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SURAT PERNYATAAN 
Orisinalitas Karya Tulis Ilmiah / Tugas Akhir Mahasiswa 

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia 
Yang bertanda tangan di bawah ini, saya: 
Nama    :Aggi Patria Sayogo 
Nomor Mahasiswa  :10410380 
Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah 
melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul: 
 

ANALISIS USULAN AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK 
INDONESIA TAHUN 1945 OLEH DEWAN PERWAKILAN DAERAH 

TENTANG PENGUATAN LEMBAGA PERWAKILAN 
 
Karya Tulis Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang 
diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. 
 
Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan: 

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan dalam penyusunannya tunduk dan 
patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku; 

2. Bahwa saya menjamin hasil Karya Tulis Ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-
unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan “penjiplakan karya ilmiah” (plagiat); 

3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya tulis ini ada pada saya, namun demi untuk 
kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan 
kepada perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di lingkungan 
Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah saya tersebut. 
Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama pernyataan pada butir nomor 1 dan 2), saya sanggup 
menerima sanksi, baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat 
dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari perbuatan tersebut. Saya juga akan 
bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya, serta 
menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan “Majelis” atau “Tim” 
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. 
 
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, 
dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun. 
 

Dibuat di: Yogyakarta 
Pada Tanggal: 23 Januari 2016 

Yang membuat pernyatan, 
  

 
 

AGGI PATRIA SAYOGO. 
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“Jika kalian berbuat baik, sesungguhnya kalian berbuat baik bagi diri kalian 

sendiri”. 

 (Q.S. Al-Isra; 7) 

“Rasulullah bersabda, ‘Orang beriman itu bersikap ramah dan tidak ada kebaikan 

bagi seorang yang tidak bersikap ramah. Dan sebaik-baik manusia adalah orang 

yang paling bermanfaat bagi manusia.” 

(HR. Thabrani dan Daruquthni) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kupersembahkan Skripsi ini kepada: 

Kedua orang tua (Yuswadi dan Tri Hartini), Saudara-saudara, sahabat-sahabat penulis 

dan untuk semua pihak yang mengenal penulis.   
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KATA PENGANTAR 
 

 Alhamdulillahirobbil’alamin. Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah 

memberikan rahmat, taufik, hidayah serta inayah-NYA  kepada penulis, sehingga 

telah mampu menyelesaikan Tugas Akhir dalam bentuk skripsi dengan judul 

“ANALISIS USULAN AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 OLEH DEWAN PERWAKILAN 

DAERAH TENTANG PENGUATAN LEMBAGA PERWAKILAN”. Shalawat 

serta salam senantiasa penulis haturkan kepada baginda Rasulullah SAW, Nabi akhir 

zaman, Nabi pembawa risalah, Pecerah terhadap ummat manusia dari jalan penuh 

dengan kesesatan menuju zaman berkeadaban, berketertiban, egalitarian dan ilmu 

pengetahuan. 

Tugas akhir ini disusun untuk memenuhi syarat mendapatkan derajat Strata-1 

pada Fakultas Hukum di Universitas Islam Indonesia. Tulisan ini disusun berangkat 

dari adanya usulan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Daerah. DPD menganggap masih 

terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki dalam UUD NRI Tahun 1945, seperti 

penegasan sistem presidensiil, penguatan lembaga perwakilan, penambahan bab 

komisi negara, dan lain-lain. Dengan adanya hal tersebut, penulis kemudian tertarik 

untuk melakukan analisis terhadap salah satu obyek perubahan yang diusulkan oleh 

DPD, yaitu terkait penguatan lembaga perwakilan. 
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Untuk itu perlu diketahui penguatan yang dimaksudkan oleh DPD terhadap 

lembaga perwakilan dalam naskah usulan perubahan UUD NRI Tahun 1945. Oleh 

karenanya, Penulis melakukan kajian dalam  karya sederhana ini atas masalah 

Penguatan lembaga perwakilan dalam usulan amandemen UUD NRI Tahun 1945 

yang diajukan oleh DPD untuk mengetahui kemungkinan dilakukannya serta bentuk 

penguatan yang layak untuk dilakukan, agar dapat memperbaiki efisiensi kinerja 

lembaga perwakilan selaku pemegang kekuasaan legislatif dalam sistem hukum tata 

negara Indonesia.  . 

