

pembubaran partai politik, dan ~nelnutus perselisiharl tentang hasil pemilihan 

mum. Di samping itu, Mahka~nah Konstitusi wajib memberikan putusan 



atas pendapat DPR ~nengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden d d a t a u  

Wakil Presiden menumt UUD. 

Ketiga cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif itu sama- 

sama sederajat dan saling kontrol satu saina lain sesuai dengan prinsip checks 

and balances. Dengan adanya prinsip checks and balances ini, maka 

kekuasaan negara dapat diatur, dibatasi, ballkan dikontrol dengan sebaik- 

baiknya, sehingga penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penyelenggara 

negara ataupun pribadi-pribadi yang kebetulan sedang menduduki jabatan 

dalam lembaga-lembaga negara yang bersangkutan dapat dicegah dan 

ditanggulangi dengan sebaik-baiknya. 

Sekarang setelah lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat sendiri 

mengalami reformasi stmktural dengan diterapkannya sistem pemisahan 

kekuasaan dan prinsip kubungan checks and balances antara lembaga- 

lembaga negara, maka dapat dikatakai~ struktur ketatanegaraan kita berpuncak 

kepada tiga cabang kekuasaan, yang saling inengontrol dan saling 

mengimbangi secara sederajad satu sama lain, yaitu (i) Presiden dan Wakil 

Presiden sebagai satu institusi keperniinpinan, (ii) MPR yang terdiri atas DPR 

dan DPD, dan (iii) kekuasaan kehakiman yang terdiri atas Mahkamah Agung 

dan Mahkamah Konstitusi. Ketiga-tiganya tunduk dibawah pengaturan 

konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dengan segala pembahannya. lo '  

Dengan demikian, lelnbaga MPR merupakan puncak dari sistem 

kedaulatan rakyat, sedangkan MA dan MK dapat dilihat sebagai puncak 

'o'~irnly Asshidiqie, Ilbr~nnf Kelcmhngnnn ... Op-Cif, hlm.83-84. 



pencenninan sistem kedaulatan h ~ h u n .  Masih menurut Jimly Asshidiqie, 

sangat bole11 jadi, bahwa MA dan MK itu secara bersama-sama dapat pula 

disebut sebagai Mahkarnah Kehakiinan. Io2 

Selengkapnya, nraian-uraian sistem pemerintahan setelah Perubahan 

UUD 1945 dapat penulis skeinakan sebagainana dapat dilihat di bawah ini: 

'02 Ji ml y Asshidd iq ie, ".Struktur Kctuturtcguruurt lrtdortesiu Setelult Peruhuhun Keentpd 
UUD Tahurt 1945,'' makalah disampaikim dalam Seminar Pembangunm Hukum Nasional Vlll  
dengnn Tema Penegdan Hukum dala~n Era Penlbangunan Berkelanjutan yang diselenggclraAan 
oleh BPHN Depkehhm, Denpasar, 14- 1 X Juli 2003, hlm. 3. 
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B. Prospek Sistem Pemerintahan di Indonesia yang A k m  Datang 

Dalam negara demokrasi, kekuasaan legislatif adalali pencerminan dari 

kekuasaan rakyat, oleh sebab itu kekuasaan legislatif biasanya dijalankan 

oleh sebuah badan penvakilan rakyat (parlemen) yang berhak untuk 

mengontroVmengawasi eksekutif. Jadi, letak sigriifikansinya llubungan 

legislatif dan eksekutif adalali, pada masalah kontrol/pengawasan tersebut. 

Terkait dengan itu, maka hubimgan legislatif dan eksekutif mempunyai 

nuansa tersendiri seliingga menimbulkan suatu sistem tersendiri pula dalam 

kerangka h u h  tata negara yaitu sistem pemerintahan.'03 

Sejalan dengan pemal~a~nan di atas, Sri Soemantri menyatakan, 

bahwa sistem pemerintahan adalali suatu sistem Iiu~bungan antar lembaga 

legislatif dan lembaga ekseku~tif,"%emnentara itu Moh. Mahfud memandang 

lebih luas lagi, ballwa sistem pemerintalian adalal~ sistem hubungan dan tata 

kerja antara lembaga-lembaga negara.'OS 

Walaupun sistem pemerintalian yang dikeinukakan di atas lebih 

menitikberatkan pada pola hubuu~gan antar leinbaga-lembaga negara, namun 

sistern pemerintallan juga sangat berkaitan erat dengan sistem demolaasi, 

sistem kepartaian, dan ajaran pemisahaml atau pembagian kekuasaan. Namun, 

unhk menentukan sistem pemenntallan yang akan dianut di masa yang akan 

datang tidak dapat diliindari, baliwa kajian atas sistem pemerintahan hams 

dilakukan secara menyel~ruli dan komprehensif. 

'03 I Made Pasek Diantha, Tigu lFpe Pokok Si,stcnr Penrerintukatr rlalurrr Detirokrasi 
Modern, Abardin, Bandung, 1990, hlrn. 2' 

lo4 Sri Soemantri M, Sbte11~ . . Op.Cit, hlrn. 37. 
lo' Moh. Mahfud MD, Ila~ur ..., Op.,i:it, hlm. 83. 



Oleh karena itu, dengan mendasarkan diri pada sistein pemerintahan 

terkait dengan sistem deinokrasi, di sini penting u t u k  dikemukakan sistem 

demokrasi yang perlu dikenal. Demokrasi seinenjak pertama diperkenalkan 

seringkali diandaikan sebagai suatu pandangan politik yang selalu 

mengedepankan prinsip-prinsip penyelesaian problem kebangsaan secara adil 

dan bisa diterima oleh seinua lapisan masyarakat dalarn bangsa tersebut. 

Pada awal perturnbuhannya, demokrasi diyakini telah inemuat asas dan nilai 

yang diwariskan dari inasa ke inasa dari sejarah kebudayaan Yunani Kuno 

sampai yang ada sekarang. Sebagaimana pernah dijelaskan oleh Aristoteles, 

sistem demokrasi yang terdapat dalam negara kota (city-state) Yunani Kuno, 

abad ke-6 sarnpai abad ke-3 SM, adalah suatu sistem pemerintahan dimana 

partisipasi politik rakyat disalurkan dengan gaya deinokrasi langsung (direcl 

democracy). Hal ini sangat wajar mengingat kondisi sosiologis Yunani Kuno 

ketika itu sangat memungkinkan untuk diterapkannya sistem tersebut.lo6 

Demokrasi dalam kenyataannya didefinisikan secara beragam sesuai 

dengan dimensi peinikiran dari para ahli yang mengeinukakan pendapat 

tersebut. C.F. Strong menyatakan, bahwa demokrasi adala1l:'O7 

"a system of gover.n/?lenl in which the majority of the rule grown 
members qf a political community parlicpale through a rnelhod of 
representalion which secures lhal lhe governmen1 is ullimately 
re~ponsible for its aclions lo that majoriy. In other words, lhe 
contemporary con.stitulio17al slate he l~ased on a system of democratic 
representalion which grraruntee.s the sovereignio) ofthe people. " 

'06 Koirudin, Partai Politik dun Agcrrda Trurtsisi Dc,tu)kravi Merrakar Kirrcrja P a d  
Politik Era Transisi di Indc)~te.siu, Puslaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, him. 20. 

lo' C. F. Strong, Modern Politicul.. . Op. ,Cit., hlrn. 1 3 



Selanjutnya Dahlan Thaib menyatakan, demokrasi memberikan tiga 

pengertian sebagai berikut:'"' 

Sistem pemerintahan yang mengakiu hak segenap anggota masyarakat 
umtuk mempenganllii keputusan politik, baik secara langsung maupun 
tidak langsung. Delnokrasi langsung (direct democracy) yang suatu 
keputusan politiknya ditentukan oleh warga masyarakat dalam suatu 
pertemuan bersama, hanya dirnungkinkan jika jurnlah penduduk kecil 
(misalnya masyarakat Yunani Kuno), Polis (Negara Kota). Demokrasi 
langsung sebagaiinana dilaksanakan dalam negara Yunani Kuno, 
sedikit pengaruh~iya terhadap perkembangan demokrasi Perwakilan 
modem, yang keputusan politiknya dilaksanakan oleh Wakil -Wakil 
yang dipilili dan kepada pemilih. 

Pemerintahan derlgm pengawasan rakyat dalam arti kata agak lebih 
sebagai keselunlhan dari berbagai kelas dan golongan atau perorangan, 
dengan tambahan dala~n istilah seperti demokrasi sosial dan demokrasi 
ekonomi, demokrasi berarti pengawasan lembaga-lembaga kemasyara- 
katan oleh dan untuk kepentingan rakyat. 

Pemerintahan rakyat, dalaln benhrk pemerintal~an negara yang segenap 
rakyat serta lnemerintah dengan perantaraan Wakil -Wakil nya. 

Dalam definisi yang lain La Ode Husen dengan inengutip pendapat 

Hendry B. Mayo inengartikan, deinokrasi adalal~:'~" 

A democratic political .cystem is one m which public policies are made 
on a majol-ity basis, by representatives subject to cfective popular 
control at periodic elections which are conducted on the principle of 
political equality and tinder condition of political freedom (sistem 
politik demokrasi adalah siste~n yang inenumju&kan bahwa kebijakan 
mum ditentukan atas dasar mayoritas oleh Wakil -Wakil yang 
diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan berkala yang 
didasarkan atas pri~is ip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam 
suasana terjaminnya kebebasan politik). 

108 Dahlan Thaib, "Konsepsi Kedaulatan Rakyat Menurut ... "Op.,Cit, hlm. 92-93. 
lo' La Ode HusenTHubungan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Dengan 

Badan Pemeriksa Keuangan Dnlanl Menilai Akuntabilitas Pemerintah Menurut Sistem 
Ketatanegaraan Indonesi*" Iliscrtasi IJrogram Pascasarjana Univcrsitas Padjadjnran, Bandung, 
2004, hlm. 89. 



Samuel P. Huntington memberikan pendapatnya tentang dehisi  

demokrasi sebagai berikut: ' l o  

Sebagai suatu bentilk peinerintahan, demokrasi telah didefinisikan 
berdasarkan stunber wewenang bagi pemerintah, tujuan yang dilayani 
oleh pemerintah, dan prosedur untuk membentuk pemerintahan. 

Dari paparan definisi demokrasi di atas, dapat dikemukakan, bahwa 

semangat demokrasi inenghendaki adanya partisipasi politik publik secara 

aktif dalarn penyelenggaraan suatu sistem pemerintahan. Dalam pandangan 

Afan Gaffar demokrasi seperti ini dikenal dengan demokrasi empirik."' 

Untuk dapat melihat penerapan demokrasi empirik ada tujuan indikator 

yang dapat dijadikan sebagai sarana ukur, yakni:' l 2  

I .  Kontrol atas keputusan-keputusan pemerintah inengenai kebijakan yang 

ditetapkan sesuai konstitusi dalam pemilihan pejabat-pejabat. 

2. Pejabat-pejabat terpilih dipilih dan diganti dengan fi-ehiensi yang relatif 

sering, adil dan dengan pemilihan bebas. 

3. Warga negara memberikan suaranya dalarn pemilihan urnum. 

4. Warga negara memiliki hak untuk memasuki jabatan-jabatan publik 

dengan pencalonan-pencalonan pada peinilihan umum. 

5. Warga negara me~nilikj hak unhlk mengemukakan kebebasan 

berekspresinya, terutama dalaln berpolitik. 

Samuel P. Huntingion, G'elortrbutrg Dmokratkasi Ketiga, Pustalia Utama Grafiti, 
Jakarta, 1991, hln. 4. 

'I' Affan Gaffar rnengernukakan bnhwa ada dua rnacarn dernokrasi yakni dernokrasi secara 
norrnatif yakni demokrasi rnerupakan suatu ideal yang hendak diselenggarakan oleh sebuah 
negara, sedangkan dernokrasi ernpiri k adalnh amatan kila unluk mencermati apakah da lm suntu 
sistern pemerintahan mernberikan rugtlng gerak yang cukup bagi wnrgo rnasyarakat untuk 
rnelakukan partisipasi guna rnernformulasikan prcfcrensi polilik n~ereka rnelalui organisasi politik 
yang ada Lihat Afran Gaffar, IJolitik Irtdoiresiu 7iw1sisi Menuju l)etttokrusi, Pustaka Pelajar, 
Yogyakarta,] 999, hlm. 3 

l 2  Ibi,L 



6. Warga negara inemiliki akses terhadap sumber altematif atas informasi 

yang tidak dimonopoli oleh pemerintah untuk kelompok tilnggal lainnya. 

7. Warga negara me~niliki hak untuk mernbentuk dan bergabung dalam 

perkumpulan yang otonoin, termasuk perkumpulan politik, seperti partai- 

partai politik dan kelompok-kelompok kepentingan, yang mempengenihi 

pemerintah dengan cara berkompetisi dalan pemilu dan dengan cara-cara 

darnai lainnya. 

Sementara itu, para pelidin bangsa Voundingjathers) Indonesia telah 

memutuskan untuk me~nbentuk sebuah sistein politik berdasarkan kedaulatan 

rakyat (demokrasi) dengan menggunakan model Perwakilan bukan model 

langsung. Hal ini berkaitan dengan kemustahilan untuk inenyelenggarakan 

sebuah siste~n de~nokrasi langsilng (direct democracy) dalam sebuah negara 

kebangsaan (nation-state) modern yang sangat besar, lieterogen, dan 

pluralistik seperti Indonesia. ' " 
Kendati demikian, demokrasi Perwakilan yang disepakati oleh para 

pendiri bangsa dituangkan di dalmn konstitusi negara UUD 1945 tetap 

mempertahankan selna~igat dari rakyat, oleli rakyat, untuk kepentingan 

rakyat di dalam penyeleiiggaraan negara. Oel~ karena itu, diupayakanlah 

suatu mekanisme yang dapat inenjarnin tetap terwakilinya seluruh aspirasi 

warganegara dan dimimgkinkannya suatu proses pengambilan keputusan 

yang sesuai dengan aspirasi tcrscb~~t. Salah satu ~nekanis~ne yang dianggap 

113 Muhammad AS Hikam, "Ucbcrapa Masalah Sckilar Fungsi Perwakilan, Pembual 
Keputusan dan Pembentukan Legilirnasi dari Dewan Penvakilm Rakyat," dala~n Furjg.si 
Perwakilatj, Pe~tbuuhn Kepulrr.sutt rlutr Petttbetrfukun Legilir,tusi, Bad'an Pendidikan dan 
Pelatihm Dep'mtemen Dalam Negeri, Jakarlq 1997, hlm.58. Narnun, prdtiknya tahun 2004 
Pemilu Indonesia telah berubah menjadi I'ernilu langsung. 



paling tepat adalali, inelalui peny el enggaraan pemilu yang luber dan jurdil 

sehiiigga waltil-wakil yang dipilih rakyat dapat terbentuk yang kemudian 

dapat memperjuangkan aspjrasinya di dalam parlemen.'14 

Berdasarkan pemikiraii yang dikemukakan di atas, meskipun dalam 

tataran penamaan berbeda, di mana di satu sisi yang menyatakan, bahwa 

sistem demokrasi ideal tersebut adalali sistein demokrasi empirik, dan di lain 

pihak paraJ~zinding fathers- menekankan pada sistem demokrasi Perwakilan, 

namun keseinuanya itu pada dasarnya menghendaki pelaksanaan sistem 

demokrasi yang benar-benar mampu memberdayakan dan melibatkan 

partisipasi publik atail inasyarakat seluas inungkin. Salah satu dukungan 

yang penting di dalain melaksanakan sistem demokrasi seperti itu, sistem 

kepartaian menlpakan instrumen peiiting yang hams diperhatikan. 

Sistein kepartaian sendiri berdasarkan jumlah partai, distribusi 

kekuasaan, dan perbedaan ideologi dapat diklasifikasikan dalam beberapa 

model. Sartori inengemukakan ada tujuh katagori, yaitu; (1) sistem satu 

partai (one party sy~tern); ( 2 )  sistem hegemoni (hegemonic system); (3 )  

sistem predominan (predominun I syslem); (4 )  sistem dwi partai (two party 

system); ( 5 )  sistem pluralisme terbatas (limited pluralism); (6 )  pluralisme 

ekstrem (extremeplziralrsm); dan (7) sistein atomisasi (atomized sy~tem)."~ 

'14 Ihid. 
'I5 Maruto M D  dm Anwari WMK, R4or11ta~i PoIitik don Kekuatan Masyarakat Kendala 

don Peluang Meituju I>enzokratisasi, LP3ES, Jakarta, hlm. 105. 



Dala~n konteks pembaliaruan siste~n kepartaian yang hams dibangun 

tidak lagi didasarkan pada sisteni mono partai,"6 sistem m ~ l t i ~ a r t a i " ~  atau 

sistem hegemonik. ' '' Pada era refonnasi sistem kepartaian yang dianut 

adalali sisteln kepartaian multipartai dengan kecenderungan partai-partai 

hanya memperjuangkan aspirasi kelompoknya saja atau hanya 

memperdebatkan tentang kekuasaan negara. 

Dari sini nampak, bahwa sistem kepartaian di Indonesia belum 

memberikan dukungan terhadap penguatan sistem pemerintahan yang akan 

dikembangkan. Untuk itu, keberadaan sistem kepartaian ke depan lebih 

diorientasikan pada sistem yang mampu mengakomodir aspirasi daripada 

para konstituennya, juga keberadaan sistem kepartaian ini akan mampu 

memberikan keseimbangan dalam mewujudkan suatu sistem pemerintahan 

yang demokratis. Perlu diketahui, ballwa dengan mendudukan partai seperti 

yang clicita-citakan ini, akan memberikan implikasi pada sisteln 

pemerintahan yang dianut. 

Pemisahan kekuasaan men~pakan satu aspek yang juga memberikan 

pengarid1 pada sistein pe~nerintahan yang dianut. Prinsip kedanlatan yang 

berasal dari rakyat selama ini hanya diwujudkan dalam Majelis 

Permusyawaratan R.akyat yang men~pakan penjelmaan seluruh rakyat, pelaku 

sepenuhnya kedaulatan rakyat, dan yang diakui sebagai lembaga tertinggi 

negara dengan kekuasaan yang tidak terbatas. Dari majelis inilah, kekuasaan 

rakyat itu dibagi-bagikan secara vertikal ke dalan lembaga-lembaga tinggi 

' I 6  Bahwa pola hubungan yang tejadi pada periode pasca Dekrit Presiden 05 Juli 1959 
sampai dengan 21 Mei 1998 (Orde Lama dan Orde Baru) dimana sistern mono partai yang 
rnenonjol. Lihat Iin Suny Atrnadja, "Kedudukan Partai Oposisi dalam Negara Hukum Indonesia 
Menurut UUD 1945 (Kajian dari Sudut Huhurn Tata Negara)," Tesis Program Pascasarjana, 
Mzyister Huliurn Universitas Islam Indonesia Yoaakarta, 2002, hlm. 179. 

I17 Pola hubungan yang te jadi pada periode 18-08-1945 s/d 05-07-1959 dan periode 
reformasi 21-05-1998 s/d sekarang, di rnana sistem banyak partai yang berlaku Lihat Zbid 

118 Hingga tahun 1908 (semasa Orde Baru) di Indonesia terdapat dua tipe partai politk (dari 
tiga partai yang ada): satu partai di anlaranya merupakan p'mai hegemonik, sementara dua partai 
lainnya adalah partai satelit. Partai pertanla disebut sebagai partai hegernonik karena ia merupakan 
kepanjatigan tangan pemerintah untuk mendominasi sistem politik. Lihat Maruto MD dan Anwari 
WMK, Op.,CiL, hlm. 101. 



negara yang berada di bawahnya. Karena itu, prinsip yang dianut disebut 

sebagai prinsip pembagian kekirasaan (d~vi.vion or distribution of power). 

Akan tetapi, dalain Undang-Undang Dasar ini, kedaulatan rakyat itu 

ditentukan secara horizontal dengan cara me~nisahkannya (separation of 

power) rnenjadi kekuasaan-kekuasaan yang dinisbatkan sebagai h g s i  

lembaga-lembaga negara yang sederajat dan saling mengendalikan satu sama 

lain berdasarkan prinsip checks and h~lance.s."~ 

Cabang kekuasaan legislatif tetap berada pada Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, tetapi Majelis ini terdiri dari dua lernbaga 

Perwakilan yang sederajat dengan lembaga negara lainnya. Untuk 

melengkapi pelaksanaan tugas-tugas pengawasan, di samping lembaga 

Legislatif, dibentuk pula Badan Pemeriksa Keuangan. Cabang kekuasaan 

Eksekutif berada di tangan Presiden dan Wakil Presiden. Untuk memberikan 

nasihat dan saran kepada Presiden dan Wakil Presiden dibentuk Dewan 

Pertilnbangan Presiden yang tidak lagi didudtlkkan sebagai lembaga tinggi 

negara seperti sebeluinnya. Sedangkan cabang kekuasaan kehakiman dan 

yudikatif dipegang oleh Mahkamah yang terdiri atas Mahkamah Agung dan 

Mahkamah Konstitusi. 12' 

Majelis Permusyawaratan Rakyat tetap rnerupakan lembaga yang 

tersendiri di samping fiu~gsinya sebagai nunah penjelmaan seluruh rakyat 

yang terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat d m  Dewan Perwakilan 

Daerah. Prinsip Perwakilan Daerah dalam Dewan Perwakilan Daerah harus 

dibedakan hakikamya dari prinsip Perwakilan rakyat dalam Dewan 

Perwakilan Rakyat. Maksudnya ialal~ agar selunh aspirasi rakyat benar- 

Jimly Asshiddigie, Konstitusi ciarr Kor~stitusionalisnre Indonesia, M d t k d  
Konstitusi dan Pusat Studi Hlikum Tata Negara Fakultas Hukum UI, Jakarta, 2004, hlm. 58. 

Iz0 Ibid 



benar dapat dijellnakan ke dala~n Majelis Permusyawaratan Rakyat yang 

terdiri atas anggota kedua dewan itu, Kediidukan Majelis Permusyawaratan 

Rakyat yang berdiri sendiri, di samping terdiri atas kedua lembaga 

Perwakilan itir lnenyebabkan stntktir parlemen Indonesia, terdiri atas tiga 

pilar yaih~ MPR, DPR dan DPD (trikameral) yang sama-sama mempunyai 

kedudukan yang sederajat dengan Presiden dan pelaksana kekuasaan 

kehakiman yang terdiri atas Mal~kamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. 

Ketiga cabang kekuasaan Legislatif, eksekutif, dan yudikatif itu sama-sama 

sederajat dan saling mengontrol satu salna lain sesuai dengan prinsip checks 

and balances. Dengan adanya prinsip checks and balances ini, maka 

kekuasaan negara dapat diahr, dibatasi bahkan dikontrol dengan sebaik- 

baiknya, sehingga penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penyelenggara 

negara ataupun pribadi-pribadi yang kebetulan sedang mendudulu jabatannya 

dalam lembaga-lembaga negara yang bersangkutan dapat dicegah dan 

ditanggulangi dengan sebaik-baiknya.12' 

Setelah mengtiraikan sistem demokrasi Indonesia, sistem 

kepartaiannya dan pemisahan kekuasaan yang hams dianut, maka konsep ini 

sesungguhnya akan memberikan gambaran terhadap sistem pemerintahan 

yang dianut. 

Sebagaimana dipahami, bahwa sistem pemerintahan yang kini ditelaah 

mengambil lingktrp pada konteks hubungan ailtar lembaga-lembaga negara 

dalam wilayah konstitusi. Sejalan dengan lingkup ini, maka merumuskan 

sistern pemerintahan yang hanis dianut di masa datang dikonseptualisasikan 

tidak saja pada konteks hubutngan antar lembaga-lembaga negara dengan 

formulasi yang dinlrnuskan pada konstitusi, aka .  tetapi perlu didukung juga 

dengan sistem demokrasi, sistem kepartaian, dan konsep 



pemisahadpembagian kekuasaan yang jelas Kejelasan ini akan sangat 

mudah diformulasikan apabila didasarkan pada basic theory yang benar, dan 

tidak hanya didasarkan pada realitas politik dan sosial. 

Apabila mempelajari pada permasalahan diseputar sistem 

pemerintahan yang diamt dalaln Perubahan UUD 1945, dapat dinyatakan, 

bahwa Perubahan UUD 3945 merijuk pada sistem pemerintahan Presidensial 

dengan beberapa anolnali (pengec~ialian). Anomali ini barangkali berawal 

dari adanya suatu bent& perubahan yang sporadis, parsial, dan cenderung 

hanya didasarkan pada realitas-realitas politik dan sosial yang berkembang 

saat itu dengan mengabaikan aspek teoritis dari substansi dan proses 

pe~ubahan itu sendiri. lntinya "norma" yang djsepakatj keterukurannya 

belun ada kesepakatan. 

Kelemahan beluln ada kesepakatan "nonna" inilah yang ~nenjadi daya 

tarik kajian atas sisteln pemerintahan Indonesia yang semestinya hams 

diakbiri sekarang agar ke depan, kedewasaan, dan kemapanan dapat lebih 

mudah dicapai. 

Sebelum tnengemukakan mengenai konsep siste~n petnerintahan yang 

akan di anut di masa yang akan datang, ada baiknya dilakikan tinjauan laitis 

atas proses dan kinerja sehingga terjadinya Perubahan ULID 1945, terutama 

yang berhubungan dengan kekuasaa~i lembaga-lembaga negara dan 

hubungann ya. 

Dalam kritiknya Adnan Buyung Nasution mengemukakan d m  

permasalahan fundamental dala~n UUD 1945 dai perubahannya saat ini, 

yakni; IJertama, kele~nahan yang bersi h t  parad ignatik, yai ti1 tidak jelasnya 



konsep kenegaraan (sfnatsidee) yang mau dipakai. Negara demokrasi 

konstitusional (constitulional government) atatlkah masih juga ingin 

dipertahankan di sini konsep negara integralistik atau negara kekeluargaan 

seperti digariskan Prof. Soepomo. Sebagai contoh di satu pill&, masih 

menempatkan MPR sebagai lelnbaga tertinggi dalam memberikan putusan 

akhir atas hasil putusan dari Mahkarnah Konstitusi terhadap usul 

impeachment dari D P R . ' ~ ~  Komentar penulis, Prof. Soepomo dalarn Negara 

Integralistik (1 945), mengangkat nilai-ni lai tradisi it11 ke tingkat ideologi 

tradisional. Dia dengan mempergunakan teo~i politik Barat, dan juga 

mengambil model Jepang mencoba memikirkan suatu cita-cita yang selaras 

dengan tradisi dan nilai-nilai asli. Menilrut Soepomo, negara ideal adalah 

negara yang diselenggarakan dibawah seorang pemimpin yang bersatu 

dengan rakyatnya secara intepal. Anehnya, di sini Soepomo memilih Hitler 

dengan Nazinya sebagai suatu bentuk (model) negdra integral yang dicita- 

~ i t a k a n . ' ~ ~  Ide Soeporno ini sudall banyak ditentang, diantaranya dari 

Marsilam ~imanjuntak,'~' Adnan Buyung Nasution, 12' dan lain-lain. 

Pada intinya, mereka menolak pola pikir Soepomo dengan konsep negara 

integralistiknya itu. Secara iunilm, lnereka mengarahkan konsep negara 

kepada konstitusi dan budaya tradisional asli Indonesia. Dan inenganggap 

'22 Adnan Buyung Nasulion, "Relasi Kekuasaan Legislalif dan Presiden Pasca Amandemen 
UUD 1945," Makdah disampaikan pada Seminar dan Lokaliarya Perkmlhar~p  Ketolanegaram 
Pasca Amandenu~t UUD 1945, diselenggarakan oleh Asosiasi Pengajar Hukum Tala Negara dan 
Hukurn Administrasi Negara Se-Indonesia, Hotel Aryadula, Jakarta 7 September 2004, hlm. 4. 

Mudji Sutrisno, dkk, Sejard~ Filsafat Nusontam, Alarr~ Pikirrur Indonesia, Galang 
Press, Yogyakarta, 2005, hlm.75-76. Lihal Franz Magnis Suseno, hjar-Ajar Filsafat, Kanisius, 
Yogyakarla, 2005, hlm.61 - 80. Patut dicatat di sini, pemikiran Soepomo itu sedikit banyak 
dipengaruhi oleh filsdat Adam Muller, Spinoq l-[&el, namun dengan kibla filsafat Barat yang 
cendemng menggiring ke arah model nazi (Hitler). Padahal, tentang konsep negara Adam Mul ler 
sebenarnya adalah perlwan dari l ielwga Ajaran ini menganalogikan negara bak keluarga 
sebagai wadah konflik 'anlara tua-muda, pria-wanita Yang muda adalnh kuat, yang tua yang 
bijaksana Negarawan sebagai pencngah. 

'24 Marsilam Simanjuntali, Purrdurtgun Nquru I~~tqruli~slik, Grafiti, Jakarta, 1997, hlm. 
219-231. 

12' Adnan Buyung Nasution. Aspirusi ... Oj).C'i& him. XX-01. 



pikiran Soepomo tersebut tidak relevan dengan budaya dan falsafah bangsa 

Indonesia. 

Kedua, berkaitan dengan kelemahan tersebut, terjadilah inkonsistensi 

dalam beberapa hal, dian ta.ranya; (a) menggunakan sistem Presidensial 

sebagai sisteln pemerintahan, tetapi pada saat yang salna Presiden tidak 

diberi hak veto dalam pembentukan undang-undang. (b) Konstruksi struktur 

dan kekuasaan Legislatif tidak jelas; DPR mendapat porsi kekuasaan yang 

lebih besar dibanding DPD. 126 

Dari dua alasan ini dapat disimpulkan, bahwa perubahan atas UUD 

1945 yang terjadi di lndonesia sebenarnya lebih banyak didorong oleh suatu 

kekuatan (pressure) politik yang besar daripada didorong oleh proses hukum 

ihi sendiri. Proses hulkuln yang dimaksudkan, bahwa langkah-langkah 

perubahan yang dilakukan narnpaknya kurang me~nperhatikan aspek hukurn. 

Atas dasar itu, maka sesungguhnya prospek sisteln pemerintallan yang 

sekarang ini dianut dalam Penlbahan UUD 1945 tidak akan marnpu bertahan 

lama. Hal ini sangat mungkin tatkala kekuatan politik yang saat ini berkuasa 

tergeser oleh satu kekuatan politik lainnya. Hal ini telitunya hams menjaQ 

suatu perhatian bagi pemerintah, bahwa ke depan Perubahan UUD 1945 

tidak lagi bole11 sepenulinya hanya memperhatikan pada ko~idisi dan realitas 

politik, akan tetapi yang lebih penting dan pokok justru menitikberatkan pada 

pendekatan-pendekatan teoritik, baik dikaji dari segi filsafat, historis, yuridis 

dan politis. 

Adnan Buyung Nnsulion, Relusi ... O/.,('ir, hlm. 4 



Sesuatu yang tennmya, tatkala muncul dorongan pentingnya 

perubahan atas UUD 1945 ha1 itu disikapi dengan suatu konsep yang jelas 

dan terarah. Konsep yang jelas dan terarah didasarkan pada dua pendekatan 

yakni aspek prosedural dan aspek substantif. Dari apsek prosedural, 

sebenarnya langkali perubahan atas muatan materi UUD 1945 hams 

dilakukan evaluasi ulang. Kebutuhan atas kerangka liukum (legal 

framework) dalam proses prosedural perubahan UUD 1945 merupakan 

sesuatu ha1 yang tidak dapat dihindari. Di dalam kerangka hukurn itu sendiri 

menguraikan bagjan-bagjan yang tidak akan diubah dan akan diubrih dari 

UUD 1945. 

Mekanisme pembentukan kerangka l~ukum adalah dengan cam 

memadukan selun~h aspirasi yarig berkembang di masyarakat yang telah 

diserap oleh MPR selalna ini, baik secara individu maupun kelompok. 

Kemudian hasil-liasilnya diupayakan disinergjkan. Dari proses ini akan 

didapat suatu hasil yang utuh dan holistik yang kemudian dibawa kepada 

forum-forum yang sudah ada didalzun kelembagaan MPR itu sendiri. Pada 

akhunya nanti, kerangka hukiun ini akan dibawa kepada sidang paripurna 

MPR untuk diputuskan, bahwa kerangka h t h m  ini adalah pedoman atas 

rencana perubahan terhadap muatan materi U UD 1945. 

Hal terpenting dari keberadaan kerangka hukiun, bahwa kerangka 

hukum ini merupakan bentuk awal yang dapat mendeskripsikan atas rencana 

perubahan-perubahan atas UUD 1945. Pendeskripsian tidak saja pada 

rencana perubahan dan tidak adanya perubahan terhadap inateri inuatan 

12' Menurut Krisna Harahap, proses perubahan konstitusi ideal yang dilakukan dengan 
mengidentifikasi nilai-nilai dan hukum yang hidup dalam masyarakat (Living Idmu) sehingga 
pertentangan antara norma lama dan norma baru dapat diusahakan seminimal mungkin. Perubahan 
konstitusi harus dapat mengartikulasikan keadaan masa lalu, kini, dan masa mendatang. Lihat 
Krisna Harahap, Konstirusi . . . Op,CiL, hlm. 1 8 1 .  



UUD 1945, akan tetapi di dalam kerangka hukum itu diberikan suatu alasan- 

alasan mendasar tentang pentingnya terhadap perubahan dan tidak adanya 

perubahan atas suatu muatan materi UUD 1945. Alasan mendasar dapat 

didekati dari aspek filosofis, sosiologis, politis, dan historis. Masalah 

implikasi dari perubahan dan tidak adanya perubahan men~pakan aspek 

selanjutnya yang harus dituangkan di dalam kerangka hukum tersebut. 

Dari aspek substantif pen~bahan yang jelas dan terarah ini yang akan 

dituangkan dalarn bentuk kerangka hukum akan memuat berbagai macam 

teori yang relevan seperti konsep cita negara (staatsidee), teori-teori; sistem 

demokrasi, sistein kepartaian, dm konsep pemisahan kekuasaan dan checks 

and balances. Untuk ketiga aspek teori ini secara ideal dapat mengacu pada 

uraian yang telah penulis uraikan di atas. Kalau dikembalikan pada peristiwa 

Deknt Presiden 5 Juli 1959, sernakin nampak integrasi staatsidee seperti 

yang diingmkan para founding. father. 

Serr~entara, mempertiinbangkan kembali substansi dari ketetapan 

MPRS Nomor XXlMPRSl1966 yang telah dicabut, karena pembahasan 

materj tidak hanya berhenti pada pencabutannya, tapi juga terkait dengan 

sistem pemerintahan. Ketetapan MPRS noinor: XX/MPRS/1966 dalam 

bagian lampiran meinberikai~ penjelasan tentang Simber Tertib Hukim atau 

Sumber Dari Segala Sumber Hukiun it11 sebagai berikut. 

Sumber dari tertib l~ukurn sesuatu negara atau yang biasa dinyatakan 
sebagai sumber dari segala sumber hukum, adalah pandangan hldup, 
kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral yang meliputi 
suasana kejiwaan dan watak dari rakyat negara yang bersangkutan. 



Untuk itu pancasila dalam kedudukanqla sebagai Surnber Tertib 

Hukum Indonesia, sebagai Dasar Negara, Ideologi Negara, Pokok Kaedah 

Fundamental merupakan pencerminan kesadaran tentang cita hukum dan cita 

moral bangsa Indonesia, haruslah menjadi pedoman dalam pelaksanaan 

pemerintahan.12' Notonegoro meinberikan penegasan bahwa pancasila tidak 

tinggal cita-cita dalain smgan-angan, akan tetapi hams mempunyai bentuk 

dan isi yang formal dan material untuik menjadi pedoman bagi 

ketatanegaraan dan 11uku.m di Indonesia. 129 

Untuk itulah pola sinergi dilakukan secara terarah dan tidak terkesan 

secara sporadis, pennasalahan atas pemilihan satu sistem pemerintahan 

secara simbolik juga menjadi penting. Upaya menghindari akan munculnya 

interpretasi atas sistem pemerintahan yang digunakan &an dapat dihindari. 

Di samping itu, dalanl menentukan pembagiari kekuasaan dan hubungan 

antar kekuasaan juga tidak akan jaih menyimpang dari sistem pemerintahan 

yang dianut tersebut. 

Pemikiran atas hal-ha1 di atas, sebenarnya tidak terlepas dari apa yang 

selama ini terjadi di beberapa negara juga. Katakanlah, Ainerika Serikat saat 

ini dikenal sebagai negara yang menganut sistem pemerintahan Presidensial. 

Narnun, dalam pelbagai literatur diketahui, bahwa dalarn penerapan sistem 

pemerintahannya tidak dapat dilakukan secara penuh atau murni. Aspek 

12' Menurut Notonegoro, Pembuliaan UUD 1945 merupakan norma hukurn yang pokok 
dan dalam hukum mempunyai hakikat d m  kedudukan yang tetap, kuat dan tak berubah bagi 
negara yang dibentuk, jadi dcngan jalan hukum tidak Icrgi d a p l  ditlhah. Pandangan yang 
merupakan alasan pendapat Notonagoro tersebut ialah: 
I .  Pembuliaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea IV memual rumusan Pancasila. 
2. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memenuhi syarat bagi adanya tertib hukum 

Indonesia (Legal-orde, Rechtsordnung). 
3. Pembuliaan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung unsur-unsur mutlak yang menurut 

pengertian ilmiah yang dinamakan pokok kaidah negara yang fundamend. Lihat Soejadi, 
Pancasila . . . Op CiL hl m. 1 10. 

