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1  Sambutan yang disampaikan pada pembukaan Seminar Pengkajian Hukum Nasional (SPHN) 
2005 yang diselenggarakan oleh Komisi Hukum Nasional (KHN) Republik Indonesia, di Jakarta, 
21 November 2005.

2  Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas 
Hukum Universitas Indonesia.

3  Moris, salah seorang peserta dan penanda tangan naskah UUD Amerika Serikat (ditetapkan tahun 
1787) menyatakan “Nothing human can be perfect. Surrounded by difficulties, we did the best we 
could; leaving it with those who should come after us to take counsel from experience, and exercise 
prudently the power of amandement, which we had provided ..”. Namun biasanya prosedur perubahan 
konstitusi di buat lebih sulit dari prosedur pembuatan hukum biasa, karena kedudukan konstitusi yang 
supreme. G. Lowell Field, Government In Modern Society, (New York – Toronto – London: McGraw-Hill 
Book Company, Inc., 1951), hal. 116. 

A. PERUBAHAN UUd 1945
Perubahan UUD 1945 merupakan salah satu tuntutan yang paling 

mendasar dari gerakan reformasi yang berujung pada runtuhnya 
kekuasaan Orde Baru pada tahun 1998. Hal ini menunjukkan 
bahwa masyarakat tidak lagi melihat faktor penyebab otoritarian 
Orde Baru hanya pada manusia sebagai pelakunya, tetapi karena 
kelemahan sistem hukum dan ketatanegaraan. Kelemahan dan 
ketidaksempurnaan konstitusi sebagai hasil karya manusia adalah 
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suatu hal yang pasti.3 Kelemahan dan ketidaksempurnaan UUD 1945 
bahkan telah dinyatakan oleh Soekarno pada rapat pertama PPKI 
tanggal 18 Agustus 1945.4

Gagasan perlunya perubahan UUD 1945 sesungguhnya telah 
dilontarkan sejak masa awal Orde Baru. Harun Alrasyid misalnya, 
melalui tulisannya yang dimuat di harian Merdeka tanggal 18 Maret 
1972 menekankan perlunya constitutional reform karena UUD 1945 
kurang sempurna atau bahkan salah. UUD 1945 dipandang terlalu 
summier, terlalu banyak masalah-masalah yang diserahkan kepada 
pembuat peraturan yang lebih rendah, serta tidak menjamin secara 
tegas tentang hak-hak asasi manusia (HAM).5

Gagasan Harun Alrasid tersebut menunjukkan bahwa secara 
akademis pandangan tentang perlunya perubahan UUD 1945 telah 
ada karena melihat sejumlah kelemahan yang dapat menimbulkan 
pemerintahan yang tidak demokratis, serta masalah sifat kesementaraan 
UUD 1945. Namun berbagai gagasan perubahan UUD 1945 selalu 
berbenturan dengan kehendak politik penguasa untuk melestarikan 
otoritarian dengan legitimasi UUD 1945.6 

Perlunya perubahan UUD 1945 semata-mata karena kelemahan 
yang dimiliki oleh UUD 1945. Kelemahan-kelemahan tersebut menjadi 
penyebab tidak demokratisnya negara Indonesia selama menggunakan 
UUD 1945. Mahfud menyebutkan kelemahan-kelemahan tersebut 
4  Dalam pidatonya Soekarno menyatakan: “Tuan-tuan semuanya tentu mengerti bahwa undang-

undang dasar yang (kita) buat sekarang ini adalah undang-undang dasar sementara. Kalau boleh 
saya memakai perkataan: “ini adalah undang-undang dasar kilat.” Nanti, kalau kita telah bernegara 
di dalam suasana yang lebih tenteram, kita tentu akan mengumpulkan kembali majelis perwakilan 
rakyat yang dapat membuat undang-undang dasar yang lebih lengkap dan lebih sempurna.” Lihat, 
Muhammad Yamin, Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, Jilid Pertama, (Jakarta: 
Yayasan Prapanca, 1959), hal. 410.

5 “UUD 1945 Terlalu Summier? Kepala Biro Pendidikan FH UI Sarankan Perubahan”, harian Merdeka, 
18 Maret 1972, dalam Harun Alrasid, Naskah UUD 1945 Sesudah Empat Kali Diubah Oleh MPR, 
Revisi Cetakan Pertama, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2003), hal. 44-55.

6  Salah satu legitimasi yang digunakan adalah dengan menonjolkan ide negara integralistik dan 
dalam UUD 1945 dan mengesampingkan ide kedaulatan rakyat yang sama-sama terdapat dalam 
rumusan UUD 1945. Lihat, Marsillam Simanjuntak, Pandangan Negara Integralistik: Sumber, 
Unsur, dan Riwayatnya dalam Persiapan UUD 1945, (Jakarta: Pustaka Grafiti, 1993). Bandingkan 
juga dengan pergeseran tarik menarik antara individualisme dan kolektivisme dalam perumusan 
dan pelaksanaan UUD 1945. Lihat, Jimly Asshiddiqie, Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam 
Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia: Pergeseran Keseimbangan antara Individualisme 
dan Kolektivisme dalam Kebijakan Demokrasi Politik dan Ekonomi Selama Tiga Masa Demokrasi, 
1945-1980-an, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1994).

7  Moh. Mahfud MD., Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia, Edisi Revisi, (Jakarta: Rineka 
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diantaranya adalah:7

1. UUD 1945 membangun sistem politik yang executive heavy dengan 
memberi porsi yang sangat besar kepada kekuasaan Presiden 
tanpa adanya mekanisme checks and balances yang memadai.

2. UUD 1945 terlalu banyak memberi atribusi dan delegasi 
kewenangan kepada Presiden untuk mengatur lagi hal-hal penting 
dengan UU maupun dengan Peraturan Pemerintah.

3. UUD 1945 memuat beberapa pasal yang ambigu atau multi 
tafsir sehingga bisa ditafsirkan dengan bermacam-macam tafsir, 
tetapi tafsir yang harus diterima adalah tafsir yang dibuat oleh 
Presiden.

4. UUD 1945 lebih mengutamakan semangat penyelenggara negara 
dari pada sistemnya.

Gagasan perubahan UUD 1945 kembali muncul dalam perdebatan 
pemikiran ketatanegaraan dan menemukan momentumnya di era 
reformasi. Pada awal masa reformasi, Presiden membentuk Tim 
Nasional Reformasi Menuju Masyarakat Madani yang didalamnya 
terdapat Kelompok Reformasi Hukum dan Perundang-Undangan. 
Kelompok tersebut menghasilkan pokok-pokok usulan amandemen 
UUD 1945 yang perlu dilakukan mengingat kelemahan-kelemahan 
dan kekosongan dalam UUD 1945 sebelum perubahan. Kelemahan-
kelemahan tersebut diantaranya adalah:8

1.  Struktur UUd 1945

Cipta, 2001), hal. 155 – 157.

8  Tim Nasional Reformasi Menuju Masyarakat Madani, Pokok-pokok Usulan Amandemen Undang-
Undang Dasar 1945 dan Pemilihan Presiden Secara Langsung,  dipresentasikan di hadapan Pimpinan 
dan Anggota Dewan Pertimbangan Agung RI pada tanggal 15 Juni 1999 di Jakarta. Para anggota Tim 
Nasional yang terlibat aktif pada rapat-rapat kelompok yaitu: Jimly Asshiddiqie; Bagir Manan; Erman 
Radjagukguk; H.A.S. Natabaya; Loebby Loqman; Andi Mattalatta; Hartono Mardjono; Karni Ilyas; M. 
Yudho Paripurno; Lambock V. Nahattands; Ridwan Sani; S. Kayatmo; Sofyan A. Djalil; Ismail Suny; 
Andi Hamzah; Adnan Buyung Nasution; Harun Al Rasyid dan Farouk Muhammad. Menurut rencana 
naskah ini akan diterbitkan oleh Konstitusi Press (Konpress) dalam waktu dekat agar dapat dibaca lebih 
banyak kalangan sekaligus menjadi dokumen historis dalam sejarah konstitusi Indonesia, khususnya 
dalam proses reformasi konstitusi pada awal-awal era reformasi.

9 Clause 2 and 3, Section 7, Article I, The United States Constitution.

Struktur UUD 1945 menempatkan dan memberikan kekuasaan 
yang sangat besar terhadap Presiden sebagai pemegang kekuasaan 
eksekutif. Karena itu, sering muncul anggapan bahwa UUD 1945 
sangat executive heavy. Presiden tidak hanya sebagai pemegang dan 
menjalankan kekuasaan pemerintahan (chief executive), tetapi juga 
menjalankan kekuasaan untuk membentuk undang-undang, disamping 
hak konstitusional khusus (lazim disebut hak prerogatif) memberi grasi, 
amnesti, abolisi, dan lain-lain.

Apabila dibandingkan, cakupan kekuasaan Presiden Republik 
Indonesia berdasarkan UUD 1945 secara formal lebih besar dari kekuasaan 
Presiden Amerika Serikat yang juga merupakan pemegang kekuasaan 
pemerintahan. Presiden Amerika Serikat, menurut UUD, tidak mempunyai 
kekuasaan membentuk undang-undang (tidak mempunyai kekuasaan 
untuk melakukan inisiatif dan turut serta dalam proses pembentukan 
undang-undang). Presiden Amerika Serikat hanya mengesahkan atau 
memveto suatu rancangan undang-undang.9

2.  Berkaitan dengan Sistem “Checks and Balances”
Struktur UUD 1945 tidak cukup memuat sistem checks and 

balances antar cabang-cabang pemerintahan (lembaga negara) untuk 
menghindari penyalahgunaan kekuasaan atau suatu tindak melampaui 
wewenang. Akibatnya, kekuasaan Presiden yang besar makin menguat 
karena tidak cukup mekanisme kendali dan pengimbang dari cabang-
cabang kekuasaan yang lain. Misalnya tidak  terdapat  ketentuan  yang  
mengatur  pembatasan wewenang Presiden menolak mengesahkan 
suatu Rancangan Undang-Undang yang sudah disetujui DPR (sebagai 
wakil rakyat). Tidak ada pembatasan mengenai luas lingkup Perpu 
atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sehingga dapat 
dihindari kemungkinan penyalahgunaannya, sistem penunjukan Menteri 
dan pejabat publik lainnya seperti Panglima, Kepala Kepolisian, Pimpinan 

10 Pasal 7 UUD 1945 sebelum perubahan.
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Bank Sentral, dan Jaksa Agung yang semata-mata dianggap sebagai 
wewenang mutlak (hak prerogatif) Presiden, termasuk tidak membatasi 
pemilihan kembali Presiden (sebelum diatur dalam TAP MPR 1998).

3.  Ketentuan-Ketentuan yang Tidak Jelas
a. Terdapat berbagai ketentuan yang tidak jelas (vague), yang membuka 

peluang penafsiran yang bertentangan dengan prinsip negara 
berdasarkan konstitusi. Misalnya ketentuan tentang pemilihan kembali 
Presiden (“... dan sesudahnya dapat dipilih kembali”)10. Ketentuan ini 
menumbuhkan praktik, Presiden yang sama dipilih terus menerus, 
tanpa mengindahkan sistem pem–batasan kekuasaan sebagai suatu 
prinsip dasar negara berdasarkan konstitusi (konstitusionalisme).

b. Demikian pula ketentuan yang menyatakan “Kedaulatan ada di tangan 
rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan 
Rakyat”.11 Dengan ungkapan “dilakukan sepenuhnya”, ada yang 
menafsirkan hanya MPR yang melakukan kedaulatan rakyat, sehingga 
DPR yang merupakan wakil rakyat dipandang tidak melaksanakan 
kedaulatan rakyat.

c. Begitu pula ketentuan mengenai kemerdekaan berserikat, berkumpul, 
mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan.12 Karena rumusannya 
tidak jelas menimbulkan pendapat bahwa  selama undang-undangnya 
belum dibentuk, hak-hak tersebut belum efektif. Cara pemaknaan 
semacam ini tidak sesuai dengan pengertian (begrip) hak asasi 
sebagai hak yang alami (natural rights).

4.  Ketentuan-Ketentuan Organik dalam UUd 1945
a.  Struktur UUD 1945 banyak mengatur ketentuan organik (undang-

undang organik) tanpa disertai arahan tertentu materi muatan yang 
harus diikuti atau dipedomani.13 Segala sesuatu diserahkan secara 

11 Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 sebelum perubahan.

12 Pasal 28 UUD 1945 sebelum perubahan.

13 Terdapat 14 ketentuan dalam UUD 1945 sebelum perubahan yang mengamanatkan pengaturan 
lebih lanjut dengan undang-undang.

penuh kepada pembentuk undang-undang. Akibatnya, dapat terjadi 
perbedaan-perbedaan antara undang-undang organik yang serupa 
atau objek yang sama, meskipun sama-sama dibuat atas dasar UUD 
1945.

b. Sebagai contoh dari gambaran di atas, misalnya UU No. 22 Tahun 
1948 berbeda dengan UU No. 18 Tahun 1965 dan UU No. 5 Tahun 
1974, dan UU No. 22 Tahun 1999, meskipun semuanya dibuat 
berdasarkan UUD 1945 (Pasal 18). Demikian pula ketentuan tentang 
kekuasaan kehakiman terdapat perbedaan, misalnya antara UU No. 
19 Tahun 1964 dengan UU No. 14 Tahun 1970.

5.  Kedudukan Penjelasan UUd 1945
a. Tidak ada kelaziman UUD memiliki Penjelasan yang resmi. 

Apalagi kemudian, baik secara hukum atau kenyataan, Penjelasan 
diperlakukan dan mempunyai kekuatan hukum seperti UUD 
(Batang Tubuh). Penjelasan UUD 1945 bukan hasil kerja badan 
yang menyusun dan menetapkan UUD 1945 (BPUPKI dan PPKI), 
melainkan hasil kerja pribadi Supomo yang kemudian dimasukkan 
bersama-sama Batang Tubuh ke dalam Berita Republik Tahun 1946, 
dan kemudian dalam Lembaran Negara RI Tahun 1959 (Dekrit).

b. Dalam berbagai hal, Penjelasan mengandung muatan yang tidak 
konsisten dengan Batang Tubuh, dan memuat pula keterangan-
keterangan yang semestinya menjadi materi muatan Batang 
Tubuh.

Gagasan perubahan UUD 1945 menjadi kenyataan dengan 
dilakukannya perubahan UUD 1945 oleh Majelis Permusyawaratan 
Rakyat (MPR). Pada Sidang Tahunan MPR 1999, seluruh fraksi di MPR 
membuat kesepakatan tentang arah perubahan UUD 1945, yaitu:14

1. Sepakat untuk tidak mengubah Pembukaan UUD 1945;
2. Sepakat untuk mempertahankan bentuk Negara Kesatuan 

14  Lima kesepakatan tersebut dilampirkan dalam Ketetapan MPR No. IX/MPR/1999 tentang 
Penugasan Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia untuk 
Melanjutkan Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
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Republik Indonesia;
3. Sepakat untuk mempertahankan sistem presidensiil (dalam 

pengertian sekaligus menyempurnakan agar betul-betul memenuhi 
ciri-ciri umum sistem presidensiil);

4. Sepakat untuk memindahkan hal-hal normatif yang ada dalam 
Penjelasan UUD 1945 ke dalam pasal-pasal UUD 1945; dan

5. Sepakat untuk menempuh cara adendum dalam melakukan 
amandemen terhadap UUD 1945.

Perubahan UUD 1945 kemudian dilakukan secara bertahap sejak 
tahun 1999 sampai dengan 2002 dalam sidang-sidang MPR15. Setelah 
Perubahan Keempat UUD 1945 yang diputuskan MPR pada Sidang 
Tahunan 2002, pada saat itu pula MPR memutuskan untuk membentuk 
Komisi Konstitusi yang bertugas melakukan pengkajian secara 
komprehensif tentang perubahan UUD 1945 yang telah dilakukan MPR. 
Pembentukan Komisi Konstitusi ini dimuat dalam Ketetapan MPR No. 
I/MPR/2002 tentang Pembentukan Komisi Konstitusi. 

Perubahan Pertama UUD 1945 dilakukan dalam Sidang Tahunan 
MPR Tahun 1999 yang meliputi Pasal 5 ayat (1), Pasal 7, Pasal 9, 
Pasal 13 ayat (2), Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17 ayat (2) dan (3), Pasal 
20, dan Pasal 22 UUD 1945. Berdasarkan ketentuan pasal-pasal 
yang diubah, arah Perubahan Pertama UUD 1945 adalah membatasi 
kekuasaan Presiden dan memperkuat kedudukan Dewan Perwakilan 
Rakyat (DPR) sebagai lembaga legislatif.16

Perubahan Kedua UUD 1945 dilakukan dalam sidang Tahunan 
MPR Tahun 2000 yang meliputi Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, 
Pasal 19, Pasal 20 ayat (5), Pasal 20A, Pasal 22A, Pasal 22B, Bab 
IXA, Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 
15  Sidang Tahunan MPR baru dikenal pada masa reformasi berdasarkan Pasal 49 dan Pasal 50 

Ketetapan MPR No. II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat 
Republik Indonesia.

16 Ditetapkan pada tanggal 19 Oktober 1999.

17 Ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 2000.

28E, Pasal 28F, Pasal 28G, Pasal 28H, Pasal 28I, Pasal 28J, Bab XII, 
Pasal 30, Bab XV, Pasal 36A, Pasal 36B, dan Pasal 36C UUD 1945. 
Perubahan Kedua ini meliputi masalah wilayah negara dan pembagian 
pemerintahan daerah, menyempurnakan perubahan pertama dalam 
hal memperkuat kedudukan DPR, dan ketentuan-ketentuan yang 
terperinci tentang HAM.17 

Perubahan Ketiga UUD 1945 yang ditetapkan pada Sidang 
Tahunan MPR Tahun 2001 mengubah dan atau menambah ketentuan-
ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan (3), Pasal 3 ayat (1), (3), dan (4), Pasal 
6 ayat (1) dan (2), Pasal 6A ayat (1), (2), (3), dan (5), Pasal 7A, Pasal 
7B ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), dan (7), Pasal 7C, Pasal 8 ayat (1) 
dan (2), Pasal 11 ayat (2) dan (3), Pasal 17 ayat (4), Bab VIIA, Pasal 
22C ayat (1), (2), (3), dan (4), Pasal 22D ayat (1), (2), (3), dan (4), Bab 
VIIB, Pasal 22E ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6), Pasal 23 ayat (1), 
(2), dan (3), Pasal 23A, Pasal 23C, Bab VIIIA, Pasal 23E ayat (1), (2), 
dan (3), Pasal 23F ayat (1), dan (2), Pasal 23G ayat (1) dan (2), Pasal 
24 ayat (1) dan (2), Pasal 24A ayat (1), (2), (3), (4), dan (5), Pasal 24 
B ayat (1), (2), (3), dan (4), Pasal 24C ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan 
(6) UUD 1945. Materi Perubahan Ketiga UUD 1945 meliputi ketentuan 
tentang asas-asas landasan bernegara, kelembagaan negara dan 
hubungan antar lembaga negara, dan ketentuan-ketentuan tentang 
Pemilihan Umum.18 

Perubahan Keempat UUD 1945 dilakukan dalam Sidang Tahunan 
MPR Tahun 2002. Perubahan dan atau penambahan dalam Perubahan 
Keempat tersebut meliputi Pasal 2 ayat (1); Pasal 6A ayat (4); Pasal 
8 ayat (3); Pasal 11 ayat (1); Pasal 16, Pasal 23B; Pasal 23D; Pasal 
24 ayat (3); Bab XIII, Pasal 31 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5); Pasal 32 
ayat (1), (2), (3), dan (4); Bab IV, Pasal 33 ayat (4) dan (5); Pasal 34 

18 Ditetapkan pada tanggal 9 November 2001.

19  Ditetapkan pada tanggal 10 Agustus 2002.

20  Jimly Asshiddiqie, “Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 
1945”, makalah disampaikan dalam simposium yang dilakukan oleh Badan Pembinaan Hukum 
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ayat (1), (2), (3), dan (4); Pasal 37 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5); Aturan 
Peralihan Pasal I, II, dan III; Aturan Tambahan Pasal I dan II UUD 
1945. Materi perubahan pada Perubahan Keempat adalah ketentuan 
tentang kelembagaan negara dan hubungan antar lembaga negara, 
penghapusan Dewan Pertimbangan Agung (DPA), ketentuan tentang 
pendidikan dan kebudayaan, ketentuan tentang perekonomian dan 
kesejahteraan sosial, dan aturan peralihan serta aturan tambahan.19

Perubahan-perubahan tersebut diatas meliputi hampir keseluruhan 
materi UUD 1945. Jika naskah asli UUD 1945 berisi 71 butir ketentuan, 
maka setelah empat kali mengalami perubahan, materi muatan UUD 
1945 mencakup 199 butir ketentuan. Bahkan hasil perubahan tersebut 
dapat dikatakan sebagai sebuah konstitusi baru sama sekali dengan 
nama resmi “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945”.20

Selain perubahan dan penambahan butir-butir ketentuan, 
perubahan UUD 1945 juga mengakibatkan adanya perubahan 
kedudukan dan hubungan beberapa lembaga negara, penghapusan 
lembaga negara tertentu, dan pembentukan lembaga-lembaga negara 
baru.

Dalam setiap pembicaraan mengenai lembaga negara, ada 2 (dua) 
unsur pokok yang saling berkaitan, yaitu organ dan functie. Organ 
adalah bentuk atau wadahnya, sedangkan functie adalah isinya; organ 
adalah status bentuknya (Inggris: form, Jerman: vorm), sedangkan 
functie adalah gerakan wadah itu sesuai maksud pembentukannya. 
Dalam naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945, organ-organ yang dimaksud, ada yang disebut secara 
eksplisit namanya, dan ada pula yang disebutkan eksplisit hanya 
fungsinya. Ada pula lembaga atau organ yang disebut bahwa baik 
namanya maupun fungsi atau kewenangannya akan diatur dengan 
peraturan yang lebih rendah.

Nasional, Departemen Kehakiman dan HAM, 2003, hal. 1.

21  Sebelum Perubahan Keempat UUD 1945 yang ditetapkan MPR pada tahun 2002, ketentuan 
Pasal 16 ini berisi 2 (dua) ayat, dan ditempatkan dalam Bab IV dengan judul Dewan Pertimbangan 
Agung. Artinya, Dewan Pertimbangan Agung bukan bagian dari Kekuasaan Pemerintahan Negara, 

Jika dikaitkan dengan hal tersebut di atas, maka dapat 
dikemukakan bahwa dalam UUD 1945, terdapat tidak kurang dari 
28 subyek hukum kelembagaan atau subyek hukum tata negara dan 
tata usaha negara yang disebut keberadaannya dalam UUD 1945. 
Subyek-subyek hukum kelembagaan itu dapat disebut sebagai organ-
organ negara dalam arti yang luas. Secara tekstual, di bawah ini dapat 
dikemukakan organ-organ dimaksud itu satu per satu menurut urutan 
pasal yang mengaturnya dalam UUD 1945, yaitu sebagai berikut:
1) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) diatur dalam Bab III UUD 

1945 yang juga diberi judul “Majelis Permusyawaratan Rakyat”. 
Bab III ini berisi 2 (dua) pasal, yaitu Pasal 2 yang terdiri atas 3 
(tiga) ayat, Pasal 3 yang juga terdiri atas 3 (tiga) ayat;

2) Presiden yang diatur keberadaannya dalam Bab III UUD 1945, 
dimulai dari Pasal 4 ayat (1) dalam pengaturan mengenai Kekua-
saan Pemerintahan Negara yang berisi 17 pasal;

3) Wakil Presiden yang keberadaannya juga diatur dalam Pasal 4 
yaitu pada ayat (2) UUD 1945. Pasal 4 ayat (2) UUD 1945 itu 
menegaskan, “Dalam melakukan kewajibannya, Presiden dibantu 
oleh satu orang Wakil Presiden”;

4) Menteri dan Kementerian Negara yang diatur tersendiri dalam 
Bab V UUD 1945, yaitu pada Pasal 17 ayat (1), (2), dan (3);

5) Dewan Pertimbangan Presiden yang diatur dalam Pasal 16 Bab 
III tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara yang berbunyi, 
“Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas 
memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang 
selanjutnya diatur dalam undang-undang”21; 

6) Duta seperti diatur dalam Pasal 13 ayat (1) dan (2);
7) Konsul seperti yang diatur dalam Pasal 13 ayat (1);
8) Pemerintahan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud oleh Pasal 

18 ayat (2), (3), (5), (6) dan ayat (7) UUD 1945;
9) Gubernur Kepala Pemerintah Daerah seperti yang diatur dalam 

melainkan sebagai lembaga tinggi negara yang berdiri sendiri.

22  Dalam rancangan perubahan UUD, semula tercantum pengaturan mengenai Kejaksaan Agung. 
Akan tetapi, karena tidak mendapatkan kesepakatan, maka sebagai gantinya disepakatilah 
rumusan Pasal 24 ayat (3) tersebut. Karena itu, perkataan “badan-badan lain yang fungsinya 
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Pasal 18 ayat (4) UUD 1945;
10) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, seperti yang diatur 

dalam Pasal 18 ayat 3 UUD 1945;
11) Pemerintahan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud oleh 

Pasal 18 ayat (2), (3), (5), (6) dan ayat (7) UUD 1945;
12) Bupati Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten seperti yang diatur 

dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945;
13) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten seperti yang diatur 

dalam Pasal 18 ayat (3) UUD 1945;
14) Pemerintahan Daerah Kota sebagaimana dimaksud oleh Pasal 

18 ayat (2), (3), (5), (6) dan ayat (7) UUD 1945;
15) Walikota Kepala Pemerintah Daerah Kota seperti yang diatur 

dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945;
16) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota seperti yang diatur oleh 

Pasal 18 ayat (3) UUD 1945;
17) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang  diatur dalam Bab VII UUD 

1945 yang berisi Pasal 19 sampai dengan Pasal 22B;
18) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang diatur dalam Bab VIIA 

yang terdiri atas Pasal 22C dan Pasal 22D;
19) Komisi Penyelenggaran Pemilu yang diatur dalam Pasal 22E ayat 

(5) UUD 1945 yang menentukan bahwa pemilihan umum harus 
diselenggarakan oleh suatu komisi yang bersifat nasional, tetap, 
dan mandiri;

20) Bank Sentral yang disebut eksplisit oleh Pasal 23D, yaitu 
“Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, 
kewenangan, tanggungjawab, dan independensinya diatur dengan 
undang-undang”;

21) Badan Pemeriksa Keuangan yang diatur tersendiri dalam Bab 
VIIIA dengan judul Badan Pemeriksa Keuangan, dan terdiri atas 
3 pasal, yaitu Pasal 23E (3 ayat), Pasal 23F (2 ayat), dan Pasal 
23G (2 ayat);

22) Mahkamah Agung yang keberadaannya diatur dalam Bab IX, 
Pasal 24 dan Pasal 24A UUD 1945;

23) Mahkamah Konstitusi yang juga diatur keberadaannya dalam Bab 

IX, Pasal 24 dan Pasal 24C UUD 1945;
24) Komisi Yudisial yang juga diatur dalam Bab IX,  Pasal 24B UUD 

1945;
25) Tentara Nasional Indonesia (TNI) diatur tersendiri dalam UUD 

1945, yaitu dalam Bab XII tentang Pertahanan dan Keamanan 
Negara, pada Pasal 30 UUD 1945;

26) Kepolisian Negara Republik Indonesia yang juga diatur dalam 
Bab XII Pasal 30 UUD 1945;

27) Satuan Pemerintahan Daerah yang bersifat khusus atau istimewa 
seperti dimaksud oleh Pasal 18B ayat (1) UUD 1945, diatur dengan 
undang-undang; 

28) Badan-badan lain yang fungsinya terkait dengan kehakiman 
seperti kejaksaan diatur  dalam undang-undang sebagaimana 
dimaksud oleh Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi, 
“Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan 
kehakiman diatur dalam undang-undang”22.

Dari 28 organ atau subjek tersebut, tidak semuanya ditentukan 
dengan jelas, keberadaannya dan kewenangannya dalam UUD 1945. 
Yang keberadaannya dan kewenangannya ditentukan dengan tegas 
dalam UUD 1945 hanya 23 organ atau 24 subyek jabatan, yaitu;
i. Presiden dan Wakil Presiden;
ii. Wakil Presiden (dapat pula disebut tersendiri);
iii. Menteri dan Kementerian Negara;
iv. Dewan Pertimbangan Presiden;
v. Pemerintahan Daerah Provinsi;
vi. Gubernur Kepala Pemerintah Daerah;

berkaitan dengan kekuasaan kehakiman” dalam ketentuan tersebut dapat ditafsirkan salah satunya 
adalah Kejaksaan Agung. Di samping itu, sesuai dengan amanat UU, Komisi Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi atau KPK juga dapat disebut sebagai contoh lain mengenai badan-badan 
yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman.

23  Otoritas konstitusi berasal dari kekuasaan konstituen, yaitu otoritas yang berada di luar dan atas 
sistem yang dibentuk. Dalam negara demokratis, pemegang kekuasaan konstituen adalah rakyat. 
Brian Thompson, Textbook on Constitutional Law & Administrative Law, Third Edition, (London: 
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vii. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi;
viii. Pemerintahan Daerah Kabupaten;
ix. Bupati Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten;
x. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
xi. Pemerintahan Daerah Kota;
xii. Walikota Kepala Pemerintah Daerah Kota;
xiii. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota;
xiv. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR);
xv. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR);
xvi. Dewan Perwakilan Daerah (DPD); 
xvii. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR);
xviii. Komisi Penyelenggaran Pemilu yang oleh UU Pemilu 

dinamakan 
 Komisi Pemilihan Umum;
xix. Badan Pemeriksa Keuangan;
xx. Mahkamah Agung;
xxi. Mahkamah Konstitusi;
xxii. Komisi Yudisial;
xxiii. Tentara Nasional Indonesia (TNI);
xxiv. Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Sedangkan empat organ lainnya, yaitu (i) bank sentral; (ii) duta; (iii) 
konsul; dan (iv) badan-badan lain yang berkaitan dengan kekuasaan 
kehakiman, tidak ditentukan dengan tegas kewenangannya dalam 
UUD 1945. Duta dan konsul hanya disebut begitu saja dalam Pasal 
13 UUD 1945. Bahkan konsul hanya disebut dalam Pasal 13 ayat (1) 
yang berbunyi, “Presiden mengangkat duta dan konsul”. Rumusan ini 
berasal dari naskah asli UUD 1945 yang disahkan pada tanggal 18 
Agustus 1945. Sedangkan mengenai duta, masih diatur lebih lanjut 
dalam Pasal 13 ayat (1), yaitu bahwa “Dalam hal mengangkat duta, 
Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat”, 
dan ayat (2)-nya menyatakan, “Presiden menerima penempatan duta 
negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR”.

Mengenai keberadaan bank sentral, dapat dikatakan memang 

ditentukan secara tegas dalam Pasal 23D. Pasal ini menentukan, 
“Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, 
kewenangan, tanggungjawab, dan independensinya diatur dengan 
undang-undang”. Artinya, keberadaanya lembaga bank sentral itu 
dianggap memiliki constitutional importance atau dinilai demikian 
pentingnya sehingga keberadaannya harus disebutkan dalam 
UUD. Namun, namanya apa, susunannya bagaimana, kedudukan, 
kewenangan, dan tanggungjawabnya apa, serta bagaimana pula 
independensinya, sepenuhnya diserahkan pengaturannya lebih lanjut 
dengan undang-undang yang tersendiri.

Di samping itu, adanya ketentuan Pasal 24 ayat (3), juga membuka 
peluang akan adanya badan-badan lain yang fungsinya berkaitan 
dengan kekuasaan kehakiman yang dapat dikategorikan pula sebagai 
lembaga negara yang dapat memiliki constitutional importance. 
Misalnya, kejaksaan agung, meskipun keberadaannya tidak secara 
eksplisit disebut dalam UUD 1945, namun keberadaanya dalam sistem 
hukum setiap negara sangatlah penting. Dalam sistem penegakan 
hukum, pentingnya kejaksaan itu sama dengan kepolisian negara, yang 
terbukti diatur dengan tegas dalam Pasal 30 UUD 1945. Pengaturan 
mengenai kepolisian itu dalam UUD 1945 tentu dapat dimengerti 
karena adanya latar belakang politik yang mewarnai keberadaannya 
di masa sebelum reformasi yang terkait erat dengan keberadaanya 
TNI yang tergabung bersama kepolisian dalam organisasi Angkatan 
Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Karena itu, pengaturan 
mengenai kepolisian dan tentara nasional Indonesia diatur jelas dalam 
Pasal 30 Bab XII tentang Pertahanan dan Keamanan Negara. 

Artinya, hal tidak diaturnya lembaga kejaksaan agung yang 
berbanding terbalik dengan diaturnya lembaga kepolisian negara 
secara eksplisit dalam pasal-pasal UUD 1945, tidak dapat ditafsirkan 
bahwa kedudukan keduanya  memiliki derajat constitutional importance 
yang berbeda. Dalam rangka penegakan hukum, kepolisian sebagai 
pejabat penyidik dan kejaksaan sebagai pejabat penuntut umum sama-
sama penting kedudukannya dalam sistem negara hukum dimanapun 
juga. Karena itu, daftar 24 lembaga tersebut di atas hanyalah daftar 
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lembaga negara yang kewenangannya secara eksplisit ditentukan 
dalam UUD 1945, sedangkan keempat lainnya kewenangannya tidak 
disebut secara eksplisit. Bahkan, dengan adanya ketentuan Pasal 24 
ayat (3) UUD 1945, maka badan-badan lain yang tidak disebut dalam 
UUD 1945, seperti kejaksaan agung, dapat pula disebut sebagai 
lembaga yang memiliki constitutional importance yang fungsinya 
berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, sehingga dapat saja disebut 
sebagai lembaga negara yang ke-28 yang dapat disebut sebagai 
lembaga konstitusional menurut UUD 1945. 

Bahkan, oleh karena yang disebut sebagai badan yang fungsinya 
berkaitan dengan kekuasaan kehakiman menurut Pasal 24 ayat (3) 
UUD 1945 adalah badan-badan lain, maka jumlahnya pun dapat saja 
lebih dari satu lembaga. Artinya, jumlah lembaga negara yang dapat 
dikategorikan sebagai lembaga konstitisional menurut UUD 1945 
sangat mungkin lebih dari 28 buah jumlahnya.

B. UUd 1945 SEBAGAI KONSTITUSI POLITIK, EKONOMI,      
dAN SOSIAL
Sebagai wujud perjanjian sosial tertinggi23, konstitusi memuat cita-

cita yang akan dicapai dengan pembentukan negara dan prinsip-prinsip 
dasar pencapaian cita-cita tersebut. UUD 1945 sebagai konstitusi 
bangsa Indonesia merupakan dokumen hukum dan dokumen politik 
yang memuat cita-cita, dasar-dasar, dan prinsip-prinsip penyeleng–
garaan kehidupan nasional.24 Pasal II Aturan Tambahan UUD 1945 
menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal25.  Pembukaan dan 
pasal-pasal adalah satu kesatuan norma-norma konstitusi. Walaupun 
pembukaan memiliki tingkat abstraksi yang lebih tinggi dibanding 
pasal-pasal, namun tidak dapat dikatakan bahwa pembukaan memiliki 
kedudukan lebih tinggi dari pasal-pasal. Keduanya adalah norma-

Blackstone Press Limited, 1997), hal. 5.

24  Eric Barendt, An Introduction to Constitutional Law, (New York: Oxford University Press, 1998), 
hal. 2-7.

norma konstitusi yang supreme dalam tata hukum nasional (national 
legal order).

UUD 1945 memuat baik cita-cita, dasar-dasar, maupun prinsip-
prinsip penyelenggaraan negara. Cita-cita pembentukan negara 
kita kenal dengan istilah tujuan nasional yang tertuang dalam alenia 
keempat, yaitu (a) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh 
tumpah darah Indonesia; (b) memajukan kesejahteraan umum; 
(c) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan (d) ikut melaksanakan 
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, 
dan keadilan sosial. Cita-cita tersebut akan dilaksanakan dalam suatu 
susunan Negara Republik Indonesia yang berdiri di atas lima dasar 
yaitu Pancasila sebagaimana juga dicantumkan dalam alenia keempat 
Pembukaan UUD 1945. 

Untuk mencapai cita-cita tersebut dan melaksanakan 
penyelenggaraan negara berdasarkan Pancasila, UUD 1945 telah 
memberikan kerangka susunan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 
dan bernegara. Norma-norma dalam UUD 1945 tidak hanya mengatur 
kehidupan politik tetapi juga kehidupan ekonomi dan sosial. Hal ini 
karena para pendiri bangsa menghendaki bahwa rakyat Indonesia 
berdaulat secara penuh, bukan hanya kedaulatan politik. Maka UUD 
1945 merupakan konstitusi politik, konstitusi ekonomi, dan konstitusi 
sosial yang harus menjadi acuan dan landasan secara politik, ekonomi, 
dan sosial, baik oleh negara (state), masyarakat (civil society), ataupun 
pasar (market). 

Sebagai konstitusi politik, UUD 1945 mengatur masalah susunan 
kenegaraan, hubungan antara lembaga-lembaga negara, dan 
hubungannya dengan warga negara. Hal ini misalnya diatur dalam Bab 
I tentang Bentuk Kedaulatan, Bab II tentang Majelis Permusyawaratan 
Rakyat, Bab III tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara, Bab V 
tentang Kementerian Negara, Bab  VI tentang Pemerintah Daerah, 

25  Hasil Perubahan Keempat UUD 1945. Sebelum dilakukan perubahan konstitusi, UUD 1945 terdiri 
dari tiga bagian, yaitu Pembukaan, Batang Tubuh, dan Penjelasan.

26 Pasal 1 ayat (3) ini merupakan hasil Perubahan Keempat UUD 1945.

27  Montesquieu, The Spirit of the laws,  Translated by Thomas Nugent, (London: G. Bell & Sons, 
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Bab VII tentang Dewan Perwakilan Rakyat, Bab VIIA tentang Dewan 
Perwakilan Daerah, Bab VIIB tentang Pemilu, Bab VIII tentang Hal 
Keuangan, Bab VIIIA tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Bab IX 
tentang Kekuasaan Kehakiman, Bab IX tentang Wilayah Negara, 
Bab X tentang Warga Negara Dan Penduduk khususnya Pasal 26, 
Bab XA tentang Hak Asasi Manusia khususnya Pasal 28I ayat (5), 
Bab XII tentang Pertahanan Dan Keamanan Negara, Bab XV tentang 
Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan, 
Bab XVI tentang Perubahan Undang-Undang Dasar, Aturan Peralihan, 
dan Aturan Tambahan.

Sebagai konstitusi ekonomi, UUD 1945 juga mengatur 
bagaimana sistem perekonomian nasional seharusnya disusun 
dan dikembangkan. Ketentuan utama UUD 1945 tentang sistem 
perekonomian nasional dimuat dalam Bab XIV Pasal 33. Ketentuan 
tentang sistem perekonomian nasional memang hanya dalam satu 
pasal yang terdiri dari lima ayat. Namun ketentuan ini harus dielaborasi 
secara konsisten dengan cita-cita dan dasar negara berdasarkan 
konsep-konsep dasar yang dikehendaki oleh pendiri bangsa. Selain 
itu, sistem perekonomian nasional juga harus dikembangkan terkait 
dengan hak-hak asasi manusia yang juga mencakup hak-hak ekonomi, 
serta dengan ketentuan kesejahteraan rakyat.

Sebagai konstitusi sosial, UUD 1945 mengatur tata kehidupan 
bermasyarakat terutama dalam Bab X tentang Warga Negara Dan 
Penduduk khususnya Pasal 27 dan Pasal 28, Bab XA tentang Hak 
Asasi Manusia, Bab XIII tentang Pendidikan Dan Kebudayaan, dan 
Bab XIV tentang Perekonomian Nasional Dan Kesejahteraan Rakyat 
khususnya Pasal 34.

Ketentuan-ketentuan tersebut selalu harus dielaborasi secara 
konsisten dengan cita-cita dan dasar negara, sekaligus harus dapat 
mengantisipasi dan memberikan solusi tantangan jaman untuk 
mewujudkan negara hukum serta melaksanakan demokrasi politik, 
demokrasi ekonomi, dan demokrasi sosial. Hal ini membutuhkan 
kesadaran dan kultur supremasi konstitusi dari semua wilayah 
kekuasaan untuk mewujudkan sistem hukum nasional yang kokoh.

C. IMPLIKASI PERUBAHAN UUd 1945 TERHAdAP 
PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL

1. Penataan Sistem Hukum
Negara hukum (Rechtsstaat atau The Rule of Law) adalah konsep 

negara yang diidealkan oleh para pendiri bangsa yang membahas dan 
merumuskan UUD 1945, sebagaimana kemudian dituangkan dalam 
penjelasan UUD 1945 sebelum perubahan. Penegasan sebagai negara 
hukum dikuatkan dalam UUD 1945 setelah perubahan pada Pasal 1 
ayat (3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.26

Sebagai sebuah negara hukum, maka hukum harus dipahami dan 
dikembangkan sebagai satu kesatuan sistem. Sebagai sebuah sistem, 
hukum terdiri dari elemen-elemen (1) kelembagaan (institutional), (2) 
kaedah aturan (instrumental), (3) perilaku para subyek hukum yang 
menyandang hak dan kewajiban yang ditentukan oleh norma aturan itu 
(elemen subyektif dan kultural). Ketiga elemen sistem hukum tersebut 
mencakup (a) kegiatan pembuatan hukum (law making), (b) kegiatan 
pelaksanaan hukum atau penerapan hukum (law administrating), dan 
(c) kegiatan peradilan atas pelanggaran hukum (law adjudicating) atau 
yang biasa disebut dengan penegakkan hukum dalam arti sempit (law 
enforcement).

Selain kegiatan-kegiatan tersebut di atas, terdapat beberapa 
kegiatan lain yang sering dilupakan, yaitu (d) pemasyarakatan dan 
pendidikan hukum (law socialization and law education) secara luas 
dan juga meliputi (e) pengelolaan informasi hukum (law information 
management). Kedua kegiatan tersebut merupakan kegiatan penunjang 
yang semakin penting kontribusinya dalam sistem hukum nasional.

Kelima kegiatan dalam sistem hukum tersebut biasanya dibagi 
ke dalam tiga wilayah fungsi kekuasaan negara, yaitu (i) fungsi 
legislasi dan regulasi, (ii) fungsi eksekutif dan administratif, serta 
(iii) fungsi yudikatif atau judisial.27 Organ legislatif adalah lembaga 

Ltd, 1914), Part XI, Chapter 67.

28  Hans Kelsen, General Theory of Law and State, translated by: Anders Wedberg, (New York; 
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parlemen, organ eksekutif adalah birokrasi pemerintahan, sedangkan 
organ judikatif adalah birokrasi aparatur penegakan hukum yang 
mencakup kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Semua organ 
harus dihubungkan dengan hirarkinya masing-masing mulai dari yang 
tertinggi hingga terendah, yaitu terkait dengan aparatur tingkat pusat, 
tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota.

Keseluruhan elemen, komponen, hirarki dan aspek-aspek yang 
bersifat sistemik dan saling berkaitan satu sama lain itulah tercakup 
pengertian sistem hukum yang harus dikembangkan dalam kerangka 
Negara Hukum Indonesia berdasarkan UUD 1945. Jika dinamika 
yang berkenaan dengan keseluruhan aspek, elemen, hirarki dan 
komponen tersebut tidak bekerja secara seimbang dan sinergis, maka 
hukum sebagai satu kesatuan sistem tidak dapat diharapkan terwujud 
sebagaimana mestinya.

Saat ini masih terdapat kecenderungan memahami hukum dan 
pembangunan hukum secara parsial pada elemen tertentu dan bersifat 
sektoral. Maka saya sering mengemukakan pentingnya menyusun 
dan merumuskan konsepsi Negara Hukum Indonesia sebagai satu 
kesatuan sistem. Semua lembaga atau institusi hukum yang ada 
hendaklah dilihat sebagai bagian dari keseluruhan sistem hukum 
yang perlu dikembangkan dalam kerangka Negara Hukum tersebut. 
Untuk itu, bangsa Indonesia perlu menyusun suatu blue print sebagai 
desain makro tentang Negara Hukum dan Sistem Hukum Nasional 
yang hendak kita bangun dan tegakkan.
2. Penataan Kelembagaan Hukum

Sebagai tindak lanjut dari pembaruan konstitusional, setelah 
dengan ditetapkannya Perubahan Keempat UUD 1945 maka struktur 
ketatanegaraan Republik Indonesia harus segera disesuaikan dengan 
desain UUD yang telah berubah itu. Semua institusi pada lapisan supra 
struktur kenegaraan dan pemerintahan harus ditata kembali. Demikian 
pula institusi publik di sektor masyarakat (infrastruktur masyarakat), 

Russell & Russell, 1961), hal. 115 dan 123-124.

seperti partai politik, organisasi kemasyarakatan dan organisasi 
non-pemerintah seperti yayasan (stichting) dan perkumpulan 
(vereenigings), juga perlu ditata kembali. Bahkan, organisasi di sektor 
bisnis atau ekonomi pasar (market), seperti perseroan, koperasi, dan 
BUMN/BUMD juga memerlukan penataan kembali.