Karya tulis sederhana ini tentunya bukanlah sebuah karya yang final dan 

mengikat karena masih banyak pemikiran lain dengan sudut pandang berbeda yang 

dapat digunakan dalam melihat permasalahan yang diangkat oleh penulis. Pembuatan 

karya ini tentunya tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, 

khususnya keluarga serta orang-orang terdekat penulis yang sangat luar biasa. Oleh 

karena itu, ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada: 

1. Bapak Masnur Marzuki,SH.,LLM.  selaku Dosen pembimbing Skripsi 

Penulis, yang telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan 

bimbingan yang konstruktif kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan 

skripsi ini dengan penuh kesabaran, ketelitian, kecermatan dan kearifan. 

Terima kasih untuk semua nasehat, ilmu serta bimbingan yang telah beliau 

berikan kepada penulis selama ini ditengah kesibukan beliau.  
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2. Bapak Dr. H. Aunur Rahim Faqih,.SH.,M,Hum, selaku Dekan Fakultas 

Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan banyak fasilitas 

maupun tauiyyah diiniyyah kepada penulis hingga tugas akhir dapat selesai 

pada waktu yang telah ditetapkan-NYA. Beserta seluruh tenaga pengajar di 

lingkungan Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu dan pemahaman 

baru kepada penulis selama menempuh ilmu di Yogyakarta. 

3. Kepada kedua Orang Tua, Ayahanda Yuswadi, S.H., M.H. dan Ibunda Tri 

Hartini yang memberikan kasih sayang tak terhingga, juga semangat dan 

dukungan yang tiada henti kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi 

ini, serta selalu mendoakan penulis agar dilancarkan selama masa studi. Juga 

kepada saudaraku mas Gugun Ramdhan Prayogo, mbak Nindia Pratiwi, dan 

adik Afido Wijaya. 

4. Bapak Dr. Ir. Harsoyo, M.sc selaku Rektor Universitas Islam Indonesia yang 

telah memberikan kesempatan untuk mengenyam pendidikan dan pelajaran di 

Kampus yang Insya Allah Rahmatan Lil Alamin ini. 

5. Kepada teman-teman dan sahabat penulis: Muhammad Nawawi, S.H., 

Ahmadi Hasanuddin Dardiri, S.H., M.H., Aldi Sanjaya Putra, S.H., Muchlas 

Hamidy, S.H., Rizki Ramadhani Agustian Suroto, S.H., Davied Iben Jauhari, 

S.H., Muammar, S.H., dan  Arif Setiawan yang telah menjadi tempat berkeluh 

kesah, berdiskusi, berproses dalam menuntut ilmu dan terima kasih untuk 
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semua kebersamaan dalam canda tawa serta suka duka. Dan juga kepada 

teman-teman angkatan 2010 yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. 

6. Kepada seluruh keluarga besar Takmir Masjid Al-Azhar FH UII yang sudah 

menjadi rumah kedua bagi penulis selama menuntut ilmu, khususnya bagi 

pengurus periode 2010-2013 dan kakak-kakak senior yang selama penulis 

menjadi kader dan pengurus telah membagi ilmunya dan menjadi panutan 

bagi penulis. Serta kepada rekan-rekan pengurus Forum Kajian dan Penulisan 

Hukum periode 2011-2012. 

7. Kepada rekan-rekan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) FH 

UII yang telah memberikan dukungan bagi penulis untuk menyelesaikan 

skripsi ini serta menambah pengetahuan bagi penulis dalam melihat suatu 

permasalahan.  

8. Semua pihak yang memberi kontribusi baik secara lahir maupun batin, 

penyemangat hati juga pikiran, yang penulis tidak mampu menyebutkan satu 

persatu, juga karena daya ingat penulis yang lemah, penulis ucapkan banyak 

terimakasih atas kasih sayangnya yang penulis tidak mampu atau bahkan tidak 

mungkin membalasnya. 

Dalam penulisan skripsi ini, penulis sadari bahwa sebagai manusia biasa, 

tentu akan terdapat banyak kekeliruan dalam karya tulis ini, sebagai manusia biasa 

yang tidak luput dari salah dan lupa tentu memiliki keterbatasan kemampuan, oleh 
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karena itu penulis selalu membuka diri dan mengharapkan kritik, saran serta masukan 

yang konstruktif sehingga skripsi ini akan lebih bermanfaat bagi kita semua. 

Demikian ungkapan terimakasih penulis ucapkan, semoga Skripsi yang sangat 

sederhana ini berguna bagi penulis secara pribadi dan bagi perkembangan ilmu 

pengetahuan tentunya dalam bidang ilmu hukum. 

Yogyakarta, 25 Januari 2016 

                Penulis, 

      

 

                   (Aggi Patria Sayogo) 