' 29  Notonegoro, Put~casila Secilru Ilttual~ Popaler? Pantjuran Tudjuh Jakarta 1980, hlm. 
174. 



politik dan sosial sangat berpengaruh atas sistem pemerintahan Amerika 

Serikat sendiri. Sehingga, ha1 ini mengakibatkan Amerika Serikat tidak dapat 

dikatakan lagi sebagai negara yang menganut sistem pemerintahan 

Presidensial murni. Begitu pula halnya dengan sistem pemerintahan yang 

dianut di Perancis dengan sistem semi Presidensialnya. 13' 

Ke depan, penulis memprediksi ada tiga kemungkinan sistem 

pemerintahan y ang akan berjalan: 

a. Substansinya sistem pemerintahan presidensial akan semakin tegas, jelas dan 

terukur, asalkan para anggota dewan legislatif (DPR) dan ekseh~tif dapat 

menangkap "ruh" reformasi dengan benar. Paling tidak "ruh" yang 

ditangkap adalah ingin mengakhiri "kontroversi" atau "debatable" sistem 

pemerintahan yang masih multi interpretasi. Di sini ketegasan tadi akan 

muncul manakala ada dukungan poli ti k konkret (political will) berupa 

kesepakatan yuridis (mengikat) dan kolnitmen untiik benar-benar konsisten 

dengan sistem presidensial. Bagaimana pun, asiunsinya dengan sistein yang 

jelas, terukur, dan tegas, kita sebenarnya telah lneletakkan "dasar" sistem 

politik yang mengarall kepada kedewasaan, sekalip~s inengakl~iri kontroversi 

yang selama ini terus muncul. lni berarti energ$ kita yang terus berdebat 

tentang sistem presidensial atau parleinenter resmi diakhiri, dengan siste~n 

presidensial sebagai pilihan. Artinya, sistem pemerintahan yang akan 

dilaksanakan adalah sistem pemerintal~an Presidensial dengan tetap 

mendudukkan kekuataan eksekutif yang dominant, dan dengan tetap 

130 Perlu diketahui bahwa sebelum Perancis menganut sistem pemerintahan semi 
Presidensial, kala itu kondisi negara Perancis menganut sistem parlementer. Hal yang menarik 
bahwa perubahan dari sistem pemerintahan parlementer kepada sistem pemerintahan semi 
Presidensial dikarenaltan adanya permasalahan dalarn tataran realitas politik mereka. Hal ini 
tergarnbar ketiga munculnya pemyatm dm-i Charles de Gaule seorang arsitek utama konstitusi 
1958 yang menyatakan bahwa selama satu periode yang tidal lebih dari dua kdi masa hidup 
manusia, Perancis penuh diserang tujuh kdi dan diperintah oleh 13 rezim yang bzrbeda-sehingga 
mereka merusalt bangsa kami. Karena itu banyak pergolaltan maka racun telah merasuk ke dalam 
kehidupan masyardat kami dan ha1 itu lelah menimbulkan berbagai pertikaian dan konflik. Lihat 
Adnan Buyung Nasution, Op.,CiL, hlm. 9. 



memperhatikan kondisi, moral, politik serta sosial inasyarakat Indonesia, 

tetapi dengan beberapa pengecualian. 

b. Sistem pemerintahan presidensial akan tetap seperti sekarang. Hanya saja 

implementasinya tidak murni, atau masih mencan-can . Tambal sulam akan 

tetap berjalan yang sebenarnya lebili lnirip involutif (berjalan di ten~pat).Jika 

prediksi kedua ini benar, niaka perdebatan akan terus berlarut, tentu saja 

merugikan secara politik ketatanegaraan, karena masih saja bemda dalam 

sistem "abu-abu". 

c. Sistem pemerintahah akan berubah rnenjadi parlementer manakala pijakan 

teori dan landasan yuridisnya melepaskan ikatan dari bunyi konstitusi. Atau 

bisa jadi sebagai akibat pergantian konstitusi itu sendiri. Namun, prediksi 

poin ketiga ini sangat kecil kemtmgkinannya terjadi. 

Yang tak kalah penting, kita harus secara jujiu mengakui 

ketidaksempurnaan sisteln ihl sendiri, tmtuk keniudian membuka din guna 

terus-menerus diperbaiki, itulah ranah akademis. Bagaimana pun ranah 

praktik tata negara adalah ajang kompromi, tawar meliawar, dan upaya 

pemecahan masalali yang berlaku dengan sifat "tidak abadi". Dengan begitu 

kita tidak mudah abai untuk selalu mengoreksi apa yang salah dalam sistem 

itu. 



BAB V1 
PENU'I ' IJP  

A. Kesimpulan 

Setelah melakukan perzelitian dan menguraikan dua permasalahan 

dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

i'errarna, sisteln pemerintalzan yang dia~iut dalaln UUD 1945 setelali 

peribahan hingga yatig keernpat kalinya lebih menggambarkan pada sistem 

Presidensial dengan beberapa "anomali" yang lnenyebabkannya tidak utuh 

(murni). Ketidak utulian sistein pemerintalzan yang dianut ini tidak terlepas 

dari tiga persoalan pokok, yakni; (a), tidak ada kajian konsep yang 

komprelzensif tentatig pola pernbagian kekuasaan di aiitara lembaga-lembaga 

negara sebel~un dilakukannya Pen~bahan UUD 1945. Padahal, ha1 ini penting 

untuk menentukan arah bangsa ini ke depan. (b), tidak adanya ketentuan 

yang tegas dalam Perubahan UUD 1945 atas sistem pemerintahan yang 

dianut dalarn Perubahan UUD 1945. Kalau pun ada kesepakatan "nonna" 

ketika dilakukan Penlbalzai UDD 1945 di antara anggota PAH I BP MPR, 

untuk mempertegas sistem pemerintahan Presidensial, namun ha1 ini belum 

terimplemeiztasi secara usejilll yalzg dilandasi ole11 kesepakatan "nonna" 

hukum yang luas dan menyel~m~li, karena lial itu baru merupakan 

kesepakatan di antara anggota PAH I BP MPR saja. (c), dari materi muatan 

Perubahan UUD 1945 yang diyelajari dan dianalisis dengan mengg.lulakan 

ciriciri sistein pemerintalzan, baik sistem pernerintahan Presidensial maupulz 

sistein pemerintalia~i Perubahan UUD 1945 yang dikemukakan oleh 



Shepherd L. Witman dan John J. Wuest dapat disimyulkan bahwa materi 

muatan Perubahan UUD 1945, ada yang memenuhi ciri sistem pemerintahan 

Presidensial, seperti dalam ketentuan Pasal 6A ayat (1) yang menyatakan 

bahwa: "Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalan satu pasangan secara 

langsung oleli rakyat." Jelaslah bahwa dengan dituangkannya ketentuan ini 

memperkuat ciri sistem pemerintahan Presidensial, yakni adanya pernilihan 

eksekutif secara langsimg. Di lain pihak, terdapat anolnali (pengecualian) 

d i a n t m y a  preside11 lidak merniliki liak veto atas usulan rancangan undang- 

undang terhadap DPR, seperti yalig tertuang dalan ketentuan Pasal 20 ayat 

(2) dan (3) Perubahan UUD 1945. Ketentuan Pasal 20 ayat (2) selengkapnya 

berbunyi: "Setiap rancangan undang-iuidaig dibahas oleli Dewan Perwakila~i 

Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetiguan bersama." 

Kemudian dalaln ketentuan Pasal 20 ayat (3) juga dinyatakan bahwa: 

"Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapatkan persetujuan bersama, 

rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan la@ dalam persidangan 

Dewan Perwakilan Rakyat lnasa itu." Dengan kondisi demikian, dapatlali 

ditarik suah~ kesi~npulan bahwa ketentuan ini lnencerminkan adanya 

pembagian kekuasaan, bukan bersifat pemisahan kekuasaan secara tegas. Hal 

ini menunjukkan dengan ketentuan di atas, Perubahan UUD 1945 juga 

menganut ciri anomali. 

Selanjutnya apabila dililiat dari konsepsi checks and balances, maka di 

dalam penlbahan UUD 1945 dibentuk beberapa lembaga negara yang dapat 

melakukan fungsi pembatasan dan pengawasan atas lc~nbaga negara lainnya. 



Meskipun han~s  dialxi bahwa penerapan dari konsep ini belum optimal dan 

efektif. Hal ini terjadi karena belum lengkapnya peraturan pelaksanaan dari 

lembaga-lembaga negara tersebut. 

Kedua, prospek sistern pernerintahan yang sekarailg ini dianut dalam 

Perubahan UUD 1945 tidak akan mampu bertahan lama. Hal ini sangat 

mungkin dengan beberapa alasan, yakni; (a), sistem demokrasi yang hingga 

saat ini yang masih kental dengan sistem demokrasi perwakilan yang tidak 

memberdayakan dan ~nelibatkan partisipasi publik atau rnasyarakat seluas 

mungkin; (b), sistem kepartaian belum memberikan dukungan terhadap 

penguatan sistem pemerintahan yang akan dikembangkan; (c), sistem 

pemisahan kekuasaan yang beluun lnarnpu rnenciptakan konsep checks and 

balances sepenuhllya. Kemudian, alasan sistern pernerintahan yang dianut 

dalam Perubahan ULTD 1945 tidak akan bertahan lama dari sisi non yuridis 

disebabkan kekuatan politik yang saat ini berkuasa tidaklah pasti akan 

senantiasa berkuasa. Suatu ketika sangat dirnungkinkan kekuatan politik ini 

akan tergeser. All~asil, sangat mungkin sistem pemerintahan yang saat ini 

dianut di dalam Perubahan UUD 1945 mengalami perubahan melalui 

kekuatan politik yang menggeser kekuatan politik lama (sebelumnya). 



B. Saran-saran 

Saran-saran yang dapat direkomendasikan dari hasil penelitian ini dapat 

dirinci sebagi berikut: 

Pertama, sehubungan dengan telah disal~kannya Perubal~an UUD 1945, 

maka secara htkiun Pen~bahan UUD 1945 tersebut menjadi hukum positif 

Dengan telah menjadikan Perubahan UUD 1945 sebagai hikum positif di satu 

sisi, dan di sisi lain masih adanya beberapa permasalahan hukiun yang timbul 

dari Perubahan UUD 1945, baik dari segi prosedwal maupun substantif, maka 

sebaiknya para penyelenggara negara maupun masyarakat pada umurnnya 

dapat memahami selnua anomali tersebut. Wujud memahami disini dapat 

direalisasikan dengan segera me~nbentuk peraturan pelaksanaan sebagaimana 

yang diperintah UUD 1945 yang diperlukan. 

Kedua, terkait dengan adanya beberapa permasalahan dalain UUD 1945, 

khususnya masalah kekuasaan negara dan hubungannya yang berimpliksasi 

pada sistem peinerintahan, maka l~endaknya MPR segera melakukan 

pengkajian ulang. 

Ketiga, pengkajian illa~ig iiii tidak saja hanya pada lingkup materi muatan 

dalam Perubahan UUD 1945, akan tetapi mengkaji juga aspek-aspek teori 

dasar yang berhubungan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti 

konsep cita negara, sistem demokrasi, sistem kepartaian dan konsep 

pemisahadpembagian kekuasaan dan konsep checks and balances 

Keempat, pengkajian ulang juga hams didasarkan pada semangat 

demokrasi yang mengendepankan proses demokratisasi, semangat kebangsaan 



dan benar-benar merepresentasikan kepentingan inasyarakat banyak, bukan 

hanya memperliatikan pada kepentingan individu atau kelo~npok tertentu. 

Kelima, hendaknya pihak-piliak yang duduk di dalam kelembagaan 

negara dapat membang,qm semangat de~nokratisasi yang sesunggulinya dan 

juga memban~ui  budaya politik yang meiidt~kung pada proses demokratisasi 

tersebut. 

Keenam, berliubi~ngan dengan kedudt~kan dan kewenaigan le~nbaga- 

lembaga negara baik yang lama maupun yang ban1 liendaknya membangun 

suatu hubungan yang seiinbang dan dapat menerapkan konsep checks and 

balances. 

Kefujzih, yang tak kalah pentiiig, secara jijur mengakui 

ketidaksempunlaan siste~n itu seiidiri untik kemudian ~ne~nbilka din intuk 

terns-menerns diperbaiki, itulali ranah akademis. Sementara, dalaln ranah 

praktik tata negara adalah ajang kompromi, tawar menawar, dan upaya 

pemecahan masalah yang berlaku dengan sifat "tidak abadi". Dengan begitu 

kita tidak tnudall diabaikan imtuk selalu ~nengoreksi apa yang salall dalain 

sistem itu. 
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