Undang Undang Dasar 1945
Sebelum dan Sesudah Perubahan1

Pertanyaan-Pertanyaan
Di dalam ToR yang dikirim kepada saya, disampaikan beberapa
pertanyaan yang harus saya jawab di dalam seminar ini, yakni: Apakah UUD
hasil perubahan sah secara hukum? Bagaimana perbandingan UUD 1945
sebelum dan sesudah diamandemen? Bagaimana implementasinya di lapangan
sekarang? Perlukah perubahan lebih lanjut?
Saya akan memulainya dengan menjawab pertanyaan yang kedua lebih
dulu untuk kemudian menