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BAB I 
PENGERTIAN, LINGKUP DAN KETERKAITAN 

HUKUM TATA NEGARA DENGAN ILMU YANG 

LAIN 

 

A. PENGERTIAN HUKUM TATA NEGARA 

Hukum Tata Negara pada dasarnya adalah hukum 

yang mengatur organisasi kekuasaan suatu negara 

beserta segala aspek yang berkaitan dengan 

organisasi negara tersebut.1 Sehubungan dengan itu 

dalam lingkungan Hukum Ketatanegaraan dikenal 

berbagai istilah yaitu : 

Di Belanda umumnya memakai istilah “staatsrech” 

yang dibagi menjadi staatsrech in ruimere zin (dalam 

arti luas) dan staatsrech In engere zin (dalam arti luas). 
                                                             

1
 Ahmad Sukardi, Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara 

Dalam Perspektif Fikih Siyasah. (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 1. 
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Staatsrech in ruimere zin adalah hukum negara. 

Sedangkan staatsrech in engere zin adalah hukum yang 

membedakan Hukum Tata Negara dari Hukum 

Administrasi Negara, Hukum Tata Usaha Negara 

atau Hukum Tata Pemerintah. Di Inggris pada 

umumnya memakai istilah “Contitusional Law”, 

penggunaan istilah tersebut didasarkan atas alasan 

bahwa dalam Hukum Tata Negara unsur konstitusi 

yang lebih menonjol.2 

Di Perancis orang mempergunakan istilah “droit 

constitutionnel” yang di lawankan dengan “droit 

administrative”, dimana titik tolaknya adalah untuk 

membedakan antara Hukum Tata Negara dengan 

Hukum Aministrasi Negara.3 Sedangkan di Jerman 

mempergunakan istilah Verfassungsrecht: Hukum Tata 

Negara dan Verwassungsrecht: Hukum Administrasi 

negara.4 Berikut definisi-definisi hukum tata negara 

menurut beberapa ahli: 

1. J.H.A Logemann 

Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur 

organisasi negara. Het staatsrecht als het recht dat 

                                                             
2
 Sri Soemantri M., Perkembangan Hukum tata Negara Pasca 

Amandemen, (Makalah sisampaikan dalam Stadium General “Peninjauan 

Kurikulum Mata kuliah, Silabi, dan SAP Departemen HTN dan HAN), 

yang diselenggarakan oleh Fakultas UII, Yogyakarta, 28 Januari 2005, 1. 
3
 Ibid. 

4
 Ibid 
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betrekking heeft op de staat -die gezagsorganisatie- blijkt 

dus functie, dat is staatsrechtelijk gesproken het amb, als 

kernbegrip, als bouwsteen te hebben. Bagi Logemann, 

jabatan merupakan pengertian yuridis dari fungsi, 

sedangkan fungsi merupakan pengertian yang 

bersifat sosiologis. Oleh karena negara merupakan 

organisasi yang terdiri atas fungsi-fungsi dalam 

hubungannya satu dengan yang lain maupun dalam 

keseluruhannya maka dalam pengertian yuridis 

negara merupakan organisasi jabatan atau yang 

disebutnya ambtenorganisatie.5 

2. Christian Van Vollenhoven 

Hukum Tata Negara adalah Hukum Tata Negara 

yang mengatur semua masyarakat hukum atasan dan 

masyarakat Hukum bawahan menurut tingkatannya 

dan dari masing-masing itu menentukan wilayah 

lingkungan masyarakatnya. dan akhirnya 

menentukan badan-badan dan fungsinya masing-

masing yang berkuasa dalam lingkungan masyarakat 

hukum itu serta menentukan sususnan dan 

wewenang badan-badan tersebut.6 

 

                                                             
5
 J.H.A. Logemann, Over di Theorie van een Stellig Staatsrecht, 

dikutip kembali  dalam Usep Ranawijaya, Hukum Tata Negara Indonesia, 

Dasar-Dasarnya, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), 13, lihat pula dalam 

Ahmad Sukardi, Hukum Tata Negara…, 1. 
6
 Ibid. 
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3. Scholten 

Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur 

organisasi dari pada Negara. Kesimpulannya, bahwa 

dalam organisasi negara itu telah dicakup bagaimana 

kedudukan organ-organ dalam negara itu, hubungan, 

hak dan kewajiban, serta tugasnya masing-masing.7 

4. Van der Pot 

Hukum Tata Negara adalah peraturan-peraturan 

yang menentukan badan-badan yang diperlukan 

serta wewenang masing-masing, hubungannya satu 

dengan yang lain dan hubungan dengan individu 

yang lain.8 

5. Apeldoorn 

Hukum Tata Negara dalam arti sempit yang sama 

artinya dengan istilah hukum tata negara dalam arti 

sempit, adalah untuk membedakannya dengan 

hukum negara dalam arti luas, yang meliputi hukum 

tata negara dan hukum administrasi negara itu 

sendiri.9 

6. Wade and Phillips 

Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur 

alat-alat perlengkapan negara, tugasnya dan 

                                                             
7
 Jimly Asshidddiqie, Pengantar Hukum Tata Negara Jilid I. (Jakarta : 

Konstitusi Press, 2006), 3. Lihat pula dalam  Dasril Radjab, Hukum Tata 

Negara Indonesia. (Jakarta : Rineka Cipta, 1994), 4. 
8
 Ibid. 

9
 Ibid. 
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hubungan antara alat pelengkap negara itu. Dalam 

bukunya yang berjudul “Constitusional law” yang 

terbit pada tahun 1936 .10 

7. Paton George Whitecross 

Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur 

alat-alat perlengkapan negara, tugasnya ,wewenang 

dan hubungan antara alat pelengkap negara itu. 

Dalam bukunya “textbook of Jurisprudence” yang 

merumuskan bahwa Constutional Law deals with the 

ultimate question of distribution of legal power and 

the fungctions of the organ of the state.11 

8. A.V.Dicey 

Hukum Tata Negara adalah hukum yang terletak 

pada pembagian kekuasaan dalam negara dan 

pelaksanaan yang tertinggi dalam suatu negara. 

Dalam bukunya “An introduction the study of the 

law of the consrtitution”.12 

9. J. Maurice Duverger 

Hukum Tata Negara adalah salah satu cabang dari 

hukum privat yang mengatur organisasi dan fungsi-

fungsi politik suatu lembaga nagara.13 

 

                                                             
10

 Ibid. 
11

 Usep Ranawijaya, Hukum Tata Negara…, 13. 
12

 Ibid. 
13

 Jimly Asshidddiqie, Pengantar Hukum Tata…, 3. 
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10. R. Kranenburg 

Hukum Tata Negara meliputi hukum mengenai 

susunan hukum dari Negara terdapat dalam UUD.14 

11. Utrecht 

Hukum Tata Negara mempelajari kewajiban sosial 

dan kekuasaan pejabat-pejabat Negara. 

12. Kusumadi Pudjosewojo 

Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur 

bentuk negara (kesatuan atau federal), dan bentuk 

pemerintahan (kerajaan atau republik), yang 

menunjukan masyarakat Hukum yang atasan 

maupunyang bawahan, beserta tingkatan-

tingkatannya (hierarchie), yang selanjutnya 

mengesahkan wilayah dan lingkungan rakyat dari 

masyarakat-masyarakat hukum itu dan akhirnya 

menunjukan alat-alat perlengkapan (yang memegang 

kekuasaan penguasa) dari masyarakat hukum 

itu,beserta susunan (terdiri dari seorang atau 

sejumlah orang), wewenang, tingkatan imbang dari 

dan antara alat perlengkapan itu.15 

13. J.R. Stellinga 

Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur 

wewenang dan kewajiban-keawajiban alat-alat 

                                                             
14

 Ibid. 
15

 Ibid. 
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perlengkapan Negara, mengatur hak, dan kewajiban 

warga Negara.16 

14. L.J. Apeldorn 

Pengertian Negara mempunyai beberapa arti : 

a) Negara dalam arti penguasa, yaitu adanya orang-

orang yang memegang kekuasaan dalam 

persekutuan rakyat yang mendiami suatu daerah. 

b) Negara dalam arti persekutuan rakyat yaitu 

adanya suatu bangsa yang hidup dalam satu 

daerah, dibawah kekuasaan menurut kaidah-

kaidah hukum. 

c) Negara dalam arti wilayah tertentu yaitu adanya 

suatu daerah tempat berdiamnya suatu bangsa 

dibawa kekuasaan. 

d) Negara dalam arti Kas atau Fikus yaitu adanya 

harta kekayaan yang dipegang oleh penguasa 

untuk kepentingan umum.17 

Setelah mempelajari rumusan-rumusan definisi 

tentang Hukum Tata Negara dari berbagai sumber 

tersebut di atas, dapat diketahui bahwa tidak ada 

kesatuan pendapat di antara para ahli mengenai hal ini. 

Dari pendapat yang beragam tersebut, kita dapat 

mengetahui bahwa sebenarnya: 

                                                             
16

 Ibid. 
17

 Mariam Budiarjo. Dasar-Dasar Ilmu Politik. (Jakarta : Gramedia, 

2007), 5. 
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1. Hukum Tata Negara adalah salah satu cabang ilmu 

hukum, yaitu hukum kenegaraan yang berada di 

ranah hukum publik. 

2. Definisi hukum tata negara telah dikembangkan 

oleh para ahli, sehingga tidak hanya mencakup kejian 

mengenai organ negara, fungsi dan mekanisme 

hubungan antar organ negara itu, tetapi mencakup 

pula persoalan-persoalan yang terkait mekanisme 

hubungan antar organ-organ negara dengan warga 

Negara 

3. Hukum tata negara tidak hanya merupakan 

sebagai recht atau hukum dan apalagi sebagai wet 

atau norma hukum tertulis, tetapi juga merupakan 

sebagai lehre atau teori, sehingga pengertiannya 

mencakup apa yang disebut sebagai verfassungrecht 

(hukum konstitusi) dan sekaligus verfassunglehre 

(teori konstitusi) 

4. Hukum tata negara dalam arti luas mencakup 

baik hukum yang mempelajari negara dalam keadaan 

diam (staat in rust) maupun mempelajari negara 

dalam keadaan bergerak (staat in beweging) 

Dari definisi-definisi tersebut dapat ditarik 

kesimpulan, bahwa Hukum Tata Negara adalah 

sekumpulan peraturan yang mengatur organisasi dari 

pada negara, hubungan antara alat perlengkapan 
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negara dalam garis vertikal dan horizontal serta 

kedudukan warga negara dan hak-hak asasinya. 

 

B. OBYEK DAN LINGKUP KAJIAN HUKUM TATA 

NEGARA 

Obyek kajian ilmu hukum tata negara adalah 

negara.18 Dimana negara dipandang dari sifatnya atau 

pengertiannya yang konkrit. Artinya obyeknya terikat 

pada tempat, keadaan dan waktu tertentu. Hukum 

tata negara merupakan cabang ilmu hukum yang 

membahas tatanan, struktur kenegaraan, mekanisme 

hubungan antara struktur organ atau struktur 

kenegaraan serta mekanisme hubungan antara 

struktur negara dan warga negara.19 

Ruang lingkup Hukum Tata Negara adalah struktur 

umum dari negara sebagai organisasi, yaitu:20 

1.  Bentuk Negara (Kesatuan atau Federasi) 

2. Bentuk Pemerintahan (Kerajaan atau Republik) 

3. Sistem Pemerintahan (Presidentil, Parlementer, 

Monarki absolute) 

4. Corak Pemerintahan (Diktator Praktis, 

Nasionalis, Liberal, Demokrasi) 

                                                             
18

 Ibid, 6. 
19

 Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, 

(Jakarta:RajaGrafindo Persada, 2010), 25. 
20

 Ibid. 
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5. Sistem Pendelegasian Kekuasaan Negara 

(Desentralisasi, meliputi jumlah, dasar, cara dan 

hubungan antara pusat dan daerah) 

6. Garis-garis besar tentang organisasi pelaksana 

(peradilan, pemerintahan, perundangan) 

7. Wilayah Negara (darat, laut, udara) 

8. Hubungan antara rakyat dengan Negara (abdi 

Negara, hak dan kewajiban rakyat sebagai 

perorangan/golongan, cara-cara pelaksanaan hak 

dan menjamin hak dan sebagainya) 

9. Cara-cara rakyat menjalankan hak-hak 

ketatanegaraan (hak politik, sistem perwakilan, 

Pemilihan Umum, referendum, sistem 

kepartaian/penyampaian pendapat secara tertulis 

dan lisan) 

10. Dasar Negara (arti Pancasila, hubungan 

Pancasila dengan kaidah-kaidah hukum, 

hubungan Pancasila dengan cara hidup 

mengatur masyarakat, sosial, ekonomi, budaya 

dan berbagai paham yang ada dalam 

masyarakat) 

11. Ciri-ciri lahir dan kepribadian Negara (Lagu 

Kebangsaan, Bahasa Nasional, Lambang, 

Bendera, dan sebagainya). 
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C. HUBUNGAN ILMU HUKUM TATA NEGARA 

DENGAN ILMU-ILMU LAIN 

1. Hubungan Hukum Tata Negara dengan Ilmu 

Negara 

Keduanya mempunyai hubungan yang sangat 

dekat. lmu Negara mempelajari : Negara dalam 

pengertian abstrak artinya tidak terikat waktu dan 

tempat. Ilmu Negara mempelajari konsep-konsep 

dan teori-teori mengenai negara, serta hakekat 

negara. 21 

Sedangkan Hukum Tata Negara mempelajari : 

Negara dalam keadaan konkrit artinya negara 

yang sudah terikat waktu dan tempat. Hukum 

Tata Negara mempelajari  Hukum Positif yang 

berlaku dalam suatu Negara, dan Hukum Tata 

Negara mempelajari negara dari segi struktur.22 

Dengan demikian hubungan antara Ilmu Negara 

dengan Hukum Tata Negara adalah Ilmu Negara 

merupakan dasar dalam penyelenggaraan praktek 

ketatanegaraan yang diatur dalam Hukum Tata 

Negara lebih lanjut dengan kata lain Ilmu Negara 

yang mempelajari konsep, teori tentang Negara 

                                                             
21

 Ni’matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia, (Jakarta: 

RajaGrafindo Persada, 2005), 5. 
22

 Ibid. 
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merupakan dasar dalam mempelajari Hukum Tata 

Negara. 

2. Hubungan Hukum Tata Negara Dengan Ilmu 

Politik 

Hukum Tata Negara mempelajari peraturan-

peraturan hukum yang mengatur organisasi 

kekuasaan Negara, sedangkan Ilmu Politik 

mempelajari kekuasaan dilihat dari aspek perilaku 

kekuasaan tersebut.23 Setiap produk Undang-

Undang merupakan hasil dari proses politik atau 

keputusan politik karena setiap Undang-Undang 

pada hakekatnya disusun dan dibentuk oleh 

Lembaga-Lembaga politik, sedangkan Hukum 

Tata Negara melihat Undang-Undang adalah 

produk hukum yang dibentuk oleh alat-alat 

perlengkapan Negara yang diberi wewenang 

melalui prosedur dan tata cara yang sudah 

ditetapkan oleh Hukum Tata Negara. 

Dengan kata lain Ilmu Politik melahirkan 

manusia-manusia Hukum Tata Negara sebaliknya 

Hukum Tata Negara merumuskan dasar dari 

perilaku politik/kekuasaan. Menurut Barrents, 

Hukum Tata Negara ibarat sebagai kerangka 

                                                             
23

 Mariam Budiarjo. Dasar-Dasar Ilmu Politik, 7. 
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manusia, sedangkan Ilmu Politik diibaratkan 

sebagai daging yang membalut kerangka tersebut. 

3. Hubungan Hukum Tata Negara dengan Hukum 

Administrasi Negara 

Hukum Administrasi Negara merupakan 

bagian dari Hukum Tata Negara dalam arti luas, 

sedangkan dalam arti sempit Hukum 

Administrasi Negara adalah sisanya setelah 

dikurangi oleh Hukum Tata Negara. Hukum Tata 

Negara adalah hukum yang meliputi hak dan 

kewajiban manusia, personifikasi, tanggung 

jawab, lahir dan hilangnya hak serta kewajiban 

tersebut hak-hak organisasi batasan-batasan dan 

wewenang.24 Hukum Administrasi Negara adalah 

yang mempelajari jenis bentuk serta akibat hukum 

yang dilakukan pejabat dalam melakukan 

tugasnya. 

Menurut Budiman Sinaga, mengenai 

perbedaan antara Hukum Tata Negara dengan 

Hukum Administrasi Negara terdapat banyak 

pendapat. Secara sederhana, Hukum Tata Negara 

membahas negara dalam keadaan diam 

sedangkan Hukum Administrasi Negara 

membahas negara dalam keadaan bergerak. 
                                                             

24
 Abu Daud Busroh dan Abubakar Busro, Asas-Asas hukum tata 

Negara, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1991), 22. 
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Pengertian bergerak di sini memang betul-betul 

bergerak, misalnya mengenai sebuah Keputusan 

Tata Usaha Negara. Keputusan itu harus 

diserahkan/dikirimkan dari Pejabat Tata Usaha 

Negara kepada seseorang. 

 

D. ASAS-ASAS HUKUM TATA NEGARA 

Obyek asas Hukum Tata Negara sebagaimana obyek 

yang dipelajari dalam Hukum Tata Negara, sebagai 

tambahan menurut Boedisoesetyo bahwa 

mempelajari asas Hukum Tata Negara sesuatu 

Negara tidak luput dari penyelidikan tentang hukum 

positifnya yaitu UUD karena dari situlah kemudian 

ditentukan tipe negara dan asas kenegaraan 

bersangkutan. Asas-asas Hukum Tata Negara yaitu:25 

1. Asas Pancasila 

Setiap negara didirikan atas filsafah bangsa. 

Filsafah itu merupakan perwujudan dari 

keinginan rakyat dan bangsanya. Dalam bidang 

hukum, pancasila merupakan sumber hukum 

materil, karena setiap isi peraturan perundang-

undangan tidak boleh bertentangan dengannya 

dan jika hal itu terjadi, maka peraturan tersebut 

harus segera di cabut. Pancasila sebagai Azas 

                                                             
25

 Ibid, 22-25. 



Hukum Tata Negara |15 

 

Hukum Tata Negara dapat dilihat dalam 

Pembukaan Undang-undang Dasar 1945. 

2. Asas Hukum, Kedaulatan rakyat dan Demokrasi 

Asas kedaulatan dan demokrasi menurut jimly 

Asshiddiqie gagasan kedaulatan rakyat dalam 

negara Indonesia, mencari keseimbangan 

individualisme dan kolektivitas dalam kebijakan 

demokrasi politik dan ekonomi. Azas kedaulatan 

menghendaki agar setiap tindakan dari 

pemerintah harus berdasarkan dengan kemauan 

rakyat dan pada akhirnya pemerintah harus dapat 

dipertanggung jawabkan kepada rakyat melalui 

wakil-wakilnya sesuai dengan hukum. 

3. Asas Negara Hukum 

Yaitu negara yang berdiri di atas hukum yang 

menjamin keadilan kepada warga negaranya. 

Asas Negara hukum (rechtsstaat) cirinya yaitu 

pertama, adanya UUD atau konstitusi yang 

memuat tentang hubungan antara penguasa dan 

rakyat, kedua adanya pembagian kekuasaan, 

diakui dan dilindungi adanya hak-hak kebebasan 

rakyat. Unsur-unsur / ciri-ciri khas daripada suatu 

Negara hukum atau Rechstaat adalah :26 

                                                             
26

 Ibid, 23. 
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1) Adanya pengakuan dan perlindungan 

terhadap hak-hak asasi manusia yang 

mengandung persamaan dalam bidang politik, 

ekonomi, sosial, kultur dan pendidikan. 

2) Adanya peradilan yang bebas dan tidak 

memihak, tidak dipengaruhi oleh suatu 

kekuasaan atau kekuatan lain apapun. 

3) Adanya legalitas dalam arti hukum dalam 

semua bentuknya. 

4) Adanya Undang-Undang Dasaer yang memuat 

ketentuan tertulis tentang hubungan antara 

penguasa dengan rakyat. 

4. Asas Demokrasi 

Adalah suatu pemerintahan dimana rakyat ikut 

serta memerintah baik secara langsung maupun 

tak langsung. Azas Demokrasi yang timbul hidup 

di Indonesia adalah Azas kekeluargaan.27 

5. Asas Kesatuan 

Adalah suatu cara untuk mewujudkan masyarakat 

yang bersatu dan damai tanpa adanya 

perselisihan sehingga terciptanya rasa aman tanpa 

khawatir adanya diskriminasi.28 Asas Negara 

kesatuan pada prinsipnya tanggung jawab tugas-

tugas pemerintahan pada dasarnya tetap berada 
                                                             

27
 Ibid. 

28
 Ibid, 24. 
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di tangan pemerintah pusat. Akan tetapi, sistem 

pemerintahan di Indonesia yang salah satunya 

menganut asas Negara kesatuan yang di 

desentralisasikan menyebabkan adanya tugas-

tugas tertentu yang diurus sendiri sehingga 

menimbulkan hubungan timbal balik yang 

melahirkan hubungan kewenangan dan 

pengawasan. 

6. Asas Pembagian Kekuasaan dan Check Belances 

Yang berarti pembagian kekuasaan negara itu 

terpisah-pisah dalam beberapa bagian baik 

mengenai fungsinya. Beberapa bagian seperti 

dikemukakan oleh John Locke yaitu : 

1) Kekuasaan Legislatif 

2)  Kekuasaan Eksekutif 

3) Kekuasaan Federatif 

Montesquieu mengemukakan bahwa setiap Negara 

terdapat tiga jenis kekuasaan yaitu Trias Politica : 

(1) Eksekutif, (2) Legislatif dan (3) Yudikatif.29 

7. Asas legalitas 

Dimana asas legalitas tidak dikehendaki pejabat 

melakukan tindakan tanpa berdasarkan undang-

undang yang berlaku.30 Atau dengan kata lain the 

rule of law not of man dengan dasar hukum 
                                                             

29
 Ibid, 25. 

30
 Ibid. 
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demikian maka harus ada jaminan bahwa hukum 

itu sendiri dibangun berdasarkan prinsip-prinsip 

demokrasi. 
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BAB II 
SEJARAH HUKUM TATA NEGARA DI INDONESIA 

 

Membicarakan tata hukum di Indonesia tidak akan 

lengkap tanpa mempelajari sejarahnya, karena di 

Indonesia telah terjadi siklus perkembangan dunia 

hukum dari masa ke masa. Untuk mendefinisikan 

sejarah, kiranya agak sulit, karena banyaknya 

pendekatan etimologi yang digunakan. Pendekatan 

tersebut menghasilkan pengertian yang hampir sama. 

Dilihat dari etimologi atau asal kata, sejarah dalam 

bahasa Latin adalah “Historis”.31 Dalam bahasa Jerman 

disebut “Geschichte’ yang berasal dari kata geschchen, 

                                                             
31

 Ismail Sunny, Pergeseran Kekuasaan Eksekutif (Jakarta; Aksara 

Baru, 1983), 13. Lihat juga dalam Ni’matul Huda, Hukum Tata Negara…, 

109. 
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berarti “sesuatu yang terjadi”.32 Sedangkan istilah 

“Historis” menyatakan kumpulan fakta kehidupan dan 

perkembangaan manusia.33 

Sejarah tata hukum di Indonesia dimulai dari sebelum 

kemerdekaan, berdirinya negara kesatuan RI 17 Agustus 

1945, dimana kemerdekaan RI diproklamasikan hingga 

saat ini. Dengan demikian jelaslah bahwa dengan 

proklamasi berarti pula memiliki dua arti, pertama 

menegarakan indonesia dan yang kedua menetapkan 

tata hukum Indonesia, dan ini terbagi kepada dua 

periode: 

 

A. PRA KEMERDEKAAN 

1. Masa Vereenigde Oostindische Compagnie (1602-

1799)34 

Pada masa ini bermula dari hak istimewa yang 

diberikan oleh pemerintah Belanda kepada VOC 

berupa hak octrooi (meliputi monopoli pelayaran 

dan perdagangan, mengumumkan perang, 

mengadakan perdamaian dan mencetak uang). 

Akhirnya Gubernur Jenderal Pieter Both diberi 

wewenang untuk membuat peraturan guna 

                                                             
32

 Ibid. 
33

 Ni’matul Huda, Hukum Tata Negara…, 110. 
34

 https://ferryyanto88.wordpress.com/2014/05/27/sejarah-

ketatanegaraan-indonesia-pra-kemerdekaan, di upload tanggal 25 mei 2014 

https://ferryyanto88.wordpress.com/2014/05/27/sejarah-ketatanegaraan-indonesia-pra-kemerdekaan
https://ferryyanto88.wordpress.com/2014/05/27/sejarah-ketatanegaraan-indonesia-pra-kemerdekaan
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menyelesaikan masalah dalam lingkungan pegawai 

VOC hingga memutuskan perkara perdata dan 

pidana. Kumpulan peraturan pertama kali dilakukan 

pada tahun 1642, Kumpulan ini diberi nama Statuta 

Batavia. Pada tahun 1766 dihasilkan kumpulan ke-2 

diberi nama Statuta Bara. Kekuasaan VOC berakhir 

pada 31 Desember 1799. 