Di sektor negara dan pemerintahan, upaya penataan itu mencakup 
kelembagaan di ranah legislatif, eksekutif, judikatif, dan bahkan 
di wilayah-wilayah campuran atau yang disebut dengan badan-
badan independen. Sekarang, telah bermunculan banyak lembaga 
independen, misalnya, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Nasional HAM, 
Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara, Komisi Pengawas 
Persaingan Usaha, Komisi Ombudsman, Komisi Penyiaran Indonesia, 
dan sebagainya. Semua badan-badan ini perlu dikonsolidasikan 
sehingga tidak berkembang tanpa arahan yang jelas.

Di lingkungan pemerintahan, juga perlu ditata kembali pembedaan 
antara fungsi-fungsi politik dan teknis administratif, antara organisasi 
departemen dan non departemen pemerintahan, dan. Pasal 17 ayat (4) 
UUD 1945, misalnya, menentukan bahwa pembentukan, pengubahan, 
dan pembubaran organisasi kementerian negara harus diatur dalam 
Undang-Undang. Artinya, diperlukan pula Undang-Undang yang 
di dalamnya diatur mengenai berbagai aspek berkenaan dengan 
kementerian negara, sehingga Presiden tidak seenaknya membentuk, 
mengubah dan membubarkan suatu organisasi departemen. Penataan 
kelembagaan ini bahkan juga berkaitan dengan pembenahan yang 
harus dilakukan sebagai akibat diselenggarakannya otonomi daerah 

29  Ibid., hal 124. Beberapa penulis menyatakan bahwa teori hirarki norma ini dipengaruhi oleh teori 
Adolf  Merkl, atau paling tidak Merkl telah menulis teori terlebih dahulu dibanding Hans Kelsen, 
yang disebut Jeliæ dengan “stairwell structure of legal order”. Teori Merkl ini adalah tentang tahapan 
hukum (die Lehre vom Stufenbau der Rechtsordnung) yaitu bahwa hukum adalah suatu sistem 
tata aturan hirarkis, suatu sistem norma yang mengkondisikan dan dikondisikan dan tindakan 
hukum. Norma yang mengkondisikan berisi kondisi untuk pembuatan norma lain atau tindakan. 
Pembuatan hirarkis ini termanifestasi dalam bentuk regresi dari sistem tata hukum yang lebih 
tinggi ke sistem tata hukum yang lebih rendah. Proses ini selalu merupakan proses konkretisasi 
dan individualisasi. Lihat Zoran Jeliæ, “A Note On Adolf Merkl’s Theory of Administrative Law”, 
Journal Facta Universitatis, Series: Law and Politics. Vol. 1  No. 2, 1998, hal. 149. Bandingkan 
dengan Ian Stewart, “The Critical Legal Science of Hans Kelsen”, Journal of Law and Society, 17 
(3), 1990, hal. 283. 
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yang luas berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah yang masih perlu pemikiran berkelanjutan untuk disesuaikan 
dengan ketentuan Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B UUD 1945. 
Keseluruhan dan tiap-tiap kelembagaan tersebut, baik di lapisan 
supra stuktural kenegaraan dan pemerintahan maupun di lingkungan 
infrastuktur masyarakat, diharapkan dapat melakukan (i) reorganisasi, 
reorientasi dan retraining sumber daya manusia (pegawai administrasi), 
(ii) streamlining dan efisiensi struktur jabatan, (iii) penataan sistem 
informasi dan pelayanan umum berbasis teknologi informasi, (iv) 
penyempurnaan sistem pengawasan dan pembentukan infrastruktur 
penegakan sistem reward and punishment.

3. Pembentukan dan Pembaruan Hukum
Kita sudah berhasil melakukan constitutional reform secara besar-

besaran. Jika UUD 1945 yang hanya mencakup 71 butir ketentuan di 
dalamnya, maka setelah empat kali mengalami perubahan, UUD 1945 
sekarang berisi 199 butir ketentuan. Isinyapun bukan hanya perubahan 
redaksional, melainkan menyangkut pula perubahan paradigma 
pemikiran yang sangat mendasar. Karena itu, segera setelah agenda 
constitutional reform (pembaruan konstitusi), kita perlu melanjutkan 
dengan agenda legal reform (pembentukan dan pembaruan hukum) 
yang juga besar-besaran.

Bidang-bidang hukum yang memerlukan pembentukan dan 
pembaruan tersebut dapat dikelompokkan menurut bidang-bidang 
yang dibutuhkan, yaitu:

1. Bidang politik dan pemerintahan.
2. Bidang ekonomi dan dunia usaha.
3. Bidang kesejahteraan sosial dan budaya.
4. Bidang penataan sistem dan aparatur hukum.

Bentuk hukum yang perlu disusun dan diperbarui tidak saja 
berupa Undang-Undang tetapi juga Peraturan Pemerintah, Peraturan 
Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan di lingkungan lembaga-
lembaga tinggi negara dan badan-badan khusus dan independen 

lainnya seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Bank 
Indonesia, Komisi Pemilihan Umum, dan sebagainya. Demikian 
pula di daerah-daerah, pembaruan dan pembentukan hukum juga 
dilakukan dalam bentuk Peraturan Daerah dan nantinya dapat 
pula berupa Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati dan Peraturan 
Walikota. Untuk menampung kebutuhan di tingkat lokal, termasuk 
mengakomodasikan perkembangan norma-norma hukum adat yang 
hidup dalam masyarakat pedesaan, dapat pula dibentuk Peraturan 
Desa. Di samping itu, nomenklatur dan bentuk sistem hukumnya 
juga perlu dibenahi, misalnya, perlu dibedakan dengan jelas antara 
peraturan (regels) yang dapat dijadikan objek judicial review dengan 
penetapan administratif berupa keputusan (beschikking) yang dapat 
dijadikan objek peradilan tata usaha negara, dan putusan hakim (vonis) 
dan fatwa (legal opinion).

4. Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Penegakan Hukum (law enforcement) dalam arti luas mencakup 

kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta 
melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau 
penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik 
melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan 
mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (alternative desputes or 
conflicts resolution). Bahkan, dalam pengertian yang lebih luas lagi, 
kegiatan penegakan hukum mencakup pula segala aktivitas yang 
dimaksudkan agar hukum sebagai perangkat kaedah normatif yang 
mengatur dan mengikat para subjek hukum dalam segala aspek 
kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar ditaati dan 
sungguh-sungguh dijalankan sebagaimana mestinya. Dalam arti 
sempit, penegakan hukum itu menyangkut kegiatan penindakan 
terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan 
perundang-undangan, khususnya –yang lebih sempit lagi— melalui 
proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat kepolisian, 
kejaksaan, advokat atau pengacara, dan badan-badan peradilan.

Karena itu, dalam arti sempit, aktor-aktor utama yang peranannya 



�� ��

sangat menonjol dalam proses penegakan hukum itu adalah polisi, 
jaksa, pengacara dan hakim. Para penegak hukum ini dapat dilihat 
pertama-tama sebagai orang atau unsur manusia dengan kualitas, 
kualifikasi, dan kultur kerjanya masing-masing. Dalam pengertian 
demikian persoalan penegakan hukum tergantung aktor, pelaku, 
pejabat atau aparat penegak hukum itu sendiri. Kedua, penegak 
hukum dapat pula dilihat sebagai institusi, badan atau organisasi 
dengan kualitas birokrasinya sendiri-sendiri. Dalam kaitan itu kita 
melihat penegakan hukum dari kacamata kelembagaan yang pada 
kenyataannya, belum terinstitusionalisasikan secara rasional dan 
impersonal (instituti–onalized). Namun, kedua perspektif tersebut perlu 
dipahami secara komprehensif dengan melihat pula keterkaitannya 
satu sama lain serta keterkaitannya dengan berbagai faktor dan 
elemen yang terkait dengan hukum itu sendiri sebagai suatu sistem 
yang rasional.

Di samping itu, agenda penegakan hukum juga memerlukan 
kepemimpinan dalam semua tingkatan yang memenuhi dua syarat. 
Pertama, kepemimpinan diharapkan dapat menjadi penggerak yang 
efektif untuk tindakan-tindakan penegakan hukum yang pasti; Kedua, 
kepemimpinan tersebut diharapkan dapat menjadi teladan bagi 
lingkungan yang dipimpinnya masing-masing mengenai integritas 
kepribadian orang yang taat aturan.

5. Pemasyarakatan dan Pembudayaan Hukum 
Pembudayaan, pemasyarakatan dan pendidikan hukum (law 

socialization and law education) dalam arti luas sering tidak dianggap 
penting. Padahal, tanpa didukung oleh kesadaran, pengetahuan dan 
pemahaman oleh para subjek hukum dalam masyarakat, nonsens 
suatu norma hukum dapat diharapkan tegak dan ditaati. Karena itu, 
agenda pembudayaan, pemasyarakatan dan pendidikan hukum ini 
perlu dikembangkan tersendiri dalam rangka perwujudan ide negara 
hukum di masa depan. Beberapa faktor yang terkait dengan soal ini 
adalah (a) pembangunan dan pengelolaan sistem dan infra struktur 
informasi hukum yang berbasis teknologi informasi (information 

technology); (b) peningkatan upaya publikasi, komunikasi dan 
sosialisasi hukum; (c) pengembangan pendidikan dan pelatihan 
hukum; dan (d) pemasyarakatan citra dan keteladanan-keteladanan 
di bidang hukum.

Dalam rangka komunikasi hukum, perlu dipikirkan kembali 
kebutuhan adanya media digital dan elektronika, baik radio, televisi 
maupun jaringan internet dan media lainnya yang dimiliki dan dikelola 
khusus oleh pemerintah. Mengenai televisi dan radio dapat dikatakan 
bahwa televisi dan radio swasta sudah sangat banyak dan karena 
itu, kemungkinan terjadinya dominasi arus informasi sepihak dari 
pemerintah seperti terjadi selama masa Orde Baru tidak mungkin lagi 
terjadi. Karena itu, sumber informasi dari masyarakat dan dari pemodal 
sudah tersedia sangat banyak dan beragam. Namun, arus informasi 
dari pemerintah kepada masyarakat, khususnya berkenaan dengan 
pendidikan dan pemasyarakatan hukum terasa sangat kurang. Untuk 
itu, pembangunan media khusus tersebut dirasakan sangat diperlukan. 
Kebijakan semacam ini perlu dipertimbangkan termasuk mengenai 
kemungkinan memperkuat kedudukan TVRI dan RRI sebagai media 
pendidikan hukum seperti yang dimaksud.

6. Peningkatan Kapasitas Profesional Hukum
Profesi hukum perlu ditata kembali dan ditingkatkan mutu dan 

kesejahteraannya. Para profesional hukum itu antara lain meliputi (i) 
legislator (politisi), (ii) perancang hukum (legal drafter), (iii) konsultan 
hukum, (iv) advokat, (v) notaris, (vi) pejabat pembuat akta tanah, (vii) 
polisi, (viii) jaksa, (ix) panitera, (x) hakim, dan (xi) arbiter atau wasit. 
Untuk meningkatkan kualitas profesionalisme masing-masing profesi 
tersebut, diperlukan sistem sertifikasi nasional dan standarisasi, 
termasuk berkenaan dengan sistem kesejahteraannya. Di samping itu 
juga diperlukan program pendidikan dan pelatihan terpadu yang dapat 
terus menerus membina sikap mental, meningkatkan pengetahuan 
dan kemampuan profesional aparat hukum tersebut.

Agenda pengembangan kualitas profesional di kalangan profesi 
hukum ini perlu dipisahkan dari program pembinaan pegawai 
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administrasi di lingkungan lembaga-lembaga hukum tersebut, seperti di 
pengadilan ataupun di lembaga perwakilan rakyat. Dengan demikian, 
orientasi peningkatan mutu aparat hukum ini dapat benar-benar 
dikembangkan secara terarah dan berkesinambungan. Di samping itu, 
pembinaan kualitas profesional aparat hukum ini dapat pula dilakukan 
melalui peningkatan keberdayaan organisasi profesinya masing-
masing, seperti Ikatan Hakim Indonesia, Ikatan Notaris Indonesia, 
dan sebagainya. Dengan demikian, kualitas hakim dapat ditingkatkan 
melalui peranan Mahkamah Agung di satu pihak dan melalui peranan 
Ikatan Hakim Indonesia di lain pihak.

7. Infrastruktur Sistem Kode Etika Positif
Seperti dikemukakan di atas, untuk menunjang berfungsinya 

sistem hukum diperlukan suatu sistem etika yang ditegakkan 
secara positif berupa kode etika di sektor publik. Di setiap sektor 
kenegaraan dan pemerintahan selalu terdapat peraturan tata tertib 
serta pedoman organisasi dan tata kerja yang bersifat internal. Di 
lingkungan organisasi-organisasi masyarakat juga selalu terdapat 
Anggaran atau Pedoman Dasar dan Anggaran atau Pedoman Rumah 
Tangga organisasi. Namun, baru sedikit sekali di antara organisasi 
atau lembaga-lembaga tersebut yang telah memiliki perangkat 
Kode Etika yang disertai oleh infrastruktur kelembagaan Dewan 
Kehormatan ataupun Komisi Etika yang bertugas menegakkan kode 
etika dimaksud. Di samping itu, kalaupun pedoman atau anggaran 
dasar dan rumah tangga tersebut sudah ada, dokumen-dokumen itu 
hanya ada di atas kertas dalam arti tidak sungguh-sungguh dijadikan 
pedoman perilaku berorganisasi. Pada umumnya, dokumen-dokumen 
peraturan, pedoman atau anggaran dasar dan rumah tangga tersebut 
hanya dibuka dan dibaca pada saat diadakan kongres, muktamar atau 
musyawarah nasional organisasi yang bersangkutan. Selebihnya, 
dokumen-dokumen tersebut hanya biasa dilupakan.

Dengan perkataan lain, dalam kultur keorganisasian atau kultur 
berorganisasi di berbagai kalangan masyarakat kita, kebiasaan untuk 
menaati aturan, rule of the game belumlah menjadi tradisi yang kuat. 

Tradisi taat aturan itu masih harus dibudayakan secara luas. Untuk 
itu, diperlukan proses pelembagaan tradisi normatif yang bertingkat-
tingkat, baik berkenaan dengan norma hukum, norma etika dan moral, 
serta norma hukum. Karena itu, selain menata dan memperbaiki 
kembali sistem norma hukum, kita juga perlu melembagakan sistem 
dan infrastruktur etika positif dalam masyarakat kita. Sistem dan 
infra- struktur etika tersebut dilembagakan, baik melalui mekanisme 
di lingkungan suprastruktur kenegaraan dan pemerintahan maupun 
di lingkungan infrastruktur masyarakat.
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