2. Masa Besluiten Regerings (1844-1855) 

Tata hukum Hindia Belanda terdiri dari : 

(1) Peraturan-peraturan tertulis yang dikodifikasikan. 

(2) Peraturan-peraturan tertulis yang tidak 

dikodifikasikan. 

(3) Peraturan-peraturan tidak tertulis (hukum adat) 

yang khusus berlaku bagi golongan Eropa. 

Pada masa ini, raja mempunyai kekuasaan mutlak 

dan tertinggi atas daerah-daerah jajahan termasuk 

kekuasaan mutlak terhadap harta milik negara bagian 

yang lain. Kekuasaan mutlak raja itu diterapkan pula 

dalam membuat dan mengeluarkan peraturan yang 

berlaku umum dengan nama Algemene Verordening 

(Peraturan pusat). Ada 2 macam keputusan raja : 

a. Ketetapan raja sebagai tindakan eksekutif disebut 

Besluit. Seperti ketetapan pengangkatan Gubernur 

Jenderal. 
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b. Ketetapan raja sebagai tindakan legislatif disebut 

Algemene Verodening atau Algemene Maatregel 

van Bestuur (AMVB). 

Pada masa ini pula dimulai penerapan politik agraria 

yang disebut dengan kerja paksa oleh Gubernur 

Jenderal Du Bus De Gisignes. Pada tahun 1830 

Pemerintah Belanda berhasil mengkodifikasikan 

hukum perdata yang diundangkan pada tanggal 1 

Oktober 1838.35 

3. Masa Regerings Reglement/RR (1855-1926) 

Berhasil diundangkan : 

(1) Kitab Hukum pidana untuk golongan Eropa 

melalui S.1866:55. 

(2) Algemene Politie Strafreglement sebagai 

tambahan Kitab Hukum Pidana untuk Golongan 

Eropa. 

(3) Kitab Hukum Pidana orang bukan Eropa melalui 

S.1872:85. 

(4) Politie Strafreglement bagi orang bukan Eropa. 

(5) Wetboek Van Strafrecht yang berlaku bagi semua 

golongan penduduk melalui S.1915:732 mulai 

berlaku 1 Januari 1918 

 

 

                                                             
35

 Ibid. 
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4. Masa Indische Straatsregeling (1926-1942) 

Pada masa ini berdasarkan pasal 163 IS penduduk 

dibagi menjadi 3 Golongan menjadi : 

(1) Golongan Eropa – Hukum Eropa 

(2) Golongan Timur Asing – Sebagian Hukum Eropa 

dan sebagian Hukum Adat. 

(3) Golongan Pribumi – Hukum Adat. 

Tujuan pembagian golongan ini adalah untuk 

menentukan sistem hukum mana yang berlaku bagi 

masing-masing golongan berdasarkan pasal 131 IS. 

Untuk hukum acara digunakan Reglement op de 

Burgelijk Rechtsvordering dan Reglement op de 

Strafvordering untuk Jawa dan Madura. Susunan 

Peradilannya : 

a. Residentiegerecht 

b. Ruud van Justitie 

c. Hooggerechtshoj 

Untuk yang diluar Jawa dan Madura diatur dalam 

Recht Reglement Brugengewesten berdasarkan 

S.1927:227. Hukum acara yang berlaku bagi masing-

masing golongan, susunan peradilannya adalah 

sebagai berikut : 

a. Pengadilan Swapraja 

b. Pengadilan Agama 

c. Pengadilan Militer 
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Untuk golongan Pribumi berlaku hukum adat dalam 

bentuk tidak tertulis tetapi dapat diganti dengan 

ordonansi yang dikeluarkan Pemerintah Belanda 

berdasarkan pasal 131 (6) IS. 

5. Masa Jepang (Osamu Seirei)36 

Pada masa penjajahan Jepang daerah Hindia dibagi 

menjadi Indonesia Timur (dibawah kekuasaan AL 

jepang berkedudukan di Makassar) dan Indonesia 

Barat (dibawah kekuasaan AD Jepang yang 

berkedudukan di Jakarta). Peraturan-peraturan yang 

digunakan untuk mengatur pemerintahan dibuat 

dengan dasar “Gun Seirei” melalui Osamu 

Seirei.Pasal 3 Osamu Seirei No. 1/1942 menentukan 

bahwa “semua badan pemerintahan dan 

kekuasaannya, hukum dan undang-undang dari 

pemerintah yang lalu tetap diakui sah untuk 

sementara waktu, asal tidak bertentangan dengan 

peraturan pemerintah militer.” 

 

B. MASA KEMERDEKAAN HINGGA SAAT INI 

1. Periode 17 Agustus 1945 - 27 Desember 1949.  

Dalam rangka persiapan kemerdekaan Indonesia 

maka dibentuk BPUPKI, yang telah berhasil membuat 

Rancangan Dasar Negara pada tanggal 25 Mei s.d. 1 

                                                             
36

 Ibid. 
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Juni 1945 dan Rancangan UU Dasar pada tanggal 10 

Juli s.d. 17 Juli 1945. Pada tanggal 11 Agustus 1945 

BPUPKI dibubarkan dan dibentuk PPKI yang 

melanjutkan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh 

BPUPKI dan berhasil membuat UUD 1945 yang mulai 

diberlakukan tanggal 18 Agustus 1945.37 Setelah 

Proklamasi Kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus 

1945, maka hal-hal yang dilakukan adalah :38 

(1) Menetapkan UUD Negara RI pada tanggal 17 

Agustus 1945. 

(2) Menetapkan Soekarno-Hatta sebagai Presiden dan 

Wakil Presiden. 

(3) Pembentukan Departemen-Departemen oleh 

Presiden. 

(4) Pengangkatan anggota Komite Nasional Indonesi 

Pusat (KNIP) oleh Presiden 

Sistem pemerintahan negara menurut Undang-

Undang Dasar 1945 adalah Sistem Pemerintahan 

Presidensial (Sistem Kabinet Presidensial), yang 

bertanggung jawab terhadap jalannya pemerintahan 

adalah Presiden. Menteri-menteri sebagai pembantu 

Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. 

                                                             
37

 M. Tolchah Mansoer, Pembahasan Beberapa Aspek Kekuasaan-

Kekuasaan Eksekutif dan Legeslatif di Indonesia, (Jakarta: Pradnya 

Paramita, 1983), 105. 
38

 Ibid. 
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Presiden adalah Mandataris Majelis 

Permusyawaratan Rakyat dan bertanggung jawab 

kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.  

Dalam kurun waktu berlakunya Undang-

Undang Dasar 1945 telah terjadi "perubahan praktik 

ketatanegaraan" Republik Indonesia tanpa mengubah 

ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan 

tersebut ialah dengan keluarnya Maklumat Wakil 

Presiden tanggal 16 Oktober 1945 dan Maklumat 

Pemerintah tanggal 14 November 1945. Dengan 

keluarnya Maklumat Pemerintah tanggal 14 

November 1945 tersebut terjadi perubahan dari 

sistem pemerintahan Presidensial (Sistem Kabinet 

Presidensial) menjadi sistem pemerintahan 

Parlementer (Sistem Kabinet Parlementer).39 

Sehingga dengan Maklumat-maklumat tersebut 

menimbulkan persoalan dalam pelaksanaan 

pemerintahan mengenai system pemerintahan 

dimana menurut Pasal 4 UUD 45 ditegaskan bahwa 

“Presiden memegang kekuasaan pemerintahan dan 

Pasal 17 menetapka bahwa “ Menteri Negara 

diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dan 

bertanggung jawab kepada Presiden, system 

pemerintahan menurut UUD 1945 adalah Sistem 

                                                             
39

 Ibid. 



Hukum Tata Negara |27 

 

Presidentil. Sedangkan menurut Maklumat 

Pemerintah meletakana pertanggungjawaban Kabinet 

kepada KNIP yang merupakan ciri dari system 

Parlementer.40 

Pada periode ini, konstitusi yang berlaku 

adalah UUD 1945 yang ditetapkan dan disahkan oleh 

PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Menurut UUD 

yang berdaulat itu adalah rakyat dan dilakukan oleh 

MPR, sebagaimana ditetapkan pada pasal 1 ayat 2 

UUD 1945. Karena MPR melakukan kedaulatan 

rakyat, oleh UUD ditetapkan pula beberapa hak dan 

wewenangnya seperti menetapkan UUD dan GBHN, 

memilih dan mengangkat presiden dan mengubah 

UUD.41  

2. Periode 27 Desember 1949 - 17 Agustus 1950 

Pada periode ini tidak lepas dari keinginan 

Belanda kembali berkuasa di Indonesia. Untuk 

merealisasikan tujuan tersebut Belanda mengadakan 

dua cara:42 

1) Melakukan kontak senjata (agresi) yaitu agresi I 

tahun 1947 dan agresi II tahun 1948. 

2) Cara diplomatis, yaitu Belanda mengintimidasi 

PBB dan mengatakan bahwa keberadaan NKRI 

                                                             
40

 Lihat penjelasan pasal 4 dan pasal 5 ayat (2) jo. Pasal 17 UUD 1945. 
41

 Ni’matul Huda, Hukum Tata Negara…, 110. 
42

 M. Tolchah Mansoer, Pembahasan Beberapa Aspek…, 43. 
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tidak ada dan TNI hanyalah perampok malam. 

Atas saran PBB diadakanlah KMB di Den Haag, 

Belanda dengan isi: 

(1) Mendirikan Negara Republik Indonesia 

Serikat. 

(2) Penyerahan kedaulatan kepada Republik 

Indonesia Serikat. 

(3) Didirikan Uni antara Republik Indonesia 

Serikat dengan kerajaan Belanda. 

Sebagai negara serikat, maka UUD 1945 sebagai 

hukum dasar tidak berlaku lagi. Untuk itu perlu 

membuat UUD baru. 

3. Periode 17 Agustus 1950 - 5 Juli 1959.  

Periode ini adalah persetujuan mendirikan 

NKRI kembali tertuang dalam perjanjian 19 Mei 1950. 

Untuk mewujudkan tujuan itu dibentuklah suatu 

panitia yang bertugas membuat UUD yang bertugas 

pada tanggal 12 Agustus 1950. Rancangan UUD 

tersebut oleh badan pekerja komite nasional pusat 

dan dewan perwakilan rakyat serta senat RIS pada 

tanggal 14 Agustus 1950 disahkan, dan dinyatakan 

mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 1950. 

Mengenai bentuk negara diatur dalam alinea 4 UUDS 

1950 yang menentukan,”maka kami menyusun 

kemerdekaan itu dalam suatu piagam negara yang 
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berbentuk republik kesatuan... “.43 Demikian pula 

yang ditegaskan pada pasal 1 ayat 1 UUDS 1950 yang 

menentukan rakyat Indonesia yang merdeka dan 

berdaulat ialah negara hukum yang demokratis dan 

berbentuk kesatuan.44 

Seperti halnya UUD 1949, UUD 1950 juga 

bersifat sementara. Pada tahun 1956 Presiden 

Soekarno mendirikan badan konstituante yang 

bertugas untuk menyusun UUD .Tetapi badan 

konstituante ini belum dapat menyelesaikan 

tugasnya. Untuk mengatasi hal tersebut maka pada 

tanggal 22 April 1959 atas nama pemerintah, presiden 

memberikan amanat didepan sidang pleno 

konstituante yang berisi anjuran agar konstituante 

menetapkan saja UUD 1945 sebagai UUD yang tetap 

bagi RI. Setelah diberikan tenggang waktu, 

konstituante belum juga mampu menyusun UUD.45 

Dengan kekhawatiran akan terjadi disintegrasi dan 

perpecahan, sebagai tindak lanjutnya pada Minggu 5 

                                                             
43

 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Kostitusionalisme Indonesia, 

(Jakarta: Kerjasama Antara Mahkamah Konstitusi RI dengan Pusat Studi 

HTN FH UI, 2004), 37. 
44

 Ibid. 
45

 Ibid, 39. Pembahasan lebih komprehensif tentang materi Dekrit 

Presiden 5 Juli 159, lihat dalam Adnan Buyung Nasution, Aspirasi 

Pemerintahan Konstitusional di Indonesia, Studi Sosio-Legal atas 

Konstituante 1955-1959, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1995), 414-420. 
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Juli 1959, di Istana Negara Presiden mengeluarkan 

dekrit yang berisi:46 

(1) Pembubaran konstituante. 

(2) Menetapkan UUD 1945 berlaku lagi bagi segenap 

bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 

Indonesia, terhitung mulai hari tanggal penetapan 

dekrit ini dan tidak berlakunya lagi UUDS 1950. 

(3) Pembentukan MPRS yang terdiri atas anggota 

MPR ditambah dengan utusan-utusan daerah dan 

golongan serta pembentukan DPA sementara. 

Maka dengan dekrit presiden ini, berlaku kembali 

UUD 1945. Untuk mewujudkan pemerintahan 

negara berdasarkan UUD 1945 dibentuklah alat-

alat perlengkapan negara seperti: presiden dan 

para menteri, DPR, MPR, DPA dan lain-lain 

Pada tanggal 17 Agustus 1950 Indonesia resmi 

kembali menjadi Negara Kesatuan RI berdasarkan 

UUDS tahun 1950, yang pada dasarnya merupakan 

Konstitusi RIS yang sudah diubah. Walaupun sudah 

kembali kepada bentuk Negara kesatuan, namun 

perbedaan antara daerah yang satu dengan daerah 

yang lain masih terasa, adanya ketidakpuasan, 

                                                             
46

 Ibid. 
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adanya menyesal dan ada pula yang setuju yang pada 

akhirnya timbul pemberontakan separatisme.47 

Pada waktu berlakunya Undang-Undang Dasar 

Sementara (UUDS) penyelenggaraan pemerintahan 

negara menganut sistem pemerintahan Kabinet 

Parlementer (Sistem Pertanggungjawaban Menteri). 

Sistem Kabinet Parlementer pada masa berlakunya 

Konstitusi Republik Indonesia Serikat belum berjalan 

sebagaimana mestinya, sebab belum terbentuk 

Dewan Perwakilan Rakyat hasil pemilihan umum, 

sedangkan pada waktu berlakunya Undang-Undang 

Dasar Sementara, Sistem Kabinet Parlementer baru 

berjalan sebagaimana mestinya, setelah terbentuk 

Dewan Perwakilan Rakyat/ Badan Konstituante 

berdasarkan pemilihan umum tahun 1955. Tugas 

Badan Konstituante adalah menyusun UUD untuk 

menggantikan UUDS 1950. Namun Badan kostituante 

gagal merumuskan/ menyusun UUD, sehingga pada 

5 Juli 1959 Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit 

Presiden, yang  menyatakan membubarkan Badan 

Konstituante dan memberlakukan kembali UUD 1945 

sebagai UUD Negara RI.48 

                                                             
47

 Adnan Buyung Nasution, Pergulatan Tanpa Henti Menabur Benih 

Reformasi, (Jakarta: Aksara Karunia, 2004), 144. 
48

 Ibid. 
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4. Periode 5  Juli 1959 s.d. 11 Maret 1966 (Masa Orde 

Lama/Demokrasi Terpimpin) 

Sejak Dekrit Presiden 5 Juli 1959, sistem 

pemerintahan Negara yang dianut kembali berdasar 

pada Undang-Undang Dasar 1945, yakni berdasar 

pada sistem pemerintahan Presidensial. Sistem 

pemerintahan berdasar Undang-Undang Dasar. 

Masa Orde Lama/Demokrasi Terpimpin (5 Juli 1959 - 

11 Maret 1966), dalam praktik sistem pemerintahan 

Negara Presidensial belum sesuai dengan ketentuan-

ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sistem 

pemerintahan Presidensial dijalankan dengan 

berdasar Demokrasi Terpimpin, semua kebijakan atas 

kehendak atau didominasi oleh Pemimpin sehingga 

terjadi penyimpangan-penyimpangan atau 

Penyelewengan-penyelewengan terhadap Pancasila 

dan Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan 

Pemimpin dalam hal ini oleh Presiden.49  

Sehingga banyak menimbulkan kekacauan 

social budaya dan tidak stabilnya politik dan hukum 

ketata negaraan Indonesia yang kemudian 

dikeluarkannya Surat Perintah dari Presiden 

Soekarno kepada Letnan Jenderal Soeharto yaitu 

Surat Perintah 11 Maret 1966 (SUPERSEMAR), untuk 
                                                             

49
 Joeniarto. “Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia”. 

(Yogyakarta: Bumi Aksara, 1990), 45. 
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mengambil segala tindakan dalam menjamin 

keamanan dan ketentraman masyarakat serta 

stabilitas jalannya pemerintahan (menjalankan tugas 

presiden).50 

5. Periode 11 Maret 1966 - 21 Mei 1998 (Masa Orde 

Baru/ Demokrasi Pancasila) 

Atas dasar Surat Perintah 11 Maret 1966 

(SUPERSEMAR), merupakan akar awal jatuhnya 

Presiden Soekarno dan tampak kekuasaan Negara 

dipegang oleh Jenderal Soeharto.  Masa Orde 

Baru/Demokrasi Pancasila (11 Maret 1966 - 21 Mei 

1998), penyelenggaraan pemerintahan negara dengan 

sistem pemerintahan Presidensial dengan berdasar 

pada Demokrasi Pancasila pada awal pemerintahan 

Orde Baru mengadakan koreksi total atas 

penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan pada 

masa Orde Lama.51 

Dengan demikian, sistem pemerintahan presidensial 

sudah dilaksanakan sesuai ketentuan Undang-

Undang Dasar 1945, tetapi dalam praktiknya Presiden 

Soeharto selama berkuasa kurang lebih 32 tahun 

cenderung melakukan KKN. Sehingga pada 

tahun1998 terjadi gejolak yang sangat luar biasa dari 

masyarakat, yang menuntut mundurnya Soeharto 
                                                             

50
 Ibid. 

51
 Adnan Buyung Nasution, Pergulatan Tanpa Henti…, 145. 
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sering disebut gerakan reformasi, yang kemudian 

memaksa Presiden Soeharto turun dari jabatannya, 

dan akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998 Soeharto 

menyatakan berhenti sebagai Presiden, dan 

melimpahkan kepada Wakil Presiden, yakni B. J. 

Habibie sebagai Presiden Baru.52 

6. Masa Reformasi 

Masa Orde Reformasi (21 Mei 1998 sampai 

sekarang), penyelenggaraan pemerintahan masih 

tetap berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945, 

yakni menganut sistem pemerintahan presidensial. 

Namun, dalam pelaksanaannya dilakukan secara 

kristis (reformis) artinya peraturan perundangan 

yang tidak berjiwa reformis diubah/diganti. Sistem 

Presidensial ini lebih dipertegas di dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 sesudah Perubahan. Di samping itu, dianut 

sistem pemisahan cabang-cabang kekuasaan negara 

yang utama dengan prinsip checks and balances. 

Contohnya adalah dengan adanya pemisahan antara 

Mahkamah agung dengan Mahkamah Konstitusi 

berdasarkan amanat dari Pasal 24 UUD 1945 

amandemen, yaitu dengan diundangkannya Undang-

                                                             
52

 Ibid. 
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Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Mahkamah 

Konstitusi.53 

Kemudian adanya Komisi Pemberantasan 

Korupsi dan Peradilan Tipikor, Komisi Yudisial, 

Badan pemeriksa Keuangan (BPK) serta pemisahan 

lembaga Negara yang tegas, dan lain-lain. Yang 

terpenting adalah perubahan sistem pemerintahan di 

Indonesia dari yang tersentralisasi menjadi 

desentralisasi yaitu dengan adanya Otonomi Daerah 

berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 

tentang Otonomi Daerah. 
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BAB III 
SUMBER – SUMBER HUKUM TATA NEGARA DI 

INDONESIA 

 

A. Pengertian Sumber Hukum 

Sumber hukum bermacam-macam pengetian 

adalah tergantung pada sudat mana kita melihanya. 

Namun demikian sebagai gambaran berikut dua pakar 

hukum dibawah ini sebagai gambaran tentang sumber 

hukum. Menurut Bagir Manan,54 menelaah dan 

mempelajari sumber hukum memerlukan kehati-hatian 

karena istilah sumber hukum mengandung berbagai 

pengertian. Tanpa kehati-hatian dan kecermatan yang 

mendalam mengenai apa yang dimaksud dengan sumber 

                                                             
54

 Bagir Manan, Konvensi Ketatanegaraan (Bandung: Armico, 1987), 
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hukum, dapat menimbulkan kekeliruan bahkan 

menyesatkan. 

Pengertian sumber hukum menurut Sudikno 

Mertokusumo,55 yaitu : 

1. sebagai asas hukum sebagai suatu yang merupakan 

permulaan hukum, misalnya kehendak Tuhan, akal 

manusia, jiwa bangsa, dan sebagainya. 

2. Menunjukkan hukum terdahulu yang memberi 

bahan-bahan pada hukum yang sekarang berlaku, 

seperti hukum Perancis, hukum Romawi dan lain-

lain. 

3. Sebagai sumber berlakunya, yang memberi kekuatan 

berlaku secara formal kepada peraturan hukum 

(penguasa atau masyarakat). 

4. Sebagai sumber hukum dimana kita dapat mengenal 

hukum seperti; dokumen, undang-undang, lontar, 

batu tertulis, dan sebagainya. 

5. Sebagai sumber terjadinya hukum atau sumber yang 

menimbulkan hukum.  

Sedangkan menurut Joeniarto,56 bahwa sumber 

hukum dapat dibedakan menjadi : 

                                                             
55

 Soedikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar 

(Yogyakarta: Liberty, 1996), 69. 
56

 Joeniarto. “Sejarah Ketatanegaraan…, 14. 
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1. Sumber hukum dalam artian sebagai asal hukum 

positif, wujudnya dalam bentuk yang konkrit berupa 

keputusan dari yang berwewenang. 

2. Sumber hukum dalam artian sebagai tempat 

ditemukannya aturan-aturan dan ketentuan-

ketentuan hukum positif. Entah tertulis atau tak 

tertulis. 

3. Sumber hukum yang dihubungkan dengan filsafat, 

sejarah, dan masyarakat. Kita dapatkan sumber 

hukum filosofis histories dan sosiologis.  

Sedangkan menurut van Apeldoorn,57 istilah 

sumber hukum dipakai dalam sejarah, kemasyarakatan, 

filsafat, dan arti formal. Sumber hukum formal diartikan 

sebagai tempat atau sumber dari mana suatu peraturan 

memperoleh kekuatan hukum. Atau menurut Utrecht,58  

sumber hukum formil adalah sumber hukum yang 

dikenal dari bentuknya. Sedangkan hukum materiil 

adalah sumber hukum yang menentukan isi 

hukum.Dengan demikian bahwa sumber hukum formal 

ini sebagai bentuk pernyataan berlakuknya hukum 

materiil.59 
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Sumber hukum adalah segala sesuatu yang 

menimbulkan aturan – aturan yang mengikat dan 

memaksa, sehingga apabila aturan –aturan itu dilanggar 

akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata bagi 

pelanggarnya.60 Yang dimaksud dengan segala apa saja 

(sesuatu) yakni faktor-faktor yang berpengaruh terhadap 

timbulnya hukum, faktor-faktor yang merupakan 

sumber kekuatan berlakunya hukum secara formal, 

darimana hukum itu dapat ditemukan, dan sebagainya. 

Pengertian Sumber Hukum menurut pasal 1 

Ketetapan MPR No. III/MPR/2000, Ditetapkan bahwa : 

(1) Sumber Hukum adalah sumber yang dijadikan bahan 

untuk penyusunan peraturan perundang-undangan; (2) 

Sumber Hukum terdiri atas sumber Hukum tertulis dan 

tidak tertulis; (3) Sumber Hukum dasar nasional adalah 

(i) Pancasila sebagaimana yang tertulis dalam 

pembukaan UUD 1945 yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, 

Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan 

Indonesia, dan Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat 

Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan / Perwakilan, 

serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi 

seluruh rakyat Indonesia, dan (ii) batang tubuh Undang-

Undang Dasar 1945. 
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Sumber Hukum menurut Hans Kelsen,61 

merupakan “General Theorybof Law and State”, istilah 

sumber Hukum itu (sources of law) dapat mengandung 

banyak pengertian, karena sifatnya yang figurative and 

highly ambiguous. Pertama yang lazimnya dipahami 

sebagai sources of law ada dua macam, yaitu custom and 

statute. Oleh karena itu, sources of law biasa dipahami 

sebagai a method of creating law, custom, and legislation, 

yaitu customary and statutory creation of law. Kedua, 

sources of law juga dapat dikaitkan dengan cara untuk 

menilai alasan atau the reason for the validity of law. Semua 

norma yang lebih tinggi merupakan sumber hukum bagi 

norma yang lebih rendah. Oleh karena itu, pengertian 

sumber hukum (sources of law itu identik dengan hukum 

itu sendiri (the sources of law is always it self law). Ketiga, 

sources of law juga dipakai untuk hal-hal yang bersifat 

non-juridis, seperti norma moral, etika, prinsip-prinsip 

politik, atau pun pendapat para ahli, dan sebagainya 

yang dapat mempengaruhi pembentukan suatu norma 

hukum itu sendiri the sources of the law. 
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B. Macam-Macam Sumber Hukum 

  Sebagaimana diuraikan diatas ada 2 sumber 

hukum yatu sumber hukum dalam arti materil dan 

formil. Menurut Algra: 

1. Sumber hukum materiil 

Tempat di mana materi hukum itu diambil. Hukum 

merupakan faktor yang membantu pembentukan 

hukum misalnya hubungan sosial, hubungan 

kekuatan politik, situasi ekonomi, tradisi dan 

penelitian ilmiah. 

2. Sumber hukum formil 

Tempat atau sumber dari mana suatu peraturan 

memperoleh kekuatan hukum. Sumber hukum formil 

ialah undang-undang perjanjian antarnegara, 

yurisprudensi, kebiasaan.62 

Sedangkan menurut Apeldoorn, membedakan  

empat macam sumber hukum, yaitu: 

1. Sumber hukum dalam arti historis (rechtsbron in 

historischezin) Tempat kita menemukan hukumnya 

dalam sejarah atau dari segi historis. Untuk 

mengetahui perkembangan hukum dalam sejarah, 

maka ahli sejarah menggunakan perkataan sumber 

hukum dalam dua arti, yaitu: 
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a) Dalam arti sumber pengenalan hukum, yaitu 

semua dokumen-dokumen, surat-surat, dan 

keterangan-keterangan yang lain dari suatu masa 

tertentu yang memungkinkan ahli sejarah 

mengetahui hukum yang sedang berkembang. 

b) Dalam arti sumber-sumber dari mana pembentuk 

undang-undang memperoleh bahan dalam 

membentuk undang-undang, juga dalam arti 

sistem-sistem hukum dari mana tumbuh hukum 

positif sesuatu negara.63  

Dari sudut sejarah ini dapat didekati dari dua 

sisi, yaitu sisi pertama, dari sumber dalam artian 

sumber pengenal (kenbron), dimana seseorang dapat 

mengenal, mengetahui, mengerti, mendapati, 

menemui aturan-aturan hukum itu. Kita dapat 

menemukan aturan-aturan hukum itu di dalam 

dokumen-dokumen yang menyangkut masalah 

hukum. Van Apeldoorn, mengatakan sumber hukum 

dalam arti sumber pengenal hukum yakni semua 

tulisan dokumen, sekripsi dan sebagainya dari mana 

kita dapat belajar mengenal hukum suatu bangsa 

pada sesuatu waktu. Misalnya; undang- undang, 

keputusan-keputusan hakim, piagam-piagam yang 

memuat perbuatan hukum, tulisan-tulisan yang tidak 

                                                             
63

 L.J. van Apeldoorn, Pengantar Ilmu…, 75. 



44 | Hukum Tata Negara 

 

bersifat yuridis sepanjang memuat pemberitahuan 

menganai lembaga-lembaga hukum. Sisi kedua, 

sumber dalam arti dari mana asal bahan atau materi 

hukum itu diambil (welbron). Terhadap suatu hukum 

tertentu yang ada sebenarnya dapat dilacak atau 

ditelusuri asalnya bahan atau materi hukum, pasti 

ada sumbernya, induknya atau babonnya. Van 

Apeldoorn, mengatakan bahwa sumber dalam arti 

dari mana asal isi atau materi hukum itu adalah dari 

mana pembentuk undang-undang memperoleh 

bahan dalam membentuk undang- undang, juga 

dalam arti sistem-sistem hukum, dari mana tumbuh 

hukum positif sesuatu negara.64 

2. Sumber hukum dalam arti sosiologis (rechtsbron in 

sociologischezin) 

Merupakan faktor-faktor yang menentukan isi 

hukum positif. Misalnya keadaan agama, pandangan 

agama tersebut. Bagi seorang ahli sosiologi maka 

yang menjadi sumber hukum adalah masyarakat 

seluruhnya, sebab peristiwa-peristiwa yang terjadi 

dalam masyarakat itulah yang menentukan isi 

hukum positif. Oleh karena itu untuk menyelidiki 
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peristiwa-peristiwa tersebut memerlukan kerja sama 

dari berbagai ilmu pengetahuan atau interdisipliner.65 

3. Sumber hukum dalam arti filosofis (rechtsbron in 

filosofischezin) 

Bagi seorang ahli filsafat hukum perkataan 

sumber hukum terutama dipakai dalam dua arti, 

yaitu: 

a) Sumber isi hukum. 

b) Sumber kekuatan mengikat dari hukum. 

Kekuatan mengikat dari kaedah hukum bukan 

semata-mata didasarkan pada kekuatan yang bersifat 

memaksa, tetapi kebanyakan orang didorong alasan 

kesusilaan atau kepercayaan. 

a) Sebagai sumber untuk isi hukum 

Mengenai sumber hukum sebagai sumber 

untuk isi hukum ini, ada yang berbeda antara ahli 

filsafat yang satu dengan ahli filsafat yang lainnya. 

Misalnya pandangan seorang filosof yang 

termasuk dalam aliran hukum teokratis 

mengatakan bahwa sumber daripada isi hukum 

adalah Tuhan, menurut pandangan ini maka 

pemerintah yang menetapkan hukum itu 

merupakan wakil Tuhan di dunia. Sedangkan 

menurut seorang filosof yang menganut teori 
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hukum alam yang rasionalistis maka mengatakan 

bahwa sumber daripada isi hukum adalah ratio. 

Di samping itu, juga ada pandangan modern yang 

berkembang  di Jerman yang menyatakan bahwa 

sumber daripada isi hukum adalah kesadaran 

hukum masyarakat (negara) atau dengan 

perkataan lain pandangan yang hidup dalam 

suatu bangsa mengenai apakah hukum itu?66 

b) Sebagai sumber untuk kekuatan mengikat dari 

hukum. 

Terlepas dari ada atau tidaknya sanksi yang 

dijatuhkan oleh pemerintah, apakah yang 

menyebabkan orang mentaati peraturan hukum 

itu dengan secara suka rela, bahkan dalam hal 

peraturan hukum itu tidak sesuai dengan 

perasaan hukum orang tersebut. Mengenai 

mengapa orang itu mematuhi hukum menurut 

Schuyt adalah karena: 

7. Kepatuhan tersebut dipaksakan oleh sanksi (teori 

paksaan); dan 

8. Kepatuhan tersebut diberikan atas dasar 

persetujuan yang diberikan oleh para anggota 
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masyarakat terhadap hukum yang diperlakukan 

untuk mereka (teori persetujuan).67  

4. Sumber hukum dalam arti formil 

Sumber hukum dilihat dari cara terjadinya 

hukum positif merupakan fakta yang menimbulkan 

hukum yang berlaku yang mengikat hakim dan 

penduduk. Isinya timbul dari kesadaran 

masyarakat.68  

 

C. Pembagian Sumber Hukum Tata Negara Di 

Indonesia 

1. Sumber Hukum Materiil 

Sumber hukum materiil adalah sumber 

hukum yang menentukan isi kaidah, dan terdiri 

atas: (1) Pendapat umum, (2) Agama, (3) 

kebiasaan dan (4) Politik hukum dari 

pemerintah.69 Sumber hukum materil adalah 

faktor-faktor masyarakat yang mempengaruhi 

pembentukan hukum (pengaruh terhadap 

pembuat UU, pengaruh terhadap keputusan 

hakim, dan sebagainya).  
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Sumber hukum materil ini merupakan 

faktor yang mempengaruhi materi (isi) dari 

aturan-aturan hukum, atau tempat darimana 

materi hukum itu diambil untuk membantu 

pembentukan hukum.  Faktor tersebut adalah 

faktor idiil dan faktor kemasyarakatan. Faktor idiil 

adalah patokan-patokan yang tetap mengenai 

keadilan yang harus ditaati oleh para pembentuk 

UU ataupun para pembentuk hukum yang lain 

dalam melaksanakan tugasnya. Faktor 

kemasyarakatan adalah hal-hal yang benar-benar 

hidup dalam masyarakat dan tunduk pada 

aturan-aturan yang berlaku sebagai petunjuk 

hidup masyarakat yang bersangkutan. Contohnya 

struktur ekonomi, kebiasaan, adat istiadat, dan 

lain-lain.70 

Faktor-faktor kemasyarakatan yang 

mempegaruhi pembentukan hukum yaitu: 

a. Stuktural ekonomi dan kebutuhan-kebutuhan 

masyarakat antara lain: kekayaan alam, susunan 

geologi, perkembangan-perkembangan 

perusahaan dan pembagian kerja. 

b. Kebiasaan yang telah membaku dalam 

masyarakat yang telah berkembang dan pada 
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tingkat tertentu ditaati sebagai aturan tinglkah 

laku yang tetap. 

c. Hukum yang berlaku 

d. Tata hukum negara-negara lain 

e. Keyakinan tentang agama dan kesusilaan 

f. Kesadaran hukum.71 

 

2. Sumber Hukum Formil 

               Jenis-jenis  sumber hukum formil adalah : 

a. Undang-Undang 

a) Dalam arti formil 

Adalah keputusan penguasa yang diberi 

nama undang-undang atau undang-undang 

yang dilihat dari segi bentuknya. Di Indonesia, 

undang-undang dalam arti formil ditetapkan 

oleh presiden dengan persetujuan DPR (UUD 

1945 pasal 5 ayat (1)). Undang-undang dalam 

arti formil ialah keputusan penguasa yang 

dilihat dari bentuk dan cara terjadinya disebut 

undang-undang. Jadi undang-undang dalam 

arti formil tidak lain merupakan ketetapan 

penguasa yang memperoleh sebutan “undang-

undang” karena cara pembentukannya.72 
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Contohnya : UUPA, UU tentang APBN, dan 

lain-lain. 

Berdasarkan amandemen pertama UUD 

1945 pada Pasal 5 ayat 1 ditegaskan bahwa 

“Presiden berhak mengajukan rancangan 

undang-undang kepada Dewan Perwakilan 

Rakyat”. Kemudian dalam Pasal 20 ayat 1 

disebutkan bahwa “Dewan Perwakilan Rakyat 

memegang kekuasaan membentuk undang-

undang”. Dan selanjutnya berdasarkan Pasal 

20 ayat 2 disebutkan bahwa “Setiap rancangan 

undang-undang dibahas oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk 

mendapat persetujuan bersama”. Dengan 

adanya perubahan UUD 1945 tersebut maka 

kedudukan DPR jelas merupakan lembaga 

pemegang kekuasaan legislatif, sedangkan 

fungsi inisiatif di bidang legislasi yang dimiliki 

oleh presiden tidak menempatkan presiden 

sebagai pemegang kekuasaan utama di bidang 

ini.73 

Perubahan ini sekaligus menegaskan 

bahwa UUD 1945 dengan sungguh-sungguh 

menerapkan sistem pemisahan kekuasaan 
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legislatif, eksekutif, dan yudikatif dimana 

sebelumnya fungsi legislatif dan eksekutif 

tidak dipisahkan secara tegas dan masih 

bersifat tumpang tindih. Bentuk hukum 

peraturan daerah Propinsi, Kabupaten/Kota, 

dan Peraturan Desa, sama-sama merupakan 

bentuk peraturan yang proses 

pembentukannya melibatkan peran wakil 

rakyat dan kepala pemerintahan yang 

bersangkutan. Khusus untuk tingkat desa, 

meskipun tidak terdapat lembaga parlemen 

sebagaimana mestinya, sebagaimana diatur 

dalam Pasal 209 dan 210 UU No. 32 Tahun 

2004 tentang Pemerintahan Daerah, dibentuk 

Badan Permusyawaratan Desa, dimana 

ditegaskan bahwa “Badan Permusyawaratan 

Desa berfungsi menetapkan peraturan desa 

bersama kepala desa, menampung dan 

menyalurkan aspirasi masyarakat”. Untuk 

melaksanakan peraturan perundangan yang 

melibatkan peran para wakil rakyat tersebut, 

maka kepala pemerintahan yang bersangkutan 

juga perlu diberi wewenang untuk membuat 

peraturan-peraturan yang bersifat 

pelaksanaan. Karena itu selain UU, Presiden 

juga berwenang mengeluarkan Peraturan 
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Pemerintah dan Peraturan Presiden. Demikian 

pula Gubernur, Bupati, Walikota, dan Kepala 

Desa, selain bersama-sama para wakil rakyat 

membentuk peraturan daerah dan peraturan 

desa, juga berwenang mengeluarkan peraturan 

kepala daerah sebagai pelaksanaan terhadap 

peraturan yang lebih tinggi tersebut.74  

b) Dalam arti materiil (penetapan) 

Dalam arti materiil yang dinamakan 

undang-undang merupakan keputusan atau 

ketetapan penguasa, yang dilihat dari isinya 

disebut undang-undang dan mengikat setiap 

orang secara umum.75 Contohnya : UUPA 

ditinjau dari segi kekuatan mengikatnya 

undang-undang ini mengikat setiap WNI di 

bidang agraria. 

Penetapan kaidah hukum yang 

disebutkan dengan tegas, sehingga menurut 

sifatnya menjadi tegas. Semua peraturan 

perundang-undangan yang bersifat mengatur 

artinya berlaku untuk umum. Keputusan 

penguasa yang dilihat dari segi isinya 

mempunyai kekuatan mengikat untuk 
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umum.76 Menurut Algra, suatu peraturan 

umum yang berasal dari penguasa yang 

berwenang untuk itu. 

c) Menurut  Undang-Undang No. 10 Tahun 

2004 Tentang Tata Cara Pembentukan 

Undang-Undang 

Undang undang adalah peraturan per-

UU-an yang dibentuk oleh DPR dengan 

persetujuan bersama presiden (pasal 1 ayat 

3).77 Syarat berlakunya ialah diundangkannya 

dalam lembaran negara (LN = staatsblad) dulu 

oleh Menteri/Sekretaris negara. Sekarang oleh 

Menkuhham (UU No. 10 tahun 2004). 

Tujuannya agar setiap orang dapat mengetahui 

UU tersebut (fictie=setiap orang dianggap tahu 

akan UU = iedereen wordt geacht de wet te 

kennen, nemo ius ignorare consetur= in dubio 

proreo, latin).  

Konsekuensinya adalah ketika 

seseorang melanggar ketentuan hukum tidak 

boleh beralasan bahwa ketentuan hukum itu 

tidak diketahuinya. Artinya apabila suatu 
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ketentuan perundang-undangan itu sudah 

diberlakukan (diundangkan) maka dianggap 

(difiksikan) bahwa semua orang telah 

mengetahuinya dan untuk itu harus ditaati. 

Berakhirnya/tidak berlaku lagi jika : 

(1) Jangka waktu berlakunya telah ditentukan 

UU itu sudah lampau. 

(2) Keadaan atau hal untuk mana UU itu 

diadakan sudah tidak ada lagi . 

(3) UU itu dengan tegas dicabut oleh instansi 

yang membuat atau instansi yang lebih 

tinggi. 

(4) Telah ada UU yang baru yang isinya 

bertentangan atau berlainan dgn UU yg 

dulu berlaku. 

Lembaran negara (LN) adalah suatu 

lembaran (kertas) tempat mengundangkan 

(mengumumkan) semua peraturan negara dan 

pemerintah agar sah berlaku. Penjelasan 

daripada suatu UU dimuat dalam tambahan 

LN, yg mempunyai nomor urut. LN 

diterbitkan oleh Menteri sekretaris negara, yg 

disebut dengan tahun penerbitannya dan 
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nomor berurut, misalnya L.N tahun 1962 No. 1 

(L.N.1962/1).78 

Berita negara adalah suatu penerbitan 

resmi sekretariat negara yg memuat hal-hal 

yang berhubungan dengan peraturan-

peraturan negara dan pemerintah dan memuat 

surat-surat yang dianggap perlu seperti : Akta 

pendirian PT, nama orang-orang yang 

dinaturalisasi menjadi WNI, dan lain-lain. 

Catatan : Jika berkaitan dengan peraturan 

daerah diatur dalam lembaran daerah. 

Kekuatan berlakunya undang-undang :79 

a) UU mengikat sejak diundangkan berarti sejak 

saat itu orang wajib mengakui eksistensinya 

UU. 

b) Sedangkan kekuatan berlakunya UU berarti 

sudah menyangkut berlakunya UU secara 

operasional. 

c) Agar UU mempunyai kekuatan berlaku harus 

memenuhi persyaratan yaitu 1) Kekuatan 

berlaku yuridis, 2) Kekuatan berlaku sosiologis 

dan, 3) kekuatan berlaku fiolosofis. 

d) Hal ini akan dibahas pada bab selanjutnya. 
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Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan 

adalah sebagai berikut (Pasal 7 UU No. 10/2004) :80 

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

b) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang; 

c) Peraturan Pemerintah;Peraturan Presiden; 

d) Peraturan Daerah (propinsi, kabupaten, desa). 

b. Kebiasaan 

Merupakan sumber hukum yang ada 

dalam kehidupan sosial masyarakat dan dipatuhi 

sebagai nilai-nilai hidup yang positif. Namun 

tidak semua kebiasaan itu mengandung hukum 

yang adil dan mengatur tata kehidupan 

masyarakat sehingga tidak semua kebiasaan 

dijadikan sumber hukum. Selain kebiasaan 

dikenal pula adat istiadat, yaitu himpunan kaidah 

sosial berupa tradisi yang umumnya bersifat 

sakral yang mengatur tata kehidupan sosial 

masyarakat tertentu.81  

Kebiasaan adalah perbuatan manusia yang 

dilakukan berulang-ulang mengenai hal tingkah 

laku kebiasaan yang diterima oleh suatu 

masyarakat yang selalu dilakukan oleh orang lain 
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sedemikian rupa, sehingga masyarakat 

beranggapan bahwa memang harus berlaku 

demikian. Hukum kebiasaan adalah himpunan 

kaidah kaidah yang biarpun tidak ditentukan oleh 

badan perundangan dalam suatu kenyataan 

ditaati juga, kerena orang sanggup menerima 

kaidah-kaidah tersebut dipertahankan oleh 

penguasa-penguasa masyarakat lain yang tidak 

termasuk lingkungan badan perundang-

undangan. 

Kebiasaan atau tradisi adalah sumber 

hukum yang tertua, sumber dari mana dikenal 

atau dapat digali sebagian dari hukum di luar 

undang-undang, tempat kita dapat menemukan 

atau menggali hukumnya.82 Kebiasaan merupakan 

tindakan menurut pola tingkah laku yg tetap, ajeg, 

lazim, normal atau dalam masyarakat maupun 

dalam pergaulan hidup tertentu. Pergaulan ini 

dapat merupakan lingkungan yang sempit seperti 

desa, tetapi dapat juga luas yang meliputi 

masyarakat negara yang berdaulat. 

Tidak semua kebiasaan itu mengandung 

hukum yang baik dan adil. Oleh karena itu belum 

tentu suatu kebiasaan atau adat istiadat itu pasti 
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 R. Soeroso, Pengantar Ilmu …, 151. 
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menjadi sumber hukum. Hanya kebiasan-

kebiasaan dan adat istiadat yang baik dan 

diterima masyarakat yang sesuai dengan 

kepribadian masyarakat tersebutlah yang 

kemudian berkembang menjadi hukum kebiasaan. 

Sebaliknya ada kebiasaan-kebiasaan yang tidak 

baik dan ditolak oleh masyarakat, dan ini 

tentunya tidak akan menjadi hukum kebiasaan 

masyarakat, sebagai contoh: kebiasaan begadang, 

berpakaian seronok, dan sebagainya.  

Sudikno menyebutkan bahwa untuk 

timbulnya kebiasaan diperlukan beberapa syarat 

tertentu yaitu:83 

e) Syarat materiil 

Adanya perbuatan tingkah laku yang 

dilakukan secara berulang-ulang (longa et 

invetarata consuetindo). 

f) Syarat intelektual 

Adanya keyakinan hukum dari masyarakat 

yang bersangkutan (opinio necessitatis). 

g) Syarat akibat hukum apabila hukum itu 

dilanggar 

Utrecht, menyebutkan bahwa: “Hukum 

kebiasaan ialah kaidah-kaidah yang biarpun tidak 
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ditentukan oleh badan-badan perundang-

undangan –dalam suasana “werkelijkheid” 

(kenyataan) ditaati juga, karena orang sanggup 

menerima kaidah-kaidah itu sebagai hukum dan 

telah ternyata kaidah-kaidah tersebut 

dipertahankan oleh penguasa-penguasa 

masyarakat lain yang tidak termasuk lingkungan 

badan-badan perundang-undangan. Dengan 

demikian hukum kebiasaan itu kaidah yang – 

biarpun tidak tertulis dalam peraturan 

perundang-undangan- masih juga sama kuatnya 

dengan hukum tertulis. Apalagi bilamana kaidah 

tersebut menerima perhatian dari pihak 

pemerintah”.84  

c. Traktat 

Perjanjian yang dibuat antar negara yang 

dituangkan dalam bentuk tertentu. Perjanjian 

tersebut merupakan perjanjian internasional. 

Adapun yang dimuat dalam sebuah traktat pada 

umumnya adalah ketentuan-ketentuan hukum 

yang bersifat umum dan mengikat negara-negara 

penanda tangan. Ini berarti timbulnya suatu 

traktat yang menciptakan hukum sehingga dapat 
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 E. Utrecht, Pengantar Dalam…, 117. Lihat juga dalam Sudikno 

Mertokusumo, Pengantar Ilmu…,106. 
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digolongkan ke dalam hukum formil.85 Traktat 

atau perjanjian itu terdiri dari beberapa macam, 

yaitu:86 

a) Traktat Bilateral 

Yaitu apabila perjanjian dilakukan oleh dua 

negara. Contoh: Traktat antara pemerintah 

Indonesia dengan Pemerintah Malaysia 

tentang Perjanjian ekstradisi menyangkut 

kejahatan kriminal biasa dan kejahatan politik. 

b) Traktat Multilateral 

Yaitu perjanjian yang dilakukan oleh banyak 

negara. Contoh: Perjanjian kerjasama beberapa 

negara di bidang pertahanan dan ideologi 

seperti NATO. 

c) Traktat Kolektif/ Traktat Terbuka 

Yaitu perjanjian yang dilakukan oleh beberapa 

negara atau multilateral yang kemudian 

terbuka untuk negara lain terikat pada 

perjanjian tersebut.  Contoh: Perjanjian dalam 

PBB dimana negara lain, terbuka untuk ikut 

menjadi anggota PBB yang terikat pada 

perjanjian yang ditetapkan oleh PBB tersebut. 

Adapun pelaksanaan pembuatan traktat 

tersebut dilakukan dalam beberapa tahap dimana 
                                                             

85
 R. Soeroso, Pengantar Ilmu …, 171. 
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setiap negara mungkin saja berbeda, tetapi secara 

umum adalah sebagai berikut:87  

a) Tahap Perundingan 

Tahap ini merupakan tahap yang paling awal 

biasa dilakukan oleh negara-negara yang akan 

mengadakan perjanjian. Perundingan dapat 

dilakukan secara lisan atau tertulis atau 

melalui teknologi informasi lainnya. 

Perundingan juga dapat dilakukan dengan 

melalui utusan masing-masing negara untuk 

bertemu dan berunding baik melalui suatu 

konferensi, kongres, muktamar atau sidang. 

b) Tahap Penutupan 

Tahap penutupan biasanya apabila tahap 

perundingan telah tercapai kata sepakat atau 

persetujuan, maka perundingan ditutup 

dengan suatu naskah dalam bentuk teks 

tertulis yang dikenal dengan istilah “Piagam 

Hasil Perundingan” atau “Sluitings-

Oorkonde”. Piagam penutupan ini 

ditandatangani oleh masing-masing utusan 

negara yang mengadakan perjanjian. 
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c) Tahap Pengesahan atau ratifikasi 

Persetujuan piagam hasil perundingan tersebut 

kemudian oleh masing-masing negara 

(biasanya tiap negara menerapkan mekanisme 

yang berbeda) untuk dimintakan persetujuan 

oleh lembaga-lembaga yang memiliki 

kewenangan untuk itu. 

d) Tahap Pertukaran Piagam 

Pertukaran piagam atau peletakkan piagam 

dalam perjanjian bilateral maka naskah piagam 

yang telah diratifikasi atau telah disahkan oleh 

negara masing-masing dipertukarkan antara 

kedua negara yang bersangkutan. Sedangkan 

dalam traktat kolektif atau terbuka peletakkan 

naskah piagam tersebut diganti dengan 

peletakkan surat-surat piagam yang telah 

disahkan masing-masing negara itu, dalam 

dua kemungkinan yaitu disimpan oleh salah 

satu negara berdasarkan persetujuan bersama 

yang sebelumnya dinyatakan dalam traktat 

atau disimpan dalam arsip markas besar PBB 

yaitu pada Sekretaris Jenderal PBB. 

Perjanjian Internasional atau traktat juga 

merupakan salah satu sumber hukum dalam arti 

formal. Dikatakan demikian oleh karena treaty itu 

harus memenuhi persyaratan formal tertentu agar 
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dapat diterima sebagai treaty atau perjanjian 

internasional. Dasar hukum treaty: Pasal 11 ayat (1 

& 2) UUD 1945 yang berisi :88 

(1) Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan 

perang, membuat perdamaian dan perjanjian 

dengan negara lain; 

(2) Presiden dalam membuat perjanjian 

internasional lainnya yang menimbulkan 

akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan 

rakyat yang terkait dengan beban keuangan 

negara, dan /atau mengharuskan perubahan 

atau pembentukan undang-undang harus 

dengan persetujuan DPR. 

d. Yurisprudensi 

Pengertian yurisprudensi di negara-negara 

yang hukumnya Common Law (Inggris atau 

Amerika) sedikit lebih luas, di mana 

yurisprudensi berarti ilmu hukum. Sedangkan 

pengertian yurisprudensi di negara-negara Eropa 

Kontinental (termasuk Indonesia) hanya berarti 

putusan pengadilan. Adapun yurisprudensi yang 

kita maksudkan dengan putusan pengadilan, di 

negara Anglo Saxon dinamakan preseden.89 
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Sudikno mengartikan yurisprudensi 

sebagai peradilan pada umumnya, yaitu 

pelaksanaan hukum dalam hal konkret terhadap 

tuntutan hak yang dijalankan oleh suatu badan 

yang berdiri sendiri dan diadakan oleh suatu 

negara serta bebas dari pengaruh apa atau siapa 

pundengan cara memberikan putusan yang 

bersifat mengikat dan berwibawa.90 

Walaupun demikian, Sudikno menerima 

bahwa di samping itu yurisprudensi dapat pula 

berarti ajaran hukum atau doktrin yang dimuat 

dalam putusan. Juga yurisprudensi dapat berarti 

putusan pengadilan. Yurisprudensi dalam arti 

sebagai putusan pengadilan dibedakan lagi dalam 

dua macam :91 

a) Yurisprudensi (biasa), yaitu seluruh putusan 

pengadilan yang telah memiliki kekuatan 

pasti, yang terdiri dari : Putusan perdamaian; 

Putusan pengadilan negeri yang tidak di 

banding; Putusan pengadilan tinggi yang tidak 

di kasasi; Seluruh putusan Mahkamah Agung. 

b) Yurisprudensi tetap (vaste jurisprudentie), 

yaitu putusan hakim yang selalu diikuti oleh 

hakim lain dalam perkara sejenis.  
                                                             

90
 Ibid. 
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Yurispudensi berarti peradilan pada 

umumnya (judicature, rechtspraak), yaitu 

pelaksanaan hukum dalam hal konkrit terjadi 

tuntutan hak yang dijalankan oleh negara serta 

bebas dari pengaruh apapun atau siapapun 

dengan cara memberikan putusan yang bersifat 

mengikat dan berwibawa.92   

Dalam uraian ini yang dimaksud dengan 

yurispudensi adalah putusan pengadilan. Jadi 

putusan pengadilan hanya mengikat orang-orang 

tertentu saja dan tidak mengikat setiap orang 

secara umum seperti undang-undang. Hakim 

dilarang untuk membuat peraturan yang bersifat 

umum yang mengikat setiap orang dalam 

putusannya (pas. 21 AB), karena yang berwenang 

untuk itu adalah lembaga legislatif. Fungsi 

Yurisprudensi:93 

a) Terwujudnya standar hukum (law standard) 

dalam jenis perkara tertentu 

- Sebagai pedoman 

- Agar putusan yang satu dan yang lain 

tidak bertentangan 

- Tidak merusak citra peradilan 
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- Kepastian hukum 

b) Menciptakan landasan dan persepsi hukum 

yang sama (Unified Legal Frame Work – 

Unified Legal Opinion) 

- Dapat membina persamaan landasan 

hukum yang seragam 

- Mencitakan keseragaman nilai dan bahasa 

hukum yang sama 

- Dalam menyelesaikan kasus yang sama 

diterapkan nilai hukum yang sama dan 

seragam 

c) Tercipta kepastian penegak hukum  (to settle 

the certainty of law enforcement) 

- Perasaan hukum yang sama 

- Memantapkan rasa kebenaran dan 

keadilan yang sama 

- Menciptakan perilaku hukum yang sama 

d) Mencegah terjadinya putusan disparitas 

(kesenjangan/perbedaan antara yang satu 

dengan yang lain) 

- Agar tidak terjadi difference judge 

difference sentence 

e) Proses peradilan lebih efisien 

e. Doktrin 

Biasanya hakim dalam memutuskan 

perkaranya didasarkan kepada undang-undang, 
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perjanjian internasional dan yurisprudensi. 

Apabila ternyata ketiga sumber tersebut tidak 

dapat memberi semua jawaban mengenai 

hukumnya, maka hukumnya dicari pada 

pendapat para sarjana hukum atau ilmu hukum. 

Jadi doktrin adalah pendapat para sarjana hukum 

yang terkemuka yang besar pengaruhnya 

terhadap hakim, dalam mengambil keputusannya. 

Di Indonesia dalam hukum Islam banyak ajaran-

ajaran dari Imam Syafi’i yang digunakan oleh 

hakim pada Pengadilan Agama dalam 

pengambilan putusan-putusannya.94 

Pendapat para sarjana hukum yang 

ternama  juga mempunyai kekuasaan dan 

berpengaruh dalam pengambilan keputusan oleh 

hakim. Bagi hukum internasional pendapat para 

sarjana hukum merupakan sumber hukum yang 

sangat penting. Dengan demikian maka jelaslah 

bahwa pendapat para sarjana hukum yang 

terkenal itu sangat mempengaruhi kehidupan 

hukum, terutama dalam hal yang berkaitan 

dengan jurisprudensi. 

Mahkamah Internasional dalam Piagam 

Mahkamah Internasional (Statue of the International 
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Court of Justice) pada pasal 38 ayat (1) mengakui, 

bahwa dalam menimbang dan memutus suatu 

perselisihan dapat mempergunakan beberapa 

pedoman antara lain sebagai berikut:95  

a) Perjanjian-perjanjian internasional 

(international conventions) 

b) Kebiasaan-kebiasaan internasional 

(international customs) 

c) Asas-asas hukum yang diakui oleh bangsa-

bangsa yang beradab (the general principles of 

law recognized by civilized nations) 

d) Keputusan hakim (judical dicisions) dan 

pendapat sarjana hukum. 

e)  

Sedangkan Sumber-sumber Hukum Tata Negara 

Indonesia, antara lain : 

1. Undang-Undang Dasar 1945 

UUD 1945 sebagai sumber hukum, yang merupakan 

hukum dasar tertulis yang mengatur masalah 

kenegaraan dan merupakan dasar ketentuan-

ketentuan lainnya. 

2. Ketetapan MPR 

Dalam Pasal 3 UUD 1945 ditentukan bahwa Majelis 

Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-
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 Yulies Tiena Masriani, Pengantar Hukum Indonesia, (Jakarta. Sinar 

Grafika, cetakan ke-4, 2008), 17. 
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Undang Dasar dan Garis-Garis Besar Haluan Negara. 

Dengan istilah menetapkan tersebut maka orang 

berkesimpulan, bahwa produk hukum yang dibentuk 

oleh MPR disebut Ketetapan MPR. 

3. Undang-undang/peraturan pemerintah pengganti 

undang-undang 

Undang-undang mengandung dua pengertian, yaitu : 

a. undang-undang dalam arti materiel : peraturan 

yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa, 

baik pemerintah pusat maupun pemerintah 

daerah. 

b.  undang-undang dalam arti formal : keputusan 

tertulis yang dibentuk dalam arti formal sebagai 

sumber hukum dapat dilihat pada Pasal 5 ayat (1) 

dan pasal 20 ayat (1) UUD 1945. 

4. Peraturan Pemerintah 

Untuk melaksanakan undang-undang yang dibentuk 

oleh Presiden dengan DPR, oleh UUD 1945 kepada 

presiden diberikan kewenangan untuk menetapkan 

Peraturan Pemerintah guna melaksanakan undang-

undang sebagaimana mestinya. Dalam hal ini berarti 

tidak mungkin bagi presiden menetapkan Peraturan 

Pemerintah sebelum ada undang-undangnya, 

sebaliknya suatu undang-undang tidak berlaku 

efektif tanpa adanya Peraturan Pemerintah. 
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5. Keputusan Presiden 

UUD 1945 menentukan Keputusan Presiden sebagai 

salah satu bentuk peraturan perundang-undangan. 

Bentuk peraturan ini baru dikenal tahun 1959 

berdasarkan surat presiden no. 2262/HK/1959 yang 

ditujukan pada DPR, yakni sebagai peraturan 

perundang-undangan yang dibentuk oleh presiden 

untuk melaksanakan Penetapan Presiden. Kemudian 

melalui Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966, 

Keputusan Presiden resmi ditetapkan sebagai salah 

satu bentuk peraturan perundang-undangan menurut 

UUD 1945. Keputusan Presiden berisi keputusan 

yang bersifat khusus (einmalig) adalah untuk 

melaksanakan UUD 1945, Ketetapan MPR yang 

memuat garis-garis besar dalam bidang eksekutif dan 

Peraturan Pemerintah. 

6. Peraturan pelaksana lainnya 

Yang dimaksud dengan peraturan pelaksana lainnya 

adalah seperti Peraturan Menteri, Instruksi Menteri 

dan lain-lainnya yang harus dengan tegas 

berdasarkan dan bersumber pada peraturan 

perundang-undangan yang lebih tinggi. 

7. Convention (Konvensi Ketatanegaraan) 

Konvensi Ketatanegaraan adalah perbuatan 

kehidupan ketatanegaraan yang dilakukan berulang-

ulang sehingga ia diterima dan ditaati dalam praktek 
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ketatanegaraan. Konvensi Ketatanegaraan 

mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan 

undang-undang, karena diterima dan dijalankan, 

bahkan sering kebiasaan (konvensi) ketatanegaraan 

menggeser peraturan-peraturan hukum yang tertulis. 

8. Traktat 

Traktat atau perjanjian yaitu perjanjian yang 

diadakan dua negara atau lebih. Kalau kita amati 

praktek perjanjian internasional bebrapa negara ada 

yang dilakukan 3 (tiga) tahapan, yakni perundingan 

(negotiation), penandatanganan (signature), dan 

pengesahan (ratification). Disamping itu ada pula 

yang dilakukan hanya dua tahapan, yakni 

perundingan (negotiation) dan penandatanganan 

(signature). 

Kelembagaan Negara Berdasarkan UUD 1945 

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) 

2. Presiden dan Wakil Presiden 

3. Dewan Pertimbangan Agung (DPA) 

4. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 

5. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 

6. Mahkamah Agung (MA) 

 

 

 

 



72 | Hukum Tata Negara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hukum Tata Negara |73 

 

 

 

 

 

 

 

BAB IV 
LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA BERDASAR UUD 

1945 AMANDEMEN 
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A. HUBUNGAN ANTARA LEMBAGA-LEMBAGA 

NEGARA BERDASARKAN UUD 1945  

1. Hubungan antara MPR – Presiden 

MPR sebagai pemegang kekuasaan tertinggi 

mengangkat presiden. Dalam menjalankan tugas 

pokok dalam bidang eksekutif (pasal 4(1)) presiden 

tidak hanya menyelenggarakan pemerintahan negara 

yang garis-garis besarnya telah ditentukan oleh MPR 

saja, akan tetapi termasuk juga membuat rencana 

penyelenggaraan pemerintahan negara. Demikian 

juga presiden dalam bidang legislatif dijalankan 

bersama-sama dengan DPR (pasal 5) 
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2. Hubungan antara MPR – DPR 

Melalui wewenang DPR, MPR mengemudikan 

pembuatan undang-undang serta peraturan-

peraturan lainnya agar undang-undang dan 

peraturan-peraturan itu sesuai dengan UUD. Melalui 

wewenang DPR ia juga menilai dan mengawasi 

wewenang lembaga-lembaga lainnya. 

3. Hubungan DPR – Presiden 

Sesudah DPR bersama Presiden menetapkan UU dan 

RAP/RAB maka didalam pelaksanaan DPR berfungsi 

sebagai pengawas terhadap pemerintah. Pengawasan 

DPR terhadap Presiden adalah suatu konsekwensi 

yang wajar, yang mengandung arti bahwa presiden 

bertanggung jawab kepada DPR. 

Bentuk kerjasama antara presiden dengan DPR 

diartikan bahwa Presiden tidak boleh mengingkari 

partner legislatifnya. 

4. Hubungan antara DPR - Menteri-menteri 

Menteri tidak dapat dijatuhkan dan diberhentikan 

oleh DPR, tapi konsekuensi dari tugas dan 

kedudukannya, Presiden harus memperhatikan 

sungguh-sungguh suara DPR, para Menteri juga dari 

pada keberatan-keberatan DPR yang dapat 

mengakibatkan diberhentikannya Menteri. 
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5. Hubungan antara Presiden - Menteri-menteri 

Mereka adalah pembantu presiden. Menteri 

mempunyai pengaruh yang besar terhadap Presiden 

dalam menentukan politik negara yang menyangkut 

departemennya. Dalam praktek pemerintahan, 

Presiden melimpahkan sebagian wewenang kepada 

menteri-menteri yang berbentuk presidium. 

6. Hubungan antara MA - Lembaga Negara lainnya  

Dalam Penjelasan UUD 45 Kekuasaan Kehakiman 

adalah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari 

pengaruh kekuasaan pemerintah ataupun kekuasaan 

atau kekuatan lainnya. 

 

B. LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA PASCA 

AMANDEMEN UUD 1945 

Sebagai negara demokrasi, 

pemerintahan Indonesia menerapkan teori trias 

politika. Trias politika adalah pembagian 

kekuasaan pemerintahan menjadi tiga bidang yang 

memiliki kedudukan sejajar.96 Ketiga bidang tersebut 

yaitu :  

1. Legislatif bertugas membuat undang undang. Bidang 

legislatif adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). 

                                                             
96

 A. Ahsin Thohari, “Kedudukan Komisi-komisi Negara dalam 

Striktur Ketatanegaraan Indonesia”, Jurnal Hukum Jentera, edisi 12 Tahun 

III, April-Juni 2006. 



Hukum Tata Negara |77 

 

2. Eksekutif bertugas menerapkan atau 

melaksanakan undang-undang. Bidang eksekutif 

adalah presiden dan wakil presiden beserta menteri-

menteri yang membantunya. 

3. Yudikatif bertugas mempertahankan pelaksanaan 

undang-undang. Adapun unsur yudikatif terdiri 

atas Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah 

Konstitusi (MK). 

Lembaga-lembaga negara Indonesia diposisikan 

sesuai dengan ketiga unsur di depan. Selain lembaga 

tersebut masih ada lembaga yang lain. Lembaga tersebut 

antara lain Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), 

Komisi Yudisial (KY), dan Mahkamah Konstitusi (MK).  

Lembaga-lembaga negara seperti Komisi Yudisial (KY) 

dan Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga baru. 

Selain itu amandemen UUD 1945 juga menghapuskan 

Dewan Pertimbangan Agung (DPA).  

Sebagai penggantinya, Presiden membentuk suatu 

dewan pertimbangan yang bertugas memberi nasihat 

dan pertimbangan pada Presiden.  

 

Berikut adalah nama lembaga-lembaga negara hasil 

amandemen UUD'45, fungsi, tugas dan wewenangnya.  

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)  

Anggota MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota 

DPD yang dipilih melalui pemilihan umum untuk 
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masa jabatan selama lima tahun dan berakhir 

bersamaan pada saat anggota MPR yang baru 

mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Ketua 

Mahkamah Agung dalam sidang paripurna MPR.97 

Sebelum UUD 1945 diamandemen, MPR 

berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara. 

Namun, setelah UUD 1945 istilah lembaga tertinggi 

negara tidak ada yang ada hanya lembaga negara. 

Dengan demikian, sesuai dengan UUD 1945 yang 

telah diamandemen maka MPR termasuk lembaga 

negara.98 

Sesuai dengan Pasal 3 Ayat 1 UUD 1945 MPR 

amandemen mempunyai tugas dan wewenang 

sebagai berikut : 

1) mengubah dan menetapkan undang-undang 

dasar; 

2) melantik presiden dan wakil presiden; 

3) memberhentikan presiden dan wakil presiden 

dalam masa jabatannya menurut undang-undang 

dasar. 
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MPR bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di 

ibu kota negara. Dalam menjalankan tugas dan 

wewenangnya, anggota MPR mempunyai hak berikut 

ini:99 

1) mengajukan usul perubahan pasal-pasal undang-

undang dasar; 

2) menentukan sikap dan pilihan dalam 

pengambilan keputusan; 

3) memilih dan dipilih; 

4) membela diri; 

5) imunitas; 

6) protokoler; 

7) keuangan dan administratif. 

Anggota MPR mempunyai kewajiban sebagai 

berikut: 

a) mengamalkan Pancasila; 

b) melaksanakan UUD 1945 dan peraturan 

perundang-undangan; 

c) menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia dan kerukunan nasional; 
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d) mendahulukan kepentingan negara di atas 

kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan; 

e) melaksanakan peranan sebagi wakil rakyat dan 

wakil daerah. 

2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 

DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat 

yang berkedudukan sebagai lembaga negara. 

Anggota DPR berasal dari anggota partai politik 

peserta pemilu yang dipilih berdasarkan hasil pemilu. 

DPR berkedudukan di tingkat pusat, sedangkan yang 

berada di tingkat provinsi disebut DPRD provinsi 

dan yang berada di kabupaten/kota disebut DPRD 

kabupaten/kota.100 Berdasarkan Undang-Undang N0. 

10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum ditetapkan 

sebagai berikut: 

a) jumlah anggota DPR sebanyak 560 orang; 

b) jumlah anggota DPRD provinsi sekurang-

kurangnya 35 orang dan sebanyak- banyak 100 

orang; 

c) jumlah anggota DPRD kabupaten/kota sedikitnya 

20 orang dan sebanyak- banyaknya 50 orang. 

Keanggotaan DPR diresmikan dengan 

keputusan presiden. Anggota DPR berdomisili di ibu 

kota negara. Masa jabatan anggota DPR adalah lima 
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tahun dan berakhir pada saat anggota DPR yang baru 

mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Ketua 

Mahkamah Agung dalam sidang paripurna DPR.101 

Lembaga negara DPR mempunyai fungsi berikut ini 

:102 

1) Fungsi legislasi, artinya DPR berfungsi sebagai 

lembaga pembuat undang-undang. 

2) Fungsi anggaran, artinya DPR berfungsi sebagai 

lembaga yang berhak untuk menetapkan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(APBN). 

3) Fungsi pengawasan, artinya DPR sebagai lembaga 

yang melakukan pengawasan terhadap 

pemerintahan yang menjalankan undang-undang. 

DPR sebagai lembaga negara mempunyai hak-

hak, antara lain sebagai berikut:103 

1) Hak interpelasi adalah hak DPR untuk meminta 

keterangan kepada pemerintah mengenai 

kebijakan pemerintah yang penting dan strategis 

serta berdampak luas bagi kehidupan masyarakat. 

2) Hak angket adalah hak DPR untuk melakukan 

penyelidikan terhadap suatu kebijakan tertentu 
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pemerintah yang diduga bertentangan dengan 

peraturan perundang-undangan. 

3) Hak menyatakan pendapat adalah hak DR untuk 

menyatakan pendapat terhadap kebijakan 

pemerintah mengenai kejadian yang luar biasa 

yang terdapat di dalam negeri disertai dengan 

rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak 

lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket. 

Untuk memudahkan tugas anggota DPR maka 

dibentuk komisi-komisi yang bekerja sama 

dengan pemerintah sebagai mitra kerja. 

3. Dewan Perwakilan Daerah 

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merupakan 

lembaga negara baru yang sebelumnya tidak ada. 

DPD merupakan lembaga perwakilan daerah yang 

berkedudukan sebagai lembaga negara. DPD terdiri 

atas wakil-wakil dari provinsi yang dipilih melalui 

pemilihan umum.104 

Jumlah anggota DPD dari setiap provinsi tidak 

sama, tetapi ditetapkan sebanyak-banyaknya empat 

orang. Jumlah seluruh anggota DPD tidak lebih dari 

1/3 jumlah anggota DPR. Keanggotaan DPD 

diresmikan dengan keputusan presiden. Anggota 

DPD berdomisili di daerah pemilihannya, tetapi 
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selama bersidang bertempat tinggal di ibu kota 

Republik Indonesia. Masa jabatan anggota DPD 

adalah lima tahun.105 Sesuai dengan Pasal 22 D UUD 

1945 maka kewenangan DPD, antara lain sebagai 

berikut: 

1) Dapat mengajukan rancangan undang-undang 

kepada DPR yang berkaitan dengan otonomi 

daerah, hubungan pusat dengan daerah, 

pembentukan dan pemekaran, serta 

penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya 

alam dan sumber daya ekonomi lainnya, 

perimbangan keuangan pusat dan daerah. 

2) Ikut merancang undang-undang yang berkaitan 

dengan otonomi daerah, hubungan pusat dengan 

daerah, pembentukan dan pemekaran, serta 

penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya 

alam dan sumber daya ekonomi lainnya, 

perimbangan keuangan pusat dan daerah. 

3) Dapat memberi pertimbangan kepada DPR yang 

berkaitan dengan rancangan undang-undang, 

RAPBN, pajak, pendidikan, dan agama. 

4) Dapat melakukan pengawasan yang berkaitan 

dengan pelaksanaan undang-undang otonomi 

daerah, hubungan pusat dengan daerah, 
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pembentukan dan pemekaran serta 

penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya 

alam dan sumber daya ekonomi lainnya, 

perimbangan keuangan pusat dengan daerah, 

pajak, pendidikan, dan agama. 

4. Presiden dan Wakil Presiden 

Presiden adalah lembaga negara yang 

memegang kekuasaan eksekutif yaitu presiden 

mempunyai kekuasaan untuk menjalankan 

pemerintahan. Presiden mempunyai kedudukan 

sebagai kepala pemerintahan dan sekaligus sebagai 

kepala negara. Sebelum adanya amandemen UUD 

1945, presiden dan wakil presiden dipilih oleh MPR, 

tetapi setelah amandemen UUD1945 presiden dan 

wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat 

melalui pemilihan umum.  

Presiden dan wakil presiden memegang jabatan 

selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih 

kembali hanya untuk satu kali masa jabatan. Presiden 

dan wakil presiden sebelum menjalankan tugasnya 

bersumpah atau mengucapkan janji dan dilantik oleh 

ketua MPR dalam sidang MPR. Setelah dilantik, 

presiden dan wakil presiden menjalankan 

pemerintahan sesuai dengan program yang telah 

ditetapkan sendiri. Dalam menjalankan 

pemerintahan, presiden dan wakil presiden tidak 
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boleh bertentangan dengan UUD 1945. Presiden dan 

wakil presiden menjalankan pemerintahan sesuai 

dengan tujuan negara yang tercantum dalam 

Pembukaan UUD 1945.106 

Sebagai seorang kepala negara, menurut 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945, Presiden mempunyai wewenang 

sebagai berikut:107 

1) membuat perjanjian dengan negara lain dengan 

persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. 

2) mengangkat duta dan konsul. Duta adalah 

perwakilan negara Indonesia di negara sahabat. 

Duta bertugas di kedutaan besar yang 

ditempatkan di ibu kota negara sahabat itu. 

Sedangkan konsul adalah lembaga yang mewakili 

negara Indonesia di kota tertentu di bawah 

kedutaan besar kita. 

3) menerima duta dari negara lain 

4) memberi gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan 

lainnya kepada warga negara Indonesia atau 

warga negara asing yang telah berjasa 

mengharumkan nama baik Indonesia. 

Sebagai seorang kepala pemerintahan, presiden 

mempunyai kekuasaan tertinggi 
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untukmenyelenggarakan pemerintahan negara 

Indonesia. Wewenang, hak dan kewajiban Presiden 

sebagai kepala pemerintahan, diantaranya:108 

1) memegang kekuasaan pemerintah menurut 

Undang-Undang Dasar 

2) berhak mengajukan Rancangan Undang-Undang 

(RUU) kepada DPR 

3) menetapkan peraturan pemerintah 

4) memegang teguh Undang-Undang Dasar dan 

menjalankan segala Undang- Undang dan 

peraturannya dengan selurus-lurusnya serta 

berbakti kepada Nusa dan Bangsa 

5) memberi grasi dan rehabilitasi dengan 

memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. 

Grasi adalah pengampunan yang diberikan oleh 

kepala negara kepada orang yang dijatuhi 

hukuman. Sedangkan rehabilitasi adalah 

pemulihan nama baik atau kehormatan seseorang 

yang telah dituduh secara tidak sah atau 

dilanggar kehormatannya. 

6) memberi amnesti dan abolisi dengan 

memperhatikan pertimbangan DPR. 

Amnesti adalah pengampunan atau pengurangan 

hukuman yang diberikan oleh negara kepada 
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tahanan-tahanan, terutama tahanan politik. 

Sedangkan abolisi adalah pembatalan tuntutan 

pidana. 

Selain sebagai kepala negara dan kepala 

pemerintahan, seorang presiden juga merupakan 

panglima tertinggi angkatan perang. Dalam 

kedudukannya seperti ini, presiden mempunyai 

wewenang sebagai berikut:109 

1) menyatakan perang, membuat perdamaian dan 

perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan 

DPR 

2) membuat perjanjian internasional lainnya dengan 

persetujuan DPR 

3) menyatakan keadaan bahaya  

5. Mahkamah Agung 

Mahkamah Agung merupakan lembaga negara 

yang memegang kekuasaan kehakiman. Kekuasaan 

kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka 

untuk menyelenggarakan peradilan guna 

menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah 

Agung adalah pengadilan tertinggi di negara kita. 

Perlu diketahui bahwa peradilan di Indonesia dapat 

dibedakan peradilan umum, peradilan agama, 

peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara 
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(PTUN).  Kewajiban dan wewenang Mahkamah 

Agung, antara lain sebagai berikut:110 

1) berwenang mengadili pada tingkat kasasi, 

menguji peraturan perundangundangan di bawah 

undang-undang terhadap undang-undang, 

dan mempunyai wewenang lainnya yang 

diberikan oleh undang-undang;  

2) mengajukan tiga orang anggota hakim konstitusi;  

3) memberikan pertimbangan dalam hal presiden 

memberi grasi dan rehabilitasi. 

6. Mahkamah Konstitusi 

Sejarah berdirinya lembaga Mahkamah 

Konstitusi (MK) diawali dengan diadopsinya ide MK 

(Constitutional Court) dalam amandemen konstitusi 

yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan 

Rakyat (MPR) pada tahun 2001 sebagaimana 

dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2), Pasal 

24C, dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945 hasil 

Perubahan Ketiga yang disahkan pada 9 Nopember 

2001. Ide pembentukan MK merupakan salah satu 

perkembangan pemikiran hukum dan kenegaraan 

modern yang muncul di abad ke-20.Keberadaan 

Mahkamah Konstitusi diatur dalam Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan 
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Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 

Konstitusi.111  

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili 

pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya 

bersifat final. Menurut undang-undang, Mahkamah 

Konstitusi adalah salah satu salah satu lembaga 

Yudikatif selain Mahkamah Agung yang 

melaksanakan kekuasaan kehakiman yang merdeka 

untuk menyelenggarakan peradilan guna 

menegakkan hukum dan keadilan.112 Dalam versi lain 

ada beberapa pengertian terkait Mahkamah 

Konstitusi, antara lain; lembaga tinggi Negara dalam 

sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan 

pemegang kekuasaan Kehakiman bersama-sama 

dengan Mahkamah Agung.113 Lembaga kehakiman 

tertinggi Negara yang berwenang meninjau ulang 

eksistensi sebuah undang-undang serta 

menafsirkannya. Selain itu masih banyak lagi definisi-

definisi serupa yang dilontarkan para pakar hokum 
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dan ketatanaegaraan yang tidak bisa kami sebutkan 

satu persatu.114 

Ide/Gagasan pembentukan MK sebenarnya 

sudah menyeruak semenjak masa kemerdekaan, 

tepatnya pada waktu penyusunan UUD 1945. Namun 

gagasan Muh. Yamin itu dimentahkan oleh Soepomo 

yang menolak keras adanya lembaga tersebut dengan 

alasan bahwa; pertama, konsep dasar yang dianut 

dalam UUD yang telah disusun bukan konsep 

pemisah kekuasaan (separation of power) melainkan 

konsep pembagian kekuasaan (distribution of power); 

kedua, tugas hakim adalah menerapkan Undang-

undang bukan menguji Undang-undang; dan ketiga, 

kewenangan hakim untuk melakukan pengujian 

Undang-undang bertentangan dengan konsep 

supremasi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), 

sehingga ide akan pengujian Undang-undang 

terhadap UUD yang diusulkan Yamin tersebut 

ditolak dan tidak diadopsi dalam UUD 1945.115 

Seiring dengan momentum perubahan UUD 

1945 pada masa reformasi (1999-2004), ide 

pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) di 

Indonesia makin menguat. Puncaknya terjadi pada 

tahun 2001 ketika ide pembentukan MK diadopsi 
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dalam perubahan UUD 1945 yang dilakukan oleh 

MPR, sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan 

Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C UUD 1945 dalam 

Perubahan Ketiga.116 

Selanjutnya untuk merinci dan 

menindaklanjuti amanat Konstitusi tersebut, 

Pemerintah bersama DPR membahas Rancangan 

Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi. 

Setelah dilakukan pembahasan beberapa waktu 

lamanya, akhirnya RUU tersebut disepakati bersama 

oleh pemerintah bersama DPR dan disahkan dalam 

Sidang Paripurna DPR pada 13 Agustus 2003. Pada 

hari itu juga, UU tentang MK ini ditandatangani oleh 

Presiden Megawati Soekarnoputri dan dimuat dalam 

Lembaran Negara pada hari yang sama, kemudian 

diberi nomor UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang 

Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2003 

Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

4316). Ditilik dari aspek waktu, Indonesia merupakan 

negara ke-78 yang membentuk MK dan sekaligus 

sebagai negara pertama di dunia yang membentuk 

lembaga ini pada abad ke-21. Tanggal 13 Agustus 

                                                             
116

 Ibid 

http://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_Dasar_Negara_Republik_Indonesia_Tahun_1945
http://id.wikipedia.org/wiki/Konstitusi
http://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Rakyat
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Rancangan_Undang-Undang&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Rancangan_Undang-Undang&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Rancangan_Undang-Undang&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Rancangan_Undang-undang&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Rakyat
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sidang_Paripurna_DPR&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/13_Agustus
http://id.wikipedia.org/wiki/2003
http://id.wikipedia.org/wiki/Undang-undang
http://id.wikipedia.org/wiki/Presiden
http://id.wikipedia.org/wiki/Megawati_Soekarnoputri
http://id.wikipedia.org/wiki/Lembaran_Negara
http://id.wikipedia.org/wiki/2003
http://id.wikipedia.org/wiki/Lembaran_Negara
http://id.wikipedia.org/wiki/2003
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Tambahan_Lembaran_Negara&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/13_Agustus


92 | Hukum Tata Negara 

 

2003 inilah yang kemudian disepakati para hakim 

konstitusi menjadi hari lahir Mahkamah Konstitusi.117 

Melihat carut-marut penegakan hukum di 

Indonesia. dimana masing-masing lembaga merasa 

paling benar dan tidak mau disalahkan, sehingga 

saling lempar tanggungjawab. Hal itu diperparah 

oleh ulah oknum-oknum lembaga kehakiman, aparat 

penegak hukum dan kalangang penguasa serta para 

politikus untuk mencari celah demi keuntungan 

individual. Maka pemerintah berusaha 

mengembalikan pada keadaan Negara yang ideal 

dengan membentuk lembaga konstitusi yang 

bertujuan; 

Menguji apakah suatu produk hukum yang 

ditelurkan oleh para wakil rakyat itu konstitusional 

atau tidak, atau bahkan bertentangan dengan hirarki 

undang-undang yang ada di Indonesia. Tugas MK 

adalah guna mempertahankan:118 

1) Terciptanya prinsip ”pemisahan 

Kekuasaan(separation of law) dan cheeks and balance” 

sebagai pengganti system supremasi parlemen 

yang berlaku pada masa sebelumnya. 
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2) Mengontrol peranan hukum dari proses produk 

keputusan politik yang hanya didasarkan pada 

prinsip The rule of majority(suara terbanyak), 

yang senyatanya berdasar suka atau tidak suka 

bukan atas dasar keadilan. 

3) Mengawal (the guardian) dan mengawasi norma-

norma hukum dasar yang terkandung dalam 

UUD 1945. 

Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara 

Tahun 1945 menetapkan bahwa Mahkamah 

Konstitusi (Constitutional Court) merupakan salah 

satu lembaga negara yang mempunyai kedudukan 

setara dengan lembaga-lembaga negara lainnya, 

seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), 

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan 

Daerah (DPD), Presiden, Mahkamah Agung (MA), 

dan Komisi Yudisial (KY). Mahkamah Konstitusi 

(MK) merupakan salah satu lembaga yudikatif selain 

Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan 

kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan 

peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. 

1) Undang-Undang no. 24 tahun 2003 tentang MK 

yang disahkan pada masa pemerintahan 

Megawati Soekarnoputri. 

2) Undang-undang no. 25 tahun 2004 tentang 

struktur MK 
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Sebagai cabang lembaga yudikatif/kehakiman Negara 

yang berwengang mengurusi perkara-perkara 

tertentu sebagaimana amanat UUD 1945 MK 

berwenang:119 

1) Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang 

bersifat final, untuk: 

a) Menguji UU terhadap UUD 1945 

b) Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara 

yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945 

c) Memutuskan pembubaran partai politik dan 

memutus perselisihan tentang hasil Pemilu. ( Pasal 

10 UU no. 24 Tahun 2003 Mahkamah Konstitusi 

2) Menafsirkan rumusan ketentuan UUD yang 

terdapat ketidak jelasan, yang diberbagai negara 

biasa disebut sebagai pengawal dan penafsir 

konstitusional(the guardian and the sole and the 

highest interpreter of the constitution). 

Visi : Tegaknya Konstitusi dalam rangka 

mewujudkan cinta Negara hokum dan demokrasi 

demi kehidupan kebangsaan kenegaraan yang 

bermartabat. Misi : Mewujudkan Mahkamah 

Konstitusi sebagai salah satu kekuasaan kehakiman 

yang modern dan terpercaya. Membangun 

                                                             
119
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konstitusionalitas Indonesia dan budaya sadar 

berkonstitusi.120 

7. Komisi Yudisial 

Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang 

mempunyai wewenang berikut ini: 

1) mengusulkan pengangkatan hakim agung; 

2) menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran 

martabat, serta perilaku hakim. 

Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai 

pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta 

memiliki integritas dan kepribadian yang tidak 

tercela. Anggota Komisi Yudisial diangkat dan 

diberhentikan oleh presiden dengan persetujuan 

DPR. Anggota Komisi Yudisial terdiri atas seorang 

ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua 

merangkap anggota, dan tujuh orang anggota. Masa 

jabatan anggota Komisi Yudisial lima tahun.121 

Komisi Yudisial bertanggungjawab kepada 

publik melalui DPR, dengan cara menerbitkan 

laporan tahunan dan membuka akses informasi 

secara lengkap dan akurat, yang fungsinya adalah 

karena:122 
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1) Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang 

bersifat mandiri, yang mempunyai wewenang 

mengusulkan pengangkatan Hakim Agung 

kepada DPR, atau 

2) Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang 

bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan 

wewenangnya bebas dari campur tangan atau 

pengaruh kekuasaan lainnya. (pasal 2 UU no. 22 

tahun 2003 Komisi Yudisial) 

Komisi Yudisial dibentuk bertujuan agar dapat 

melakukan monitoring secara intensif terhadap 

penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dengan 

melibatkan unsur-unsur masyarakat:123 

1) Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kekuasaan 

kehakiman baik yang menyangkut rekruitmen 

hakim agung maupun monitoring perilaku hakim. 

2) Menjaga kualitas dan konsistensi putusan 

lembaga peradilan, karena senantiasa diawasi 

secara intensif oleh lembaga yang benar-benar 

independen. 

3) Menjadi penghubung antara kekuasaan 

pemerintah dan kekuasaan kehakiman untuk 

menjamin kemandirian kekuasaan kehakiman. 

                                                             
123
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Tugas dan wewenang Komisi Yudisial adalah :124 

1) Mengusulkan Pengangkatan Hakim Agung, 

dengan tugas utama: 

2) Melakukan pendaftaran dan seleksi terhadap 

calon Hakim Agung; 

3) Menetapkan dan Mengajukan calon Hakim 

Agung ke DPR. 

4) Menjaga dan Menegakkan Kehormatan, 

Keluhuran Martabat Serta Perilaku Hakim, 

dengan tugas utama: 

a) Menerima laporan pengaduan masyarakat 

tentang perilaku hakim 

b) Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan 

pelanggaran perilaku hakim, dan 

c) Membuat laporan hasil pemeriksaan berupa 

rekomendasi yang disampaikan kepada 

Mahkamah Agung dan tindasannya 

disampaikan kepada Presiden dan DPR. 

8. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 

Kedudukan BPK sejajar dengan lembaga 

negara lainnya. Untuk memeriksa pengelolaan dan 

tanggung jawab keuangan negara diadakan satu 

Badan Pemeriksan Keuangan yang bebas dan 
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mandiri. Jadi, tugas BPK adalah memeriksa 

pengelolaan keuangan negara. 

Hasil pemeriksaan BPK diserahkan kepada 

DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan 

kewenangannya. Berdasarkan UUD 1945 Pasal 23 F 

maka anggota BPK dipilih oleh DPR dengan 

memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan 

oleh presiden. BPK berkedudukan di ibu kota negara 

dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.125 
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BAB V 
LEMBAGA – LEMBAGA NEGARA INDEPENDEN 

 

Salah satu fenomena yang sangat penting pasca 

perubahan Undang-Undang Dasar 1945 adalah 

bertebarannya lembaga-lembaga negara mandiri (state 

auxiliary agencies) dalam sistem ketatanegaraan 

Indonesia. Lembaga-lembaga tersebut dibentuk dengan 

dasar hukum yang berbeda-beda, baik dengan konstitusi, 

undang-undang, bahkan ada yang dibentuk dengan 

keputusan presiden saja. 

Dasar hukum yang berbeda-beda itu 

menunjukkan bahwa lembaga-lembaga negara mandiri 

itu dibentuk berdasarkan isu-isu parsial, insidental, dan 

sebagai jawaban khusus terhadap persoalan yang sedang 

dihadapi. Hal ini mengakibatkan komisi-komisi itu 

berjalan secara sendiri-sendiri dan tidak saling 
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melengkapi satu sama lain, sehingga dalam implikasi 

yang lebih jauh dapat mengakibatkan efektivitas 

keberadaan komisi-komisi itu dalam struktur 

ketatanegaraan masih belum tampak berjalan sesuai 

dengan tujuan mulia pembentukan lembaga yang 

ekstralegislatif, ekstraeksekutif, dan ekstrayudikatif itu. 

Suatu perubahan konfigurasi politik dari 

otoritarianisme menuju demokrasi yang diterapkan 

dalam sebuah negara mutlak menuntut adanya 

pergeseran pengelolaan kekuasaan dari yang semula 

bersifat personal menjadi bersifat impersonal. Pada saat 

yang bersamaan, hal ini mengakibatkan pembagian 

kekuasaan negara yang sebelumnya dianggap sebagai 

doktrin yang mapan mengalami koreksi dan dirasakan 

tidak cukup lagi sekadar mengklasifikasikannya menjadi 

kekuasaan pemerintah, kekuasaan membuat undang-

undang, dan kekuasaan kehakiman. Sekadar menunjuk 

contoh, di Inggris komplikasi persoalan-persoalan 

kemasyarakatan yang timbul akibat adanya perubahan 

konfigurasi sosial-politik berupa Revolusi Industri pada 

abad ke-18 dan 19 tidak bisa diselesaikan dengan 

mengandalkan mekanisme kelembagaan yang telah ada 

sebelumnya, melainkan direspons dengan membentuk 

badan-badan yang bersifat khusus yang dilakukan oleh 



Hukum Tata Negara |101 

 

parlemen.126 Pembentukan badan-badan yang bersifat 

khusus ini dianggap sebagai jawaban yang paling tepat 

dan diidealkan mampu menangani dan menyelesaikan 

kompleksitas persoalan-persoalan ketatanegaraan 

melalui cara yang terlembagakan dengan baik.127 

Oleh karena itu, bersamaan dengan derasnya 

komplikasi persoalan-persoalan kemasyarakatan yang 

muncul itu ratusan badan yang sama sekali baru 

didirikan dengan tujuan untuk melakukan tugas-tugas 

semacam (1) membuat peraturan, seperti Komisi 

Keselamatan dan Kesehatan Kantor Perdagangan yang 

Jujur (The Health and Safety Commission The Office of Fair 

Trading); (2) memberikan nasihat, seperti Komisi 

Daerah (Countryside Commission); dan (3) menyelesaikan 

perselisihan, seperti Komisi untuk Persamaan Rasial (The 

Commission for Racial Equality).128 Alasan utama yang 

ditunjuk berkenaan dengan pembentukan badan-badan 

tersebut adalah untuk meminimalisasi pengaruh kaum 

aristokrat dan memberikan penegasan terhadap konsep 

pemisahan kekuasaan. Nomenklatur yang diberikan 

untuk lembaga-lembaga itu pun berlainan satu sama 
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lain, seperti korporasi publik, quoqos (badan non-

pemerintah semiotonom), badan non-departemen, badan 

publik, komisi, dewan, atau badan ad hoc yang biasanya 

dasar pembentukannya dapat berupa undang-undang, 

piagam kerajaan, tindakan administratif, atau 

perjanjian.129 

Pembentukan lembaga-lembaga ekstra serupa 

juga terjadi di Amerika Serikat seiring dengan meluasnya 

peran parlemen dalam struktur ketatanegaraan sebagai 

akibat akselerasi dinamika masyarakat yang semakin 

kompleks dan menghadirkan tantangan-tantangan yang 

berbeda dari sebelumnya, sehingga membutuhkan 

jawaban-jawaban baru yang harus segera ditemukan. 

Oleh karena itu, parlemen Amerika Serikat membentuk 

suatu badan yang bertanggung jawab kepadanya dalam 

pelbagai urusan khusus berkenaan dengan fungsi 

legislasi, seperti Komisi Komunikasi Federal (The Federal 

Communications Commission), Dewan Penerbangan 

Sipil (Civil Aeronautics Board), Komisi Sekuritas dan 

Kurs (Securities and Exchange Commission), Dewan Kerja 

Sama Buruh Nasional (National Labor Relation Board), 

Komisi Kekuasaan Federal (Federal Power Commission), 

Komisi Perdagangan Antarnegara Bagian (Interstate 

Commerce Commission), Komisi Perdagangan 
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Federal (Federal Trade Commission). Dalam catatan Jimly 

Asshiddiqie, di seluruh Amerika Serikat, badan-badan 

seperti ini tercatat tidak kurang dari 30 buah yang 

merupakan badan-badan khusus yang relatif independen 

dengan tugas menjalankan fungsi yang bersifat 

semiyudisial dan semilegislatif.130 

Kedudukan badan-badan khusus itu di Amerika 

Serikat meskipun secara administratif tetap berada di 

lingkungan pemerintahan, tetapi pengangkatan dan 

pemberhentian para anggota badan-badan khusus itu 

ditentukan dengan pemilihan oleh Kongres.131 

Sementara itu, di negara-negara Skandinavia 

(Swedia, Denmark, Finlandia, dan Norwegia), Perancis, 

Selandia Baru, Guyana Mauritius, dan lain-lain, secara 

khusus juga membentuk lembaga tersendiri di luar 

kekuasaan pemerintah, kekuasaan membuat undang-

undang, dan kekuasaan kehakiman untuk melindungi 

warga negaranya dari tindakan-tindakan yang tidak adil 

dari pemerintah. Lembaga ini tidak berhak mengadili 

                                                             
130
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atau memiliki fungsi peradilan terhadap keluhan warga 

negara atas suatu tindakan-tindakan yang tidak adil dari 

pemerintah. Akan tetapi, lembaga ini dapat melakukan 

penyelidikan atas persoalan tersebut. Nomenklatur 

untuk lembaga semacam ini disebut secara berbeda-beda 

di berbagai negara. Swedia, misalnya, menyebutnya 

dengan istilah Ombudsman Yustisi (Justitie 

Ombudsman),132 Perancis dengan Komisioner Tinggi 

Pertahanan (Haut Commissionaire Defenseur), dan Selandia 

Baru dengan Komisi Parlemen untuk 

Administrasi (Parliamentary Commission for 

Administration).133 

Konteks sejarah pembentukan Ombudsman 

Yustisi di Swedia adalah pada tahun 1713 kantor 

Ombudsman Tertinggi (King’s Ombudsman) diciptakan 

oleh Raja Swedia Charles XII setelah kembali dari 

pengasingannya di Turki. Sementara itu, pada tahun 

1718 setelah kematian Raja Swedia Charles XII sebagian 

besar kekuasaan politik Raja dilimpahkan kepada 

parlemen Swedia (Riksdag). Akibatnya Chancellor of 

                                                             
132
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Justice (King’s Ombudsman) yang semula di bawah Raja 

kemudian menjadi bagian dari Parlemen. Tahun 1776 

untuk pertama kalinya Parlemen Swedia memilih 

seorang Chancellor of Justice. Alasannya adalah bahwa 

Riksdag tidak percaya kepada kepada Raja untuk 

memilih orang yang lebih sesuai untuk tugas 

tersebut.134 Oleh karena itu, pada tahun 1776 lahirlan 

lembaga yang diberi nama Ombudsman Parlemen. Pada 

tahun 1809, Swedia mencanangkan Konstitusi baru di 

mana asal keseimbangan kekuasaan antara Raja dengan 

Parlemen diterapkan (the principle of balance of power 

between the King and Riksdag).135 

Pada prinsipnya, lembaga-lembaga ekstra itu 

selalu diidealkan bersifat independen dan sering kali 

memiliki fungsi campuran yang semilegislatif dan 

regulatif, semiadministratif, dan bahkan semiyudikatif. 

Oleh karena itulah muncul istilah badan-badan 

independen dan berhak mengatur dirinya 

sendiri (independent and self-regulatory bodies) yang 

berkembang di berbagai negara.136 
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Akan tetapi, gejala umum yang sering kali 

dihadapi oleh negara-negara yang membentuk lembaga-

lembaga ekstra itu adalah persoalan mekanisme 

akuntabilitas, kedudukannya dalam struktur 

ketatanegaraan, dan pola hubungan kerjanya dengan 

kekuasaan pemerintah, kekuasaan membuat undang-

undang, dan kekuasaan kehakiman. Hal ini tidak 

terlepas dari pergulatan politik yang terjadi antara 

kekuatan politik pemerintah dan parlemen saat 

keduanya memperebutkan pengaruh dari rakyat dalam 

pengelolaan negara. Kekuatan politik pemerintah di era 

demokrasi yang “dipaksa” harus berbagi dengan 

kekuatan lain, khususnya parlemen, inilah yang 

mengakibatkan persaingan di antara keduanya tidak 

terelakkan. Tentu saja hal ini membawa dampak negatif 

berupa ketidakjelasan pertanggungjawaban dan pola 

kerja lembaga-lembaga ekstra tersebut, karena 

pembentukannya sering kali tidak dilandasi kebutuhan 

rasional dan landasan yuridis yang cukup. Sebagai 

lembaga independen yang terlepas dari hubungan 

struktural dengan pemerintah, pemerintah tentu tidak 

berada dalam kapasitas untuk bisa mengontrol secara 

khusus terhadap lembaga-lembaga ekstra 

tersebut.137 Ketidakjelasan mekanisme pertanggung-
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jawaban ini, menurut Alder, dikarenakan ketentuan yang 

mengatur lembaga-lembaga ekstra itu kadang-kadang 

menciptakan mekanisme tersendiri yang berbeda satu 

sama lain tanpa ada perangkat konstitusional yang 

logis.138 

Menurut Hans Kelsen, organ negara itu 

setidaknya menjalankan salah satu dari 2 (dua) fungsi, 

yakni fungsi menciptakan hukum (law-creating function) 

atau fungsi yang menerapkan hukum (law-applying 

function).139 Dengan menggunakan analisis Kelsen 

tersebut, Jimly Asshiddiqie menyimpulkan bahwa 

pascaperubahan UUD 1945, dapat dikatakan terdapat 34 

lembaga negara. Dari 34 lembaga negara tersebut, ada 28 

lembaga yang kewenangannya ditentukan baik secara 

umum maupun secara rinci dalam UUD Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. Ke-28 lembaga negara 

inilah yang dapat disebut sebagai lembaga negara yang 

memiliki kewenangan konstitusional atau yang 

kewenangannya diberikan secara eksplisit oleh UUD 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945.140 
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Ke-34 organ tersebut dapat dibedakan dari dua 

segi, yaitu dari segi fungsinya dan dari segi hirarkinya. 

Hirarki antarlembaga negara itu penting untuk 

ditentukan karena harus ada pengaturan mengenai 

perlakuan hukum terhadap orang yang menduduki 

jabatan dalam lembaga negara itu. Mana yang lebih 

tinggi dan mana yang lebih rendah perlu dipastikan 

untuk menentukan tata tempat duduk dalam upacara 

dan besarnya tunjangan jabatan terhadap para 

pejabatnya. Untuk itu, ada dua kriteria yang dapat 

dipakai, yaitu (i) kriteria hirarki bentuk sumber normatif 

yang menentukan kewenangannya, dan (ii) kualitas 

fungsinya. Yang bersifat utama atau penunjang dalam 

sistem kekuasaan negara. Sehubungan dengan hal itu, 

maka dapat ditentukan bahwa dari segi fungsinya, ke-34 

lembaga tersebut, ada yang bersifat utama atau primer, 

dan ada pula yang bersifat sekunder atau penunjang 

(auxiliary). Sedangkan dari segi hirarkinya, ke-34 

lembaga itu dapat dibedakan ke dalam tiga lapis. Organ 

lapis pertama dapat disebut sebagai lembaga tinggi 

negara. Organ lapis kedua disebut sebagai Lembaga 

negara saja, sedangkan organ lapis ketiga merupakan 

lembaga daerah. Di antara lembaga-lembaga tersebut ada 

yang dapat dikategorikan sebagai organ utama atau 

primer (primary constitutional organs), dan ada pula yang 

merupakan organ pendukung atau penunjang (auxiliary 
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state organs). Corak dan struktur organisasi negara kita di 

Indonesia juga mengalami dinamika perkembangan 

yang sangat pesat. 

Setelah masa reformasi sejak tahun 1998, banyak 

sekali lembaga-lembaga dan komisi-komisi independen 

yang dibentuk. Menurut Jimly Assshiddiqie, beberapa di 

antara lembaga-lembaga atau komisi-komisi 

independent dimaksud dapat diuraikan di bawah ini dan 

dikelompokkan sebagai berikut.141 

1. Lembaga Tinggi Negara yang sederajat dan bersifat 

independen, yaitu: 

a) Presiden dan Wakil Presiden; 

b) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR); 

c) Dewan Perwakilan Daerah (DPD); 

d) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR); 

e) Mahkamah Konstitusi (MK); 

f) Mahkamah Agung (MA); 

g) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 

2. Lembaga Negara dan Komisi-Komisi Negara yang 

bersifat independen berdasarkan konstitusi atau yang 

memiliki constitutional importance lainnya, seperti: 

a) Komisi Yudisial (KY); 

b) Bank Indonesia (BI) sebagai Bank sentral; 

c) Tentara Nasional Indonesia (TNI); 
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d) Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI); 

e) Komisi Pemilihan Umum (KPU); 

f) Kejaksaan Agung yang meskipun belum 

ditentukan kewenangannya dalam UUD 1945 

melainkan hanya dalam UU, tetapi dalam 

menjalankan tugasnya sebagai pejabat penegak 

hukum di bidang pro justisia, juga 

memiliki constitutional importance yang sama 

dengan kepolisian; 

g) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga 

dibentuk berdasarkan UU tetapi memiliki 

sifat constitutional importance berdasarkan Pasal 24 

ayat (3) UUD 1945; 

h) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOM-NAS- 

HAM)49 yang dibentuk berdasarkan 

undangundang tetapi juga memiliki 

sifat constitutional importance. 

3. Lembaga-Lembaga Independen lain yang dibentuk 

berdasarkan undang-undang, seperti: 

a) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 

(PPATK); 

b) Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU); 

c) Komisi Penyiaran Indonesia (KPI); 

4. Lembaga-lembaga dan komisi-komisi di lingkungan 

eksekutif (pemerintah) lainnya, seperti Lembaga, 
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Badan, Pusat, Komisi, atau Dewan yang bersifat 

khusus di dalam lingkungan pemerintahan, seperti: 

b) Konsil Kedokteran Indonesia (KKI); 

c) Komisi Pendidikan Nasional; 

d) Dewan Pertahanan Nasional; 

e) Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas); 

f) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI); 

g) Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi 

(BPPT); 

h) Badan Pertanahan Nasional (BPN); 

i) Badan Kepegawaian Nasional (BKN); 

j) Lembaga Administrasi Negara (LAN); 

k) Lembaga Informasi Nasional (LIN). 

5. Lembaga-lembaga dan komisi-komisi di lingkungan 

eksekutif (pemerintah) lainnya, seperti: 

a) Menteri dan Kementerian Negara; 

b) Dewan Pertimbangan Presiden; 

c) Komisi Hukum Nasional (KHN); 

d) Komisi Ombudsman Nasional (KON); 

e) Komisi Kepolisian; 

f) Komisi Kejaksaan. 

6. Lembaga, Korporasi, dan Badan Hukum Milik 

Negara atau Badan Hukum yang dibentuk untuk 

kepentingan negara atau kepentingan umum lainnya, 

seperti: 

a) Lembaga Kantor Berita Nasional ANTARA; 
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b) Kamar Dagang dan Industri (KADIN); 

c) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) 

d) BHMN Perguruan Tinggi; 

e) BHMN Rumah Sakit;\ 

f) Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia 

(KORPRI); 

g) Ikatan Notaris Indonesia (INI); 

h) Persatuan Advokat Indonesia (Peradi); 

Pada dasarnya, pembentukan lembaga-lembaga 

negara mandiri –atau apa pun namanya– di Indonesia 

dibentuk karena lembaga-lembaga negara yang ada 

belum dapat memberikan jalan keluar dan 

menyelesaikan persoalan yang ada ketika tuntutan 

perubahan dan perbaikan semakin mengemuka seiring 

dengan munculnya era demokrasi. Selain itu, kelahiran 

lembaga-lembaga negara mandiri itu merupakan 

sebentuk ketidakpercayaan publik terhadap lembaga-

lembaga yang ada dalam menyelesaikan persoalan 

ketatanegaraan yang dihadapi.142 

Secara lebih lengkap, pembentukan lembaga-

lembaga negara mandiri di Indonesia dilandasi oleh lima 

hal penting. Pertama, tidak adanya kredibilitas lembaga-

                                                             
142

 M. Luthfi Yazid, “Komisi-komisi Nasional dalam Konteks Cita-cita 

Negara Hukum”, (makalah disampaikan dalam Diskusi Terbatas dengan 

tema Eksistensi Sistem Kelembagaan Negara Pascaamandemen UUD 1945, 

diselenggarakan oleh Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, di Hotel 

Aryaduta, Jakarta, 9 September 2004), 2. 
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lembaga yang telah ada sebelumnya akibat adanya 

asumsi (dan bukti) mengenai korupsi yang sistemik, 

mengakar, dan sulit untuk diberantas. Kedua, tidak 

independennya lembaga-lembaga negara yang karena 

alasan tertentu tunduk di bawah pengaruh suatu 

kekuasaan tertentu. Ketiga, ketidakmampuan lembaga-

lembaga negara yang telah ada untuk melakukan tugas-

tugas yang harus dilakukan dalam masa transisi menuju 

demokrasi baik karena persoalan internal maupun 

eksternal. Keempat, adanya pengaruh global yang 

menunukkan adanya kecenderungan beberapa negara 

untuk membentuk lembaga-lembaga negara ekstra yang 

disebut lembaga negara mandiri (state auxiliary 

agency) atau lembaga pengawas (institutional 

watchdog) yang dianggap sebagai suatu kebutuhan dan 

keharusan karena lembaga-lembaga yang telah ada telah 

menjadi bagian dari sistem yang harus diperbaiki. 

Kelima, adanya tekanan dari lembaga-lembaga 

internasional untuk membentuk lembaga-lembaga 

tersebut sebagai prasyarat bagi era baru menuju 

demokratisasi.143 
  

 

 

                                                             
143

 Ibid., 59-60. 
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BAB VI 
DEMOKRASI 

 

A. Pengertian dari Demokrasi    

Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem 

pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan 

kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara 

untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Istilah 

demokrasi berasal dari bahasa yunani, yaitu “demos” 

yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan 

“kratos” yang berarti kekuasaan atau kedaulatan 

(pemerintah). Jadi demokrasi berarti pemerintahan 

rakyat atau suatu pemerintahan dimana rakyat 

memegang kedaulatan yang tertinggi atau rakyat 

diikutsertakan dalam pemerintahan negara. Ajaran 

demokrasi telah mulai dirintis sejak jaman sebelum 
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demokrasi yaitu antara lain oleh Solon di Athena (+600 

Tahun Masehi). Pada saat itu Solon telah mengadakan 

pembaharuan dengan menyusun Undang-Undang yang 

menjamin keadilan dan persamaan bagi warga negara 

dan membentuk lembaga perwakilan rakyat atau majelis 

rakyat yang disebut Ecclensia.  Dengan ajaran tersebut 

Solon mendapat julukan “ Bapak Demokrasi”. 

Ajaran demokrasi kemusiaan dikembangkan 

antara lain oleh Thomas Hobbes, John Locke dan JJ 

Rousseau yang cukup bervariasi di setiap negara.  

Menurut Internasional Commision of Jurits, demokrasi 

adalah suatu bentuk pemerintahan oleh rakyar dimana 

kekuasaan tertinggi ditangan rakyat dan di jalankan 

langsung oleh mereka atau oleh wakil-wakil yang 

mereka pilih dibawah sistem pemilihan yang bebas. Jadi, 

yang di utamakan dalam pemerintahan demokrasi 

adalah rakyat. 

Secara istilah (terminologis) pengertian demokrasi 

banyak dikemukakan oleh para ahli, antara lain: 

1. Menurut Abraham Lincoln 

Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh 

rakyat, dan untuk rakyat (government of the people, by 

the people, for the people). 

2. Menurut C.F Strong 

suatu sistem pemerintahan di mana mayoritas 

anggota dewasa dari masyarakat politik ikut serta 
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atas dasar sistem perwakilan yang menjamin bahwa 

pemerintahan akhirnya mempertanggungjawabkan 

tindakan-tindakan kepada mayoritas itu. 

3. Menurut Yoyeph A. Schmeter 

Demokrasi merupakan perencanaan institusional 

untuk mencapai keputusan politik melalui individu-

individu yang menerima amanat kekuasaan, individu 

untuk memperoleh amanat rakyak dengan cara 

bersaing secara kompetitif. 

4. Menurut Sidney Hook 

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan dengan 

penentuan keputusan-keputusan pemerintah yang 

penting dilakukan berdasarkan suara rakyat dewasa 

atau kesepakatan mayoritas rakyat, baik secara 

langsung maupun tidak langsung. 

 

B. Demokrasi yang Berkembang di Dunia Secara 

Universal 

Perkembangan demokrasi diawali dari tahapan 

bahwa indonesia maupun negara lain yang mengadopsi 

demokrasi sebagai pelaksanaan berkehidupan bangsa. 

Awal dari adanya demokrasi yaitu bagaimana kita 

sebagai warga negara menginginkan sebuah kehidupan 

yang memiliki kebebasan namun tetap dalam koridor 

aturan yang ditetapkan oleh musyawarah dan 

kesepakatan bersama. Bukan hanya keputusan 
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pemerintah sepihak yang di tentukan oleh sikap otoriter. 

Hal tersebut kemudian di adopsi oleh banyak negara. 

Demokrasi kini menjadi salah satu pedoman pelaksanaan 

berkehidupan bangsa yang akhirnya melebur dalam 

berbagai budaya dan kehidupan yang ada di negara 

tersebut. Demikian adalah beberapa contoh demokrasi 

yang berkembang di dunia secara universal, yaitu : 

1. Demokrasi Langsung (Kuno) adalah suatu 

pemerintah dimana rakyat ikut secara langsung 

dalam pemerintahan tanpa perwakilan rakyat. Rakyat 

dilibatkan sehingga diutamakan adalah kebebasan 

indivis membicarakan urusan negara. 

2. Demokrasi tidak Langsung (Modern) adalah suatu 

pemerintahan dimana rakyat tidak ikut secara 

langsung dalam pemerintahan , melainkan melalui 

wakilnya yang dipilih melalui pemilu. 

3. Demokrasi Barat (Liberal) yaitu demokrasi yang 

mengutamakan kebebasan individu terutama 

persamaan hak dalam politik. Penganut paham ini 

berpandangan bahwa negara dibentuk melalui 

perjanjian antara individu dengan individu sehingga 

yang diutamakan adalah kebebasan individu. 

4. Demokrasi Timur (Rakyat) yaitu demokrasi yang 

mengutamakan jaminan kesamaan ekonomi tetapi 

kebebasan dalam politik dangat dibatasi. 
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5. Demokrasi di Negara Berkembang yaitu pelaksanaan 

demokrasi ini berjalan sesuai dengan apa yang 

ditentukan. Hanya bentuk demokrasi yang 

digunakan tidak sama, sesuai dengan kepribadian 

bangsanya. Ada yang melaksanakan demokrasi 

liberal, ada yang melaksanakan demokrasi rakyat.  

Dengan demikian demokrasi telah melebur 

dengan beberapa hal yang ada di negara yang kemudian 

mengembangkan demokrasi itu sendiri. Sebagaimana 

dengan beberapa hal lain yaitu bagaimana demokrasi 

secara utuh memberikan ruang terhadap negara 

sekaligus penduduknya untuk ikut serta dalam memulai 

dan melaksanakan berbagai pengaturan dan 

berkehidupan di masyarakat. 

 

C. Indikator Untuk Mengukur Demokratis di Suatu 

Negara 

Demokrasi merupakan kompleksitas permasalah 

klasik, fundamental , namun tetap aktual. Dikatakan 

klasik karena masalah demokrasi sudah menjadi fokus 

perhatian sejak masa terdahulu. Dikatakan fundamental 

karena hakekatnya demokrasi menyentuh nilai-nilai 

dasar kehidupan tentang apa dan bagaimana sistem 

kehidupan itu akan dipergunakan dimana manusia 

sendiri menjadi subyek dan sekaligus dijadikan 
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objeknya. Berikut adalah lima indikator untuk mengukur 

demokratis suatu negara : 

1. Akuntabilitas 

Dalam demokrasi setiap pemegang jabatan yang 

dipilih oleh rakyat harus dapat mempertanggung 

jawabkan kebijaksanaan yang hendak dan telah 

ditempuhnya, ucapannya dan yang tidak kalah 

pentingnya adalah perilaku dalam kehidupan yang 

pernah , sedang bahkan akan dijalankan. 

2. Rotasi kekuasaan.  

Dalam demokrasi peluang akan terjadinya rotasi 

kekuasaan harus ada, dan dilakukan secara teratur 

dan damai. Jadi tidak hanya satu orang yang selalu 

memegang jabatan , sementara peluang orang lain 

tertutup sama sekali 

3. Rekruitmen politik yang terbuka.  

Untuk memungkinkan terjadinya rotasi kekuasaan , 

diperlukan suatu sistem rekruitmen politik yang 

terbuka. Artinya setiap orang yang dipilih oleh rakyat 

mempunyai peluang yang sama dalam melakukan 

kompetisi untuk mengisi jabatan tersebut. 

4. Pemilihan umum.  

Dalam suatu negara demokrasi, pemilu dilakukan 

secara teratur. Setiap warga negara yang sudah 

dewasa mempunyai hak untuk memilih dan dipilih 
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serta bebas menggunakan haknya tersebut sesuai 

dengan kehendak nuraninya. 

5. Menikmati hak-hak dasar.  

Dalam suatu negara yang demokratis, setiap warga 

negara dapat menikmati hak-hak dasar mereka secara 

bebas,termasuk didalamnya adalah hak untuk 

menyatakan pendapat,hak untuk berkumpul dan 

berserikat, hak untuk menikmati pers bebas. 

Selain lima indikator diatas sebagaimana 

pendapat diatas perlu diperhatikan adalah supremasi 

hukum ntuk mewujudkan masyarakat yang demokrastis 

hukum perlu ditegakkan masyarakat maupun 

penyelenggara negara tidak ada yang dapat berbuat 

seenaknya sendiri dan melanggar atau merugikan hak 

seseorang atau sekelompok orang. 

 

D. Perkembangan Demokrasi di Indonesia  

Perkembangan demokrasi di Indonesia dapat 

dilihat dari Pelaksanaan Demokrasi yang pernah ada di 

Indonesiai ini. Pelaksanaan demokrasi di indonesia dapat 

dibagi menjadi beberapa periodesasi antara lain : 

1. Pelaksanaan demokrasi pada masa revolusi ( 1945 – 

1950 ). 

Tahun 1945 – 1950, Indonesia masih berjuang 

menghadapi Belanda yang ingin kembali ke 

Indonesia. Pada saat itu pelaksanaan demokrasi 
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belum berjalan dengan baik. Hal itu disebabkan oleh 

masih adanya revolusi fisik. Pada awal kemerdekaan 

masih terdapat sentralisasi kekuasaan hal itu terlihat 

Pasal 4 Aturan Peralihan UUD 1945 yang berbnyi 

sebelum MPR, DPR dan DPA dibentuk menurut 

UUD ini segala kekuasaan dijalankan oleh Presiden 

denan dibantu oleh KNIP. Untuk menghindari kesan 

bahwa negara Indonesia adalah negara yang absolut 

pemerintah mengeluarkan : 

a) Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16 

Oktober 1945, KNIP berubah menjadi lembaga 

legislatif. 

b) Maklumat Pemerintah tanggal 3 Nopember 1945 

tentang Pembentukan Partai Politik. 

c) Maklumat Pemerintah tanggal 14 Nopember 1945 

tentang perubahan sistem pemerintahn 

presidensil menjadi parlementer. 

2. Pelaksanaan demokrasi pada masa Orde Lama 

a) Masa Demokrasi Liberal (1950 – 1959) 

Masa demokrasi liberal yang parlementer 

presiden sebagai lambang atau berkedudukan 

sebagai Kepala Negara bukan sebagai kepala 

eksekutif. Masa demokrasi ini peranan parlemen, 

akuntabilitas politik sangat tinggi dan 

berkembangnya partai-partai politik. 
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Namun demikian praktik demokrasi pada masa 

ini dinilai gagal disebabkan : 

1) Dominannya partai politik 

2) Landasan sosial ekonomi yang masih lemah 

3) Tidak mampunya konstituante bersidang 

untuk mengganti UUDS 1950 

Atas dasar kegagalan itu maka Presiden 

mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959: 

1) Bubarkan konstituante 

2) Kembali ke UUD 1945 tidak berlaku UUD S 

1950 

3) Pembentukan MPRS dan DPAS 

b) Masa Demokrasi Terpimpin (1959 – 1966) 

Pengertian demokrasi terpimpin menurut Tap 

MPRS No. VII/MPRS/1965 adalah kerakyatan 

yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 

permusyawaratan perwakilan yang berintikan 

musyawarah untuk mufakat secara gotong royong 

diantara semua kekuatan nasional yang progresif 

revolusioner dengan berporoskan nasakom 

dengan ciri: 

1) Dominasi Presiden 

2) Terbatasnya peran partai politik 

3) Berkembangnya pengaruh PKI 

Penyimpangan masa demokrasi terpimpin antara 

lain: 
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1) Mengaburnya sistem kepartaian, pemimpin 

partai banyak yang dipenjarakan 

2) Peranan Parlemen lembah bahkan akhirnya 

dibubarkan oleh presiden dan presiden 

membentuk DPRGR 

3) Jaminan HAM lemah 

4) Terjadi sentralisasi kekuasaan 

5) Terbatasnya peranan pers 

6) Kebijakan politik luar negeri sudah memihak 

ke RRC (Blok Timur) 

Akhirnya terjadi peristiwa pemberontakan G 30 

September 1965 oleh PKI yang menjadi tanda 

akhir dari pemerintahan Orde Lama. 

3. Pelaksanaan demokrasi Orde Baru (1966 – 1998) 

Dinamakan juga demokrasi pancasila. Pelaksanaan 

demokrasi orde baru ditandai dengan keluarnya 

Surat Perintah 11 Maret 1966, Orde Baru bertekad 

akan melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara 

murni dan konsekwen. Awal Orde baru memberi 

harapan baru pada rakyat pembangunan disegala 

bidang melalui Pelita I, II, III, IV, V dan pada masa 

orde baru berhasil menyelenggarakan Pemilihan 

Umum tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. 

Namun demikian perjalanan demokrasi pada masa 

orde baru ini dianggap gagal sebab: 
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1) Rotasi kekuasaan eksekutif hampir dikatakan 

tidak ada 

2) Rekrutmen politik yang tertutup 

3) Pemilu yang jauh dari semangat demokratis 

4) Pengakuan HAM yang terbatas 

5) Tumbuhnya KKN yang merajalela 

Sebab jatuhnya Orde Baru: 

1) Hancurnya ekonomi nasional ( krisis ekonomi ) 

2) Terjadinya krisis politik 

3) TNI juga tidak bersedia menjadi alat kekuasaan 

orba 

4) Gelombang demonstrasi yang menghebat 

menuntut Presiden Soeharto untuk turun jadi 

Presiden.  

4. Pelaksanaan Demokrasi Reformasi {1998 - 

Sekarang). 

Berakhirnya masa orde baru ditandai dengan 

penyerahan kekuasaan dari Presiden Soeharto ke 

Wakil Presiden BJ Habibie pada tanggal 21 Mei 1998. 

Masa reformasi berusaha membangun kembali 

kehidupan yang demokratis antara lain: 

1) Keluarnya Ketetapan MPR RI No. X/MPR/1998 

tentang pokok-pokok reformasi 

2) Ketetapan No. VII/MPR/1998 tentang pencabutan 

tap MPR tentang Referandum 
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3) Tap MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang 

penyelenggaraan Negara yang bebas dari KKN 

4) Tap MPR RI No. XIII/MPR/1998 tentang 

pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil 

Presiden RI 

5) Amandemen UUD 1945 sudah sampai 

amandemen I, II, III, IV 

Pada Masa Reformasi berhasil menyelenggarakan 

pemiluhan umum sudah dua kali yaitu tahun 1999 

dan tahun 2004. 

 

E. Tantangan demokrasi 

Pemikiran kunci demokrasi terletak pada 

bagaimana negara tersebut mengelola dan 

mengembangkan hal yang ada. Terutama demokrasi 

yang berkembang seiring dengan paham lain yaitu 

republikanisme, liberalisme, dan Marxisme. Diantara 

perkembangan saat ini dinamika ekonomi dunia juga 

turut serta memberikan pengaruh dan goncangan pada 

kebijakan dan pemerintahanyang ada di berbagai negara 

khususnya Indonesia.  

Termasuk dalam tantangan demokrasi adalah 

perubahan tatanan internasional terhadap peranan dan 

sifat pemerintah demokratis. Persoalan di kehidupan 

maupun secara tradisional mengindikasikan teori 

demokrasi memang memiliki beberapa tantangan yang 
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di perkirakan akan dihadapi. Makna lain dari demokrasi 

yang berubah dalam tatanan global maupun mengenai 

pengaruh tatanan global atas perkembangan 

perhimpunan demokratis. 

Pemahaman lain tentang tantangan pada 

demokrasi di kehidupan saat ini adalah terjadinya 

penyimpangan. Banyaknya kepentingan di masyarakat 

maupun kepentingan pribadi. Hal lain yang berpengaruh 

adalah bagaimana demokrasi bisa menjadi salah satu 

alasan untuk membebaskan manusia atau secara 

khususnya warga negara yang negaranya menganut 

demokrasi. 

Adanya faktor pembagian kekuasaan, banyak 

pusat kekuasaan dan sistem otoritas yang bekerja di 

dalam dan lintas batas-batas, dasar-dasar politik dan 

teori demokrasi harus disusun kembali. Hakikat 

kekuasaan, otoritas dan tanggung jawab, semua harus di 

uji di masyarakat kembali.  

Demokrasi memiliki tantangan lain yaitu ideologi 

lain yang mungkin menembus batas-batas dehingga 

mempengaruhi demokrasi saat ini. Contohnya liberal 

yang memiliki pemahaman hak manusia secara seluas-

luasnya, hal ini berbeda dengan peraturan yang ada di 

Indonesia pada khususnya sebagai negara yang 

menganut demokrasi pancasila.   Hak dan kebebasan 

masih di di batasi oleh peraturan dan kepentingan orang 
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lain. Sehingga pada kenyataannya liberal tidak sesuai 

dengan hal yang dianggap seimbang dengan apa yang di 

harapkan oleh pemerintah dan warga negara sebagai 

pelaksana demokrasi pancasila. 

Adapun tantangan yang menjungkal demokrasi 

terbagai dalam 5 indikator : 

1. Berkembangnya kelompok radikal 

Tak pernah terbayang oleh kita ketika terjadi 

aksi bom bunuh diri di legian, Bali. Apalagi aksi ini 

diatasnamakan jihad, dan menjadikan agama sebagai 

landasan kebenarannya. Sasaran dari terorisme ini 

adalah orang asing yang memiliki kepentingan di 

indonesia. bahkan disebut sebagai kaum mujahidin 

(dalam bahasa indonesianya “Pejuang - pejuang 

allah). Setelah itu, kita kembali dikejutkan dengan 

pengeboman yang terjadi J.W Marriot dan Rits calton. 

Lagi-lagi adalah milik asing yang diserang oleh aliran 

garis keras ini. 

Kebanyakan negara-negara barat dan amerika 

termasuk indonesia, mengganggap bahwa para 

teroris adalah orang yang terpinggirkan secara 

ekonomi. Namun lebih dari pada itu, mereka 

sesungguhnya, bukan karena miskin, tetapi karena 

merasa geram dengan “penindasan” yang dilakukan 

negara maju terhadap negara berkembang. 
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Yang lebih mengkawatirkan lagi, 

berkembangnya kelompok-kelompok yang 

mengklaim demokrasi sebagai kemenangan kaum 

mayoritas. Karena dalam demokrasi adalah 

mengutamakan aspirasi masyarakat banyak. Maka 

dari itu menurut pandangan mereka, umat islam 

adalah yang terbanyak, maka dari itu harus 

diterapkan syariat islam dan mengubah negara 

indonesia menjadi negara islam. Inilah tantangan 

terberat demokrasi indonesia kedepannya. 

2. Kepicikan kedaerahan 

Setelah reformasi berlangsung, otonomi daerah 

menjadi salah satu program yang gencar 

dikampanyekan pemerintah. Tuntutan pemerintah 

daerahpun berdatangan. Dan karena asas demokrasi 

itulah, maka pemerintah daerah diberikan wewenang 

mengatur daerahnya sendiri, sesuai dengan undang-

undang nomor 22 tahun 1999 dan Undang-Undang 

nomor 32 tahun 2004. Ancaman kepicikan daerah 

yang saya maksud dalam hal ini bukan aksi 

separatisme, meskipun itu sangat mungkin. Namun 

yang dimaksud dalam hal ini adalah pertama, isu 

putra-putri daerah dalam pelaksanaan pemerintahan. 

Sehingga peluang bagi warga pendatang sangat 

sempit dalam penyelenggaraan pemerintahan. 



130 | Hukum Tata Negara 

 

Kedua, keegoisan daerah. Keegoisan yang 

dimaksud adalah berkaitan dengan sumber daya 

alam. Daerah yang merasa penyumbang terbesar bagi 

keuangan negara akan mengklaim bahwa daerah 

tersebut yang membiayai daerah lain. Hal ini akan 

menimbulkan kecemburuan sosial diantara daerah-

daerah, jika daerah yang merasa memberi banyak 

meminta banyak pula. 

Ketiga, peraturan daerah yang diskriminatif, 

seperti adanya peraturan daerah yang menerapkan 

syariat islam (seperti di Aceh) dan perda injili di 

Wamena. Ini sebagai pertanda awal hilangnya 

demokrasi di indonesia. Dengan adanya perda yang 

seperti ini akan memarjinalkan kaum minoritas. 

Sehingga demokrasi tidak dirasakan oleh mereka 

yang minoritas, karena dengan terpaksa harus 

menuruti peraturan daerah yang berlaku dimana 

mereka berada. 

3. Ketidak Adilan 

Ketidak adilan akan selalu menjadi faktor utama 

penghalang demokrasi. Mengapa demikian?. Karena 

ketidakadilan berkaitan dengan kemanusiaan. 

Ketidakadilan dapat kita lihat dari empat bidang ; 

ekonomi, politik, sosial dan hukum. 

Pertama, Ketidakadilan dalam bidang ekonomi 

berkaitan erat dengan kesenjangan sosial. Kesenjangan 
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yang begitu jauh akan menimbulkan pemberontakan 

dari masyarakat yang terpinggirkan, sehingga 

melahirkan kekacauan dalam masyarakat. Kedua, 

ketidak adilan dalam bidang politik, orang pandai belum 

tentu bisa menjadi seorang pemimpin, karena akses 

terhadap partai politik itu sangat sulit. Selain itu, 

lahirnya separatisme atau dalam lingkup kecil seperti 

pemekaran daerah karena dipengaruhi oleh para 

intelektual yang tidak mendapatkan posisi dalam 

pemerintahan pusat dimana ia berada. 

Ketiga, dalam bidang sosial. Dalam bidang sosial 

ini kaitannya dengan diskriminasi suku, agama dan 

lainnya. Sehingga dalam masyarakat terjadi perpecahan 

antara suku, agama dan lainnya. Yang terakhir, keadilan 

dalam bidang hukum. Hal ini berkaitan dengan 

kesetaraan dalam bidang hukum. Kita lihat selama ini 

begitu banyaknnya fenomena yang mencedrai hukum 

kita. 

4. Menurunnya kepercayaan publik terhadap intitusi-

intitusi yang ada. 

Dalam praktek demokrasi selama ini, 

meskipun masih relatif baru, ternyata menimbulkan 

minimnya kepercayaan publik terhadap institusi-

institusi, baik pemerintahan ataupun partai politik. 

Seperti independensi pers, penegak hukum, partai 

politik, lembaga perwakilan, bahkan pemimpin. 
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5. Globalisasi. 

Pemerintahan dalam negri tidak mungkin 

lepas dari pengaruh global. Dengan kebebasan 

mengakses media, mudah mengetahui permasalahan 

yang dialami negara lain, dan masalah di negara lain 

itupun turut mempengaruhi politik dalam negeri. 

 

F. Penerapan Budaya Demokrasi Dalam Kehidupan 

Sehari-hari 

1. Di Lingkungan Keluarga 

Penerapan Budaya demokrasi di lingkungan 

keluarga dapat diwujudkan dalam bentuk sebagai 

berikut: 

a) Kesediaan untuk menerima kehadiran sanak 

saudara; 

b) Menghargai pendapat anggota keluarga lainya; 

c) Senantiasa musyawarah untuk pembagian kerja; 

d) Terbuka terhadap suatu masalah yang dihadapi 

bersama. 

2. Di Lingkungan Masyarakat 

Penerapan Budaya demokrasi di lingkungan 

masyarakat dapat diwujudkan dalam bentuk sebagai 

berikut: 

a) Bersedia mengakui kesalahan yang telah 

dibuatnya; 
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b) Kesediaan hidup bersama dengan warga 

masyarakat tanpa diskriminasi; 

c) Menghormati pendapat orang lain yang berbeda 

dengannya; 

d) Menyelesaikan masalah dengan mengutamakan 

kompromi; 

e) Tidak terasa benar atau menang sendiri dalam 

berbicara dengan warga lain. 

3. Di Lingkungan Sekolah atau Pondok 

Penerapan Budaya demokrasi di lingkungan 

sekolah dapat diwujudkan dalam bentuk sebagai 

berikut: 

a) Bersedia bergaul dengan teman sekolah tanpa 

membeda-bedakan; 

b) Menerima teman-teman yang berbeda latar 

belakang budaya, ras dan agama; 

c) Menghargai pendapat teman meskipun pendapat 

itu berbeda dengan kita; 

d) Mengutamakan musyawarah, membuat 

kesepakatan untuk menyelesaikan masalah; 

e) Sikap anti kekerasan. 

 

4. Di Lingkungan Kehidupan Bernegara 

Penerapan Budaya demokrasi di lingkungan 

kehidupan bernegara dapat diwujudkan dalam 

bentuk sebagai berikut: 
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a) Besedia menerima kesalahan atau kekalahan 

secara dewasa dan ikhlas; 

b) Kesediaan para pemimpin untuk senantiasa 

mendengar dan menghargai pendapat warganya; 

c) Memiliki kejujuran dan integritas; 

d) Memiliki rasa malu dan bertanggung jawab 

kepada publik; 

e) Menghargai hak-hak kaum minoritas; 

f) Menghargai perbedaan yang ada pada rakyat; 

g) Mengutamakan musyawarah untuk kesepakatan 

berrsama untuk menyelesaikan masalah-masalah 

kenegaraan. 

 

G. Prospek demokrasi di Indonesia 

Tidak dapat dipungkiri bahwa kedepan dengan 

adanya globalisasi dan juga perkembangan partai serya 

berbagai masalah intern dalam kepartaian berdampak 

pada terganggunya masalah demokrasi tang ada di 

Indonesia. Di khawatirkan akan terjadi pergeseran 

aturan main dalam demokrasi pancasila yang kini di 

jalankan oleh pemerintah. 

Hal lain yang bertitik tolak dari tantangan ini 

adalah bagaimana terhadap demokrasi yang ada di satu 

pihak , berasal dari ekonomi politik dunia yang ikut serta 

dalam pengelolaan Negara. 
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Jaringan hubungan yang merentang melintas 

batas-batas nasional dan di pihak lain berasal dari 

perbedaan yang kadang-kadang muncul diantara 

pemerintahan yang berjalan. Jika teroti demokrasi di 

Indonesia pada hal ini adalah demokrasi pancasila di 

laksanakan dengan sebenarnya, bukan hal yang mustahil 

bahwa Indonesia memiliki peran besar dalam 

pembentukan ideologi baru yang dapat menjadi ideologi 

dunia kedepan.  

Pancasila yang mengedepankan hal tersebut 

diharapkan memiliki pandangan yang real tentang 

keadaan dan kondisi dunia kini. Hal tersebut dapat 

membantu pemerintah dalam mengusahakan perbaikan 

kondisi Indonesia dalam masa peralihan dan 

ketergoncangan saat ini. 

Namun lebih jauh,Indonesia memiliki prospek 

yang bagus dalam pemerintahan kedepan. Karena pada 

dewasa ini, masyarakat memiliki pemikiran dan 

pemahaman kedepan tentang demokrasi. Walau belum 

sepenuhnya mengerti dan melaksanakan dengan 

sepenuhnya demokrasi di Indonesia cenderung 

mengalami perubahan dan perkembangan yang pesat. 

Hal itu dapat menjadi acuan kedepan dan sebagai 

pedoman dalam berkehidupan dan pemerintah dalam 

mengambil kebijakan. 
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Diantara banyak pihak demokrasi juga penting 

dalam kehidupan perpolitikan di Indonesia. Hal ini akan 

menjadi penting karena Indonesia memiliki prospek 

yang baik. Walaupun masih banyak kekurangan entah 

itu KKN maupun penyimpangan yang lain itu bukan jadi 

soal.  

Dengan Demokrasi pancasila yang kini 

diterapkan, hal itu menjadi salah satu keuntungan 

tersendiri untuk Indonesia. Dengan banyak pembahasan 

dan kepentingan Indonesia bukan hanya sebagai ladang 

berpolitik dan berinvestasi semata. Namun lebih jauh., 

Indonesia merupakan tempat pilihan untuk bersosialisasi 

dan memiliki banyak paham dan penyampurnaan 

demokrasi itu sendiri. Dengan adanya paradigma dan 

pelaksanaan yang baik dan bertujuan untuk kepentingan 

bersama bukan hanya golongan dan perseorangan. 

Keberadaan demokrasi di Indonesia merupakan 

masalah klasik yang dianggap sebagai masalah yang 

belum terselesaikan. Walaupun pada kenyataannya kini 

indonesia memiliki Demokrasi Pancasila yang dianggap 

demagai demokrasi yang pas untuk Indonesia nyatanya 

belum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan aturan 

yang berlaku secara sempurna. 

Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem 

pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan 

kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara 
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untuk dijalankan olehpemerintah negara tersebut. 

Demokrasi pancasila sendiri yang menganut sistem 

kerakyatan dianggap sebagai demokrasi yang sesuai 

dengan undang-undang dasar 45 dan pancasila sebagai 

dasar negara. Sehingga kedepan diharapkan tidak ada 

lagi perdebatan maupun tantangan terhadap ideologi 

dan demokrasi di Indonesia. 

Sudah sepantasnya kita sebagai negara yang 

berdemokrasi bisa menghargai pendapat orang lain. Kita 

sebagai warga Negara harus ikut menciptakan Negara 

yang berdemokrasi.Kelebihan dan kekurangan pada 

masing-masing masa demokrasi tersebut pada dasarnya 

bisa memberikan pelajaran berharga bagi kita. 

Mewujudkan budaya demokrasi memang tidak 

mudah. Perlu ada usaha dari semua warga negara. Yang 

paling utama, tentu saja, adalah: 

1. Adanya niat untuk memahami nilai-nilai demokrasi. 

2. Mempraktekanya secara terus menerus, atau 

membiasakannya. 

Memahami nilai-nilai demokrasi memerlukan 

pemberlajaran, yaitu belajar dari pengalaman negara-

negara yang telah mewujudkan budaya demokrasi 

dengan lebih baik dibandingkan kita. Dalam usaha 

mempraktekan budaya demokrasi, kita kadang-kadang 

mengalami kegagalan disana-sini, tetapi itu tidak 

mengendurkan niat kita untuk terus berusaha 
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memperbaikinya dari hari kehari. Suatu hari nanti, kita 

berharap bahwa demokrasi telah benar-benar 

membudaya di tanah air kita, baik dalam kehidupan 

berkeluarga, bermasyarakat, maupun dalam kehidupan 

berbangsa dan bernegara. 
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BAB VII 
OTONOMI DAERAH 

 

A. Otonomi Daerah 

Hakikat otonomi adalah mengembangkan 

manusia-manusia Indonesia yang otonom, yang 

memberikan keleluasaan bagi terkuaknya potensi-

potensi terbaik yang dimiliki oleh setiap individu secara 

optimal. Individu-individu yang otonom menjadi modal 

dasar bagi perwujudan otonomi daerah yang hakiki. 

Oleh karena itu, penguatan otonomi daerah harus 

membuka kesempatan yang sama dan seluas-luasnya 

bagi setiap pelaku dalam rambu-rambu yang disepakati 

bersama – sebagai jaminan terselenggarakannya social 

order. Di luar itu, pada prinsipnya tidak boleh ada 
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pembatasan, khususnya dalam mobilitaas faktor-faktor 

produksi. Otonomi juga memberikan peluang bagi 

persaingan sehat antardaerah, tentu saja dengan jaring-

jaring pengaman, bagi tercapainya persyaratan minimum 

bagi daerah-daerah yang dipandang masih belum 

mampu menyejajarkan diri dalam suatu level of playing 

field.144 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang 

dimaksud dengan otonomi daerah adalah hak, 

wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan 

mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Definisi 

ini masih bisa diperdebatkan. Apakah peraturan 

perundang-undangan yang berlaku justru membingkai 

hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur 

dan mengurus rumah tangganya sendiri; ataukah justru 

peraturan perundang-undangannya yang harus 

menyesuaikan diri dengan hakikat dari otonomi itu 

sendiri. Untuk menghilangkan kerancuan atas persepsi 

di atas kiranya perlu untuk memahami hakikat atau 

makna filosofis dari prinsip keotonomian. 

Individu-individu yang yang otonom merupakan 

modal dasar bagi perwujudan otonomi daerah yang 

hakiki. Oleh karena itu, penguatan otonomi daerah harus 

                                                             
144 Salim HS., Hukum Pertambangan., 46. 
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membuka kesempatan yang sama dan seluas-luasnya 

bagi setiap pelaku dalam rambu-rambu yang disepakati 

bersama sebagai jaminan terselenggaranya social order. Di 

luar itu, pada prinsipnya tidak boleh ada pembatasan, 

khususnya dalam mobilitas faktor-faktor produksi.  

Otonomi daerah adalah suatu keadaan yang 

memungkinkan daerah dapat mengaktualisasikan segala 

potensi terbaik yang dimilikinya secara optimal. Untuk 

mewujudkan keadaan tersebut, berlaku proposisi bahwa 

pada dasarnya setiap persoalan sepatutnya diserahkan 

kepada daerah untuk mengidentifikasikan, merumuskan, 

dan memecahkannya, kecuali untuk persoalan-persoalan 

yang memang tidak mungkin diselesaikan oleh daerah 

itu sendiri dalam perspektif keutuhan negara-bangsa. 

Bukan sebaliknya, yaitu proposisi bahwa seluruh 

persoalan pada dasarnya harus diserahkan kepada 

pemerintah pusat, kecuali untuk persoalan-persoalan 

tertentu yang telah dapat ditangani oleh daerah.145 

Dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah 

dikenal adanya tiga sistem otonomi, yaitu:146 

a. Sistem Otonomi Materiil 

Merupakan kewenangan-kewenangan daerah 

otonom yang dilimpahkan secara eksplisit disebutkan 

                                                             
145 Sunindhia, Praktek Penyelenggaraan Pemerintahan Di Daerah, 

(Jakarta: Bina Aksara, 1987), 35. 
146 Ibid,  39. 
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satu-persatu (biasanya diatur dalam Undang-Undang 

Pembentukan Daerah Otonom), sedangkan 

kewenangan daerah otonom adalah kewenangan 

yang di luar kewenangan pemerintah pusat. 

b. Sistem Otonomi Formil 

Yaitu suatu sistem otonomi, dimana yang diatur 

adalah kewenangan-kewenangan pemerintah pusat 

(seperti pertahanan keamanan, politik internasional, 

peradilan dan moneter fiskal dan kewenangan 

lainnya). Sedangkan kewenangan daerah otonom 

adalah kewenangan yang di luar kewenangan 

pemerintah pusat. 

c. Sistem Otonomi Riil 

Merupakan kewenangan-kewenangan daerah 

otonom yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat, 

disesuaikan dengan kemampuan nyata dari otonom 

yang bersangkutran (seperti sumber daya manusia, 

pendapatan daerah). 

 Disamping ketiga sistem di atas, dikenal juga apa 

yang disebut sebagai sistem residu. Dalam sistem ini 

secara utuh telah ditentukan terlebih dahulu tugas-tugas 

yang  menjadi  wewenang  pemerintah  pusat,  

sedangkan  sisanya  menjadi urusan rumah tangga 

daerah. Kebaikan dari sistem ini terletak pada saat 

timbulnya keperluan-keperluan baru, pemerintah daerah 

dapat dengan cepat mengambil keputusan dan tindakan 
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yang dipandang perlu, tanpa menunggu perintah dari 

pemerintah pusat.147 

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, 

otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban 

daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya 

sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. Sedangkan menurut Undang-Undang 

nomor 32 Tahun 2004, otonomi daerah adalah 

kewenangan yang diberikan pada daerah untuk 

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat 

setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi 

masyarakat. Ketentuan ini menggambarkan bahwa 

otonomi daerah itu merupakan wewenang dari daerah.  

Dalam bahasa hukum, wewenang tidak sama 

dengan kekuasaan (macht), dalam hukum, wewenang 

berarti hak dan kewajiban. Dalam kaitannya dengan 

otonomi daerah, hak mengandung pengertian untuk 

mengatur sendiri (selfregele) dan mengelola sendiri 

(selfbesturen). Sedangkan kewajiban secara horizontal 

berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan 

pemerintahan sebagaimana mestinya. Secara vertikal 

berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan 

                                                             
147 Josef Riwuh Kaho, Prospek Otonomi Daerah di Republik 

Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2001), 15. 
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dalam satu tertib ikatan pemerintahan negara secara 

keseluruhan.148 

Dasar fundamental untuk melaksanakan otonomi 

daerah di Indonesia yaitu:149 

1.  Negara Kesatuan 

Pemerintah pusat yang mempunyai wewenang 

utama dan pertama untuk memerintah. 

1. Bentuk Republik 

Wewenang pemerintah dari pemerintah pusat berasal 

dari rakyat melalui MPR dan DPR. 

2. Kedaulatan 

Kedaulatan di tangan rakyat melalui proses 

perwakilan. 

Penyerahan wewenang dari pemerintah pusat 

pada hakekatnya adalah penyelenggaraan pemerintah 

daerah bukan penyerahan kedaulatan, yakni bukan 

hanya penyerahan tugas dan tanggung jawab saja tetapi 

juga mencakup tanggung jawab personal aparat, 

peralatan dan penganggaran yang mendukungnya. 

Sehingga otonomi daerah bukan hanya diartikan sebagai 

proses akumulasi politik berupa pelimpahan wewenang 

pembangunan dan pemerintahan tetapi juga berkaitan 
                                                             

148 Bagir Manan, Wewenang Propinsi, kabupaten dan Kota Dalam 
Rangka Otonomi Daerah, (Seminar Nasional dan Pengembangan Wilayah 
dan Pengelolaan di Kawasan Pesisir Dalam Rangka Penetaan Ruang Daerah 
yang Berkelenjutan. Fakultas Hukum UNPAD Desember, 2000). 

149 Ibid. 
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dengan sumber-sumber keuangan yang ada pada 

berbagai tingkatan daerah. Sehingga yang perlu 

ditegakkan oleh pemnerintah pusat adalah aspek 

pembiayaan.150 

Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah 

adalah untuk meningkatkan dan memajukan 

perekonomian daerah yang pada dasarnya tergantung 

tiga misi utama pelaksanaan otonomi daerah  dan  

desentralisasi  fiskal yaitu: 

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan 

publik dan kesejahteraan masyarakat. 

2. Menciptakan efesiensi dan efektifitas pengeluaran 

sumberdaya daerah. 

3. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi 

masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses 

pembangunan.151 

Model otonomi Indonesia adalah otonomi yang 

menitik-beratkan pada “kemandirian daerah”. Pada 

model ini tidak mempertimbangkan sama sekali aspek-

aspek politis yang melingkupinya. Kemandirian yang 

ada adalah pada penekanan, pengembangan dan 

pemenuhan sumber daya ekonomi. Artinya kemandirian 

                                                             
150 Black, Henry Campbeel, Black Law Dictionary, (St. Paul Minn. 

West Publishing Co, 1968),  394. 
151 Widjaya, Titik Berat Otonomi Daerah Tingkat II, (Yoyakarta:. 

Rajawali Press, 1992), 124. 
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daerah menginginkan agar daerah dapat menggali, 

memenuhi dan mengelola perekonomian sendiri tanpa 

campur tangn terlalu jauh dari pemerintah pusat. Agar 

tidak terjadi campur tangan yang besar dalam hal tata 

rumah tangga daerah, maka diperlukan adanya 

kemandirian politis. Artinya daerah juga harus 

mempunyai daya tawar politis yang tinggi untuk 

menentukan arah kebijakan daerah secara mandiri, 

sampai pula pada tindakan dan partisipasi politik warga 

daerah pada daerahnya. 

 

B. Hakekat, Tujuan dan Prinsip Otonomi Daerah  

a. Hakekat Otonomi Daerah 

Pelaksanaan otonomi daerah pada hakekatnya merupakan 

upaya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

dengan cara melaksanakan pembangunan sesuai dengan 

kehendak & kepentingan masyarakat. Sehubungan dengan 

hakekat otonomi daerah tersebut yang berkaitan dengan 

pelimpahan wewenang pengambilan keputusan kebijakan, 

pengelolaan dana publik & pengaturan kegiatan dalam 

penyelenggaraan pemerintah & pelayanan masyarakat maka 

peranan data keuangan daerah sangat diperlukan untuk 

mengidentifikasi sumber-sumber pembiayaan daerah dan juga 

jenis & besar belanja yang harus dikeluarkan agar 

perencanaan keuangan dapat dilaksanakan secara efektif dan 

efisien. Data keuangan daerah yang menunjukan gambaran 
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statistik perkembangan anggaran & realisasi, baik penerimaan 

maupun pengeluaran & analisa terhadapnya merupakan 

informasi yang penting terutama untuk membuat kebijakan 

dalam pengelolaan keuangan daerah untuk meliahat 

kemampuan/ kemandirian daerah (Yuliati, 2001:22) Sistem 

Pemerintahan Daerah 

b. Tujuan Otonomi Daerah 

Tujuan utama dilaksanakannya kebijakan otonomi daerah 

adalah membebaskan pemerintah pusat dari urusan yang 

tidak seharusnya menjadi pikiran pemerintah pusat. Dengan 

demikian pusat berkesempatan mempelajari, memahami, 

merespon berbagai kecenderungan global dan mengambil 

manfaat daripadanya. Pada saat yang sama pemerintah pusat 

diharapkan lebih mampu berkonsentrasi pada perumusan 

kebijakan makro (luas atau yang bersifat umum dan 

mendasar) nasional yang bersifat strategis. Di lain pihak, 

dengan desentralisasi daerah akan mengalami proses 

pemberdayaan yang optimal. Kemampuan prakarsa dan 

kreativitas pemerintah daerah akan terpacu, sehingga 

kemampuannya dalam mengatasi berbagai masalah yang 

terjadi di daerah akan semakin kuat. Menurut Mardiasmo 

(Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah) adalah: Untuk 

meningkatkan pelayanan publik (public service) dam 

memajukan perekonomian daerah. Pada dasarnya terdapat 

tiga misi utama pelaksanaan otonomi daerah & desentralisasi 

fiskal, yaitu: 

http://sistempemerintahan-indonesia.blogspot.com/2013/07/sistem-pemerintahan-daerah.html
http://sistempemerintahan-indonesia.blogspot.com/2013/07/sistem-pemerintahan-daerah.html
http://sistempemerintahan-indonesia.blogspot.com/2013/07/sistem-pemerintahan-daerah.html


148 | Hukum Tata Negara 

 

 Meningkatkan kualitas & kuantitas pelayanan publik 

& kesejahteraan masyarakat. 

 Memberdayakan & menciptakan ruang bagi 

masyarakat (publik) untuk berpartisipasi dalam proses 

pembangunan. 

 Menciptakan efisiensi & efektivitas pengelolaan 

sumber daya daerah. 

Kemudian tujuan otonomi daerah menurut penjelasan 

Undang-undang No 32 tahun 2004 pada intinya hampir sama, 

yaitu otonomi daerah diarahkan untuk memacu pemerataan 

pembangunan & hasil-hasilnya, meningkatkan kesejahteraan 

rakyat, menggalakkan prakarsa & peran serta aktif 

masyarakat secara nyata, dinamis, & bertanggung jawab 

sehingga memperkuat persatuan & kesatuan bangsa, 

mengurangi beban pemerintah pusat & campur tangan di 

daerah yang akan memberikan peluang untuk koordinasi 

tingkat lokal. 

c. Prinsip Otonomi Daerah 

Berdasarkan penjelasan Undang-Undang No. 32 tahun 2004, 

prinsip penyelenggaraan otonomi daerah adalah sebagai 

berikut : 

 Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan 

dengan aspek keadilan, demokrasi, pemerataan serta 

potensi & keaneka ragaman daerah. 
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 Pelaksanaan otonomi daerah dilandasi pada otonomi 

luas, nyata & bertanggung jawab. 

 Pelaksanaan otonomi daerah yang luas & utuh 

diletakkan pada daerah & daerah kota, sedangkan 

otonomi provinsi merupakan otonomi yang terbatas. 

 Pelaksanaan otonomi harus selaras konstitusi negara 

sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara 

pusat & daerah. 

 Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih 

meningkatkan kemandirian daerah kabupaten & derah 

kota tidak lagi wilayah administrasi. Begitu juga di 

kawasan-kawasan khusus yang dibina oleh 

pemerintah. 

 Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih 

meningkatkan peranan & fungsi badan legislatif 

daerah baik sebagai fungsi pengawasan, fungsi 

legislatif, mempunyai fungsi anggaran atas 

penyelenggaraan otonomi daerah 

 Pelaksanaan dekonsentrasi diletakkan pada daerah 

propinsi dalam kedudukan sebagai wilayah 

administrasi untuk melaksanakan kewenangan 

pemerintah tertentu dilimpahkan kepada gubernur 

sebagai wakil pemerintah. 

 Pelaksanaan asas tugas pembantuan dimungkinkan 

tidak hanya di pemerintah daerah dan daerah kepada 

desa yang disertai pembiayaan, sarana dan pra sarana 

serta sumber daya manusia dengan kewajiban 
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melaporkan pelaksanaan dan mempertanggung 

jawabkan kepada yang menugaskan. 

C. Hak dan Kewajiban Daerah 

Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai hak: 

a. mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya; 

b. memilih pimpinan daerah; 

c. mengelola aparatur daerah; 

d. mengelola kekayaan daerah; 

e. memungut pajak daerah dan retribusi daerah; 

f. mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam 

dan sumber daya lainnya yang berada di daerah; 

g. mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah; 

dan 

h. mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam Peraturan 

perundangundangan. 

 

Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai 

kewajiban: 

a. melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan 

kerukunan 
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nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia; 

b. meningkatkan kualitas kehidupan, masyarakat; 

c. mengembangkan kehidupan demokrasi; 

d. mewujudkan keadilan dan pemerataan; 

e. meningkatkan pelayanan dasar pendidikan; 

f. menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan; 

g. menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak; 

h. mengembangkan sistem jaminan sosial; 

i. menyusun perencanaan dan tata ruang daerah; 

j. mengembangkan sumber daya produktif di daerah; 

k. melestarikan lingkungan hidup; 

l. mengelola administrasi kependudukan; 

m. melestarikan nilai sosial budaya; 

n. membentuk dan menerapkan peraturan perundang-

undangan sesuai 

dengan kewenangannya; dan 

o. kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-

undangan. 
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D. Pengawasan terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah 

Pengawasan yang dianut menurut undang-undang no 32 

tahun 2004 meliputi dua bentuk pengawasan yakni 

pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintah di daerah 

dan pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan 

kepala daerah. Pengawasan ini dilaksanakan oleh aparat 

pengawas intern pemerintah. Hasil pembinaan dan 

pengawasan tersebut digunakan sebagai bahan pembinaan 

selanjutnya oleh pemerintah dan dapat digunakan sebagai 

bahan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. 

Pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah 

adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau 

gubernurselaku wakil pemerintah di daerah untuk 

mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan otonomi 

daerah. Dalam rangka pembinaan oleh pemerintah, menteri 

dan pimpinan lembega pemerintah non-departemen 

melakukan pembinaan sesuai dengan fungsi dan kewenangan 

masing-masing yang dikoordinasikan oleh Mmenteri Dalam 

Negeri untuk pembinaan dan pengawasan provinsi, serta oleh 

gubernur untuk pembinaan dan pengawasan kabupaten / 

kota. 

Dalam hal pengawasan terhadap rancangan peraturan daerah 

dan perataturan kepala daerah, pemerintah melakukan dua 

cara sebagai berikut. 
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1. Pengawasan terhadap rancangan perda yang mengatur 

pajak daerah, retribusi daerah, APBD, dan RUTR, sebelum 

disyahkan oleh kepala daerah terlebih dahulu dievaluasi oleh 

Menteri Dalam Negeri untuk Raperda Provinsi, dan oleh 

gubernur terhadap Raperda Kabupaten/Kota. Mekanisme ini 

dilakukan agar pengaturan tentang hal-hal tersebut dapat 

mencapai daya guna dan hasil guna yang optimal. 

2. Pengawasan terhadap semua peraturan daerah di luar yang 

termuat di atas, peraturan daerah wajib disampaikan kepada 

Menteri Dalam Negeri untuk provinsi dan gubernur untuk 

kabuapten/kota, untuk memperoleh klarifikasi terhadap 

peraturan daerah yang bertentangan dengan kepentingan 

umum dan/atau peraturan lain yang lebih tinggi dan sebab itu 

dapat dibatalkan sesuai mekanisme yang berlaku. 

Dalam rangka mengoptimalkan fungsi pembinaan dan 

pengawasan, pemerintah dapat menerapkan sanksi kepada 

penyelenggara pemerintahan daerah apabila ditemukan 

adanya penyimpangan dan pelanggaran. Sanksi yang 

dimaksud antara lain berupa penataan kembali suatu daerah 

otonom, pembatalan pengangkatan pejabat, penangguhan dan 

pembatalan berlakunya suatu kebijakan yang ditetapkan 

daerah, sanksi pidana yang diproses sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan.  
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BAB VIII 
SISTEM PEMILU 

 

A. Pengertian 

Sesuai teori demokrasi klasik pemilu adalah 

sebuah "Transmission of Belt" sehingga kekuasaan yg 

berasal dari rakyat bisa bergeser menjadi kekuasaan 

negara yg kemudian berubah bentuk menjadi wewenang 

pemerintah untuk melaksanakan pemerintahan dan 

memimpin rakyat. 

Berikut adalah pendapat beberapa para ahli 

tentang pemilihan umum:  

1. Moh. Kusnardi & Harmaily Ibrahim - Pemilihan 

umum merupakan sebuah cara untuk memilih wakil-

wakil rakyat. oleh karenanya bagi sebuah negara 

yang mennganggap dirinya sebagai negara 
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demokratis, pemilihan umum itu wajib dilaksanakan 

dalam periode tertentu. 

2. Bagir Manan - Pemilhan umum yang 

diselenggarakan dalam periode lima 5 tahun sekali 

adalah saat ataupun momentum memperlihatkan 

secara langsung dan nyata pemerintahan oleh rakyat. 

Ketika pemilihan umum itulah semua calon yang 

bermimpi duduk sebagai penyelenggara negara dan 

juga pemerintahan bergantung sepenuhnya pada 

kehendak atau keinginan rakyatnya. 

 

B. Sistem Pemilu 

Sistem Pemilihan Umum merupakan metode yang 

mengatur serta memungkinkan warga negara 

memilih/mencoblos para wakil rakyat diantara mereka 

sendiri. Metode berhubungan erat dengan aturan dan 

prosedur merubah atau mentransformasi suara ke kursi 

di parlemen. Mereka sendiri maksudnya adalah yang 

memilih ataupun yang hendak dipilih juga merupakan 

bagian dari sebuah entitas yang sama. 

         Terdapat bagian-bagian atau komponen-komponen 

yang merupakan sistem itu sendiri dalam melaksanakan 

pemilihan umum diantaranya: 

1. Sistem hak pilih 

2. Sistem pembagian daerah pemilihan. 

3. Sistem pemilihan 

http://sistempemerintahan-indonesia.blogspot.com/2013/06/pemilu-di-indonesia-sistem.html
http://sistempemerintahan-indonesia.blogspot.com/2013/06/pemilu-di-indonesia-sistem.html
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4. Sistem pencalonan. 

Bidang ilmu politik mengenal beberapa sistem 

pemilihan umum yang berbeda-beda dan memiliki 

cirikhas masing-masing akan tetapi, pada umumnya 

berpegang pada dua prinsip pokok, yaitu: 

a. Sistem Pemilihan Mekanis 

Pada sistem ini, rakyat dianggap sebagai suatu massa 

individu-individu yang sama. Individu-individu inilah 

sebagai pengendali hak pilih masing-masing dalam 

mengeluarkan satu suara di tiap pemilihan umum untuk 

satu lembaga perwakilan. 

b. Sistem pemilihan Organis 

Pada sistem ini, rakyat dianggap sebagai sekelompok 

individu yang hidup bersama-sama dalam beraneka 

ragam persekutuan hidup. Jadi persekuuan-persekutuan 

inilah  yang diutamakan menjadi pengendali hak pilih. 

Sistem Pemilihan Umum di Indonesia 

Bangsa Indonesia telah menyelenggarakan pemilihan 

umum sejak zaman kemerdekaan. Semua pemilihan 

umum itu tidak diselenggarakan dalam kondisi yang 

vacuum, tetapi berlangsung di dalam lingkungan yang 

turut menentukan hasil pemilihan umum tersebut. Dari 

pemilu yang telah diselenggarakan juga dapat diketahui 

adanya usaha untuk menemukan sistem pemilihan 

umum yang sesuai untuk diterapkan di Indonesia. 

 

http://sistempemerintahan-indonesia.blogspot.com/2013/06/pemilu-di-indonesia-sistem.html
http://sistempemerintahan-indonesia.blogspot.com/2013/06/pemilu-di-indonesia-sistem.html
http://sistempemerintahan-indonesia.blogspot.com/2013/06/pemilu-di-indonesia-sistem.html
http://sistempemerintahan-indonesia.blogspot.com/2013/06/pemilu-di-indonesia-sistem.html
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1. Zaman Demokrasi Parlementer (1945-1959) 

Pada masa ini pemilu diselenggarakan oleh 

kabinet BH-Baharuddin Harahap (tahun 1955). Pada 

pemilu ini pemungutan suara dilaksanakan 2 kali 

yaitu yang pertama untuk memilih anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat pada bulan September dan yang 

kedua untuk memilih anggota Konstituante pada 

bulan Desember. Sistem yang diterapkan pada 

pemilu ini adalah sistem pemilu proporsional. Sistem 

Pemilu 

Pelaksanaan pemilu pertama ini berlangsung 

dengan demokratis dan khidmat,  Tidak ada 

pembatasan partai politik dan tidak ada upaya dari 

pemerintah mengadakan intervensi atau campur 

tangan terhadap partai politik dan kampanye 

berjalan menarik. Pemilu ini diikuti 27 partai dan 

satu perorangan. 

Akan tetapi stabilitas politik yang begitu 

diharapkan dari pemilu tidak tercapai. Kabinet Ali (I 

dan II) yang terdiri atas koalisi tiga besar: NU, PNI 

dan Masyumi terbukti tidak sejalan dalam 

menghadapi beberapa masalah terutama yang 

berkaitan dengan konsepsi Presiden Soekarno zaman 

Demokrasi  Parlementer berakhir. 

 

 

http://sistempemerintahan-indonesia.blogspot.com/2013/06/pemilu-di-indonesia-sistem.html
http://sistempemerintahan-indonesia.blogspot.com/2013/06/pemilu-di-indonesia-sistem.html
http://sistempemerintahan-indonesia.blogspot.com/2013/06/pemilu-di-indonesia-sistem.html
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2. Zaman Demokrasi Terpimpin (1959-1965) 

Setelah pencabutan Maklumat Pemerintah 

pada November 1945 tentang keleluasaan untuk 

mendirikan partai politik, Presiden Soekarno 

mengurangi jumlah partai politik menjadi 10 parpol. 

Pada periode Demokrasi Terpimpin tidak 

diselanggarakan pemilihan umum. 

3. Zaman Demokrasi Pancasila (1965-1998) 

Setelah turunnya era Demokrasi Terpimpin 

yang semi-otoriter, rakyat berharap bisa merasakan 

sebuah sistem politik yang demokratis & stabil. 

Upaya yang ditempuh untuk mencapai keinginan 

tersebut diantaranya melakukan berbagai forum 

diskusi yang membicarakan tentang sistem distrik 

yang terdengan baru di telinga bangsa Indonesia. 

Pendapat yang dihasilkan dari forum diskusi 

ini menyatakan bahwa sistem distrik dapat menekan 

jumlah partai politik secara alamiah tanpa paksaan, 

dengan tujuan partai-partai kecil akan merasa 

berkepentingan untuk bekerjasama dalam upaya 

meraih kursi dalam sebuah distrik. Berkurangnya 

jumlah partai politik diharapkan akan menciptakan 

stabilitas politik dan pemerintah akan lebih kuat 

dalam melaksanakan program-programnya, terutama 

di bidang ekonomi. 
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Karena gagal menyederhanakan jumlah partai 

politik lewat sistem pemilihan umum, Presiden 

Soeharto  melakukan beberapa tindakan untuk 

menguasai kehidupan kepartaian. Tindakan pertama 

yang dijalankan adalah mengadakan fusi atau 

penggabungan diantara partai politik, 

mengelompokkan partai-partai menjadi tiga golongan 

yakni Golongan Karya (Golkar), Golongan Nasional 

(PDI), dan Golongan Spiritual (PPP). Pemilu 

tahun1977 diadakan dengan menyertakan tiga partai, 

dan hasilnya perolehan suara terbanyak selalu diraih 

Golkar. 

4. Zaman Reformasi (1998- Sekarang) 

Pada masa Reformasi 1998, terjadilah liberasasi 

di segala aspek kehidupan berbangsa dan 

bernegara. Politik Indonesia merasakan dampak 

serupa dengan diberikannya ruang bagi masyarakat 

untuk merepresentasikan politik mereka dengan 

memiliki hak mendirikan partai politik. Banyak sekali 

parpol yang berdiri di era awal reformasi. Pada 

pemilu 1999 partai politik yang lolos verifikasi dan 

berhak mengikuti pemilu ada 48 partai. Jumlah ini 

tentu sangat jauh berbeda dengan era orba. 

Pada tahun 2004 peserta pemilu berkurang 

dari 48 menjadi 24 parpol saja. Ini disebabkan telah 

diberlakukannya ambang batas(Electroral Threshold) 
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sesuai UU no 3/1999 tentang PEMILU yang mengatur 

bahwa partai politik yang berhak mengikuti pemilu 

selanjtnya adalah parpol yang meraih sekurang-

kurangnya 2% dari jumlah kursi DPR. Partai 

politikyang tidak mencapai ambang batas boleh 

mengikuti pemilu selanjutnya dengan cara bergabung 

dengan partai lainnya dan mendirikan parpol baru. 

Utuk partai politik baru. Persentase threshold 

dapat dinaikkan jika dirasa perlu seperti persentasi 

Electroral Threshold 2009 menjadi 3% setelah 

sebelumnya pemilu 2004 hanya 2%. Begitu juga 

selanjutnya pemilu 2014 ambang batas bisa juga 

dinaikan lagi atau diturunkan.  

Sedangkan sistem Pemilu pada tahun 2019 

masih sama dengan pemilu sebelumnya, namun 

dalam pelaksanaannya yang berbeda. Pelaksanaan 

pemilu 2019 yaitu dilakukan serentak pada tanggal 17 

April 2019, yaitu dengan pemilihan DPRD, DPD, DPR 

sekaligus pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. 

Aturan tentang Pemilu terbaru adalah UU No. 07 

Tahun 2017 yang menatur tentang pelaksanaan 

Pemilu ditahun 2019. 

 

C. Pentingnya Pemilu 

Pemilu dianggap sebagai bentuk paling riil dari 

demokrasi serta wujud paling konkret 
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keiktsertaan(partisipasi) rakyat dalam penyelenggaraan 

negara. Oleh sebab itu, sistem & penyelenggaraan 

pemilu hampir selalu menjadi pusat perhatian utama 

karena melalui penataan, sistem & kualitas 

penyelenggaraan pemilu diharapkan dapat benar-benar 

mewujudkan pemerintahan demokratis. Pemilu 

sangatlah penting bagi sebuah negara, dikarenakan: 

1. Pemilu merupakan sarana perwujudan kedaulatan 

rakyat. 

2. Pemilu merupakan sarana bagi pemimpin politik 

untuk memperoleh legitimasi. 

3. Pemilu merupakan sarana bagi rakyat untuk 

berpartisipasi dalam proses politik. 

4. Pemilu merupakan sarana untuk melakukan 

penggantian pemimpin secara konstitusional. 

 

D.  Asas-Asas Pemilu 

1. Langsung 

Langsung, berarti masyarakat sebagai pemilih 

memiliki hak untuk memilih secara langsung dalam 

pemilihan umum sesuai dengan keinginan diri 

sendiri tanpa ada perantara.  

2. Umum 

Umum, berarti pemilihan umum berlaku untuk 

seluruh warga negara yg memenuhi persyaratan, 

tanpa membeda-bedakan agama, suku, ras, jenis 

http://sistempemerintahan-indonesia.blogspot.com/2013/06/pemilu-di-indonesia-sistem.html
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kelamin, golongan, pekerjaan,  kedaerahan, dan 

status sosial yang lain. 

3. Bebas 

Bebas, berarti seluruh warga negara yang memenuhi 

persyaratan sebagai pemilih pada pemilihan umum, 

bebas menentukan siapa saja yang akan dicoblos 

untuk membawa aspirasinya tanpa ada tekanan dan 

paksaan dari siapa pun. 

4. Rahasia 

Rahasia, berarti dalam menentukan pilihannya, 

pemilih dijamin kerahasiaan pilihannya. Pemilih 

memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak 

dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun 

suaranya diberikan. 

5. Jujur 

Jujur, berarti semua pihak yang terkait dengan 

pemilu harus bertindak dan juga bersikap jujur sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

6. Adil 

Adil, berarti dalam pelaksanaan pemilu, setiap 

pemilih dan peserta pemilihan umum mendapat 

perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan 

pihak mana pun. 
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E. Sistem Distrik dan Proporsional - Kelebihan dan 

Kekurangan 

Berikut penjabaran mengenai kelebihan dan 

kekurangan sistem distrik dan proporsional yang 

keduanya termasuk sistem pemilu mekanis seperti yang 

dijelaskan di atas. 

 

1. Sistem perwakilan distrik (satu dapil untuk satu 

wakil) 

Di dalam sistem distrik sebuah daerah kecil 

menentukan satu wakil tunggal berdasarkan suara 

terbanyak, sistem distrik memiliki karakteristik, 

antara lain : 

 first past the post : sistem yang menerapkan single 

memberdistrict dan pemilihan yang berpusat pada 

calon, pemenangnya adalah calon yang 

mendapatkan suara terbanyak. 

 the two round system : sistem ini menggunakan 

putaran kedua sebagai dasar untuk menentukan 

pemenang pemilu. ini dijalankan untuk memperoleh 

pemenang yang mendapatkan suara mayoritas. 

 the alternative vote : sama dengan first past the post 

bedanya adalah para pemilih diberikan otoritas 

untuk menentukan preverensinya melalui penentuan 

ranking terhadap calon-calon yang ada. 
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 block vote : para pemilih memiliki kebebasan untuk 

memilih calon-calon yang terdapat dalam daftar 

calon tanpa melihat afiliasi partai dari calon-calon 

yang ada. 

Kelebihan Sistem Distrik : 

a. Sistem ini mendorong terjadinya integrasi antar 

partai, karena kursi kekuasaan yang diperebutkan 

hanya satu. 

b. Perpecahan partai dan pembentukan partai baru 

dapat dihambat, bahkan dapat mendorong 

penyederhanaan partai secara alami. 

c. Distrik merupakan daerah kecil, karena itu wakil 

terpilih dapat dikenali dengan baik oleh 

komunitasnya, dan hubungan dengan pemilihnya 

menjadi lebih akrab. 

d. Bagi partai besar, lebih mudah untuk mendapatkan 

kedudukan mayoritas di parlemen. 

e. Jumlah partai yang terbatas membuat stabilitas 

politik mudah diciptakan 

Kelemahan Sistem Distrik 

a. Ada kesenjangan persentase suara yang diperoleh 

dengan jumlah kursi di partai, hal ini menyebabkan 

partai besar lebih berkuasa. 

b. Partai kecil dan minoritas merugi karena sistem ini 

membuat banyak suara terbuang. 
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c. Sistem ini kurang mewakili kepentingan masyarakat 

heterogen dan pluralis. 

d. Wakil rakyat terpilih cenderung memerhatikan 

kepentingan daerahnya daripada kepentingan 

nasional. 

 

2. Sistem Pemilu Proposional 

a. Sistem Proposional  ( satu dapil memilih beberapa 

wakil ) 

Sistem yang melihat pada jumlah penduduk 

yang merupakan peserta pemilih. Berbeda dengan 

sistem distrik, wakil dengan pemilih kurang dekat 

karena wakil dipilih melalui tanda gambar kertas 

suara saja. Sistem proporsional banyak diterapkan 

oleh negara multipartai, seperti Italia, 

Indonesia, Swedia, dan Belanda. 

Sistem ini juga dinamakan perwakilan 

berimbang ataupun multi member constituenty. ada 

dua jenis sistem di dalam sistem proporsional, yaitu ; 

 list proportional representation : disini partai-partai 

peserta pemilu menunjukan daftar calon yang 

diajukan, para pemilih cukup memilih partai. alokasi 

kursi partai didasarkan pada daftar urut yang sudah 

ada. 

http://sistempemerintahan-indonesia.blogspot.com/2013/06/pemilu-di-indonesia-sistem.html
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 the single transferable vote : para pemilih di beri 

otoritas untuk menentukan preferensinya. 

pemenangnya didasarkan atas penggunaan kota. 

 Kelebihan Sistem Proposional 

 Dipandang lebih mewakili suara rakyat sebab 

perolehan suara partai sama dengan persentase 

kursinya di parlemen. 

 Setiap suara dihitung & tidak ada yang terbuang, 

hingga partai kecil & minoritas memiliki kesempatan 

untuk mengirimkan wakilnya di parlemen. Hal ini 

sangat mewakili masyarakat majemuk(pluralis). 

 Kelemahan Sistem Proposional 

 Sistem proporsional tidak begitu mendukung 

integrasi partai politik. Jumlah partai yang terus 

bertambah menghalangi integrasi partai. 

 Wakil rakyat kurang dekat dengan pemilihnya, tapi 

lebih dekat dengan partainya. Hal ini memberikan 

kedudukan kuat pada pimpinan partai untuk 

menentukan wakilnya di parlemen. 

 Banyaknya partai yang bersaing menyebabkan 

kesulitan bagi suatu partai untuk menjadi partai 

mayoritas. 

 Perbedaan utama antara sistem proporsional & 

distrik adalah bahwa cara penghitungan suara dapat 

memunculkan perbedaan dalam komposisi 
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perwakilan dalam parlemen bagi masing-masing 

partai politik. 
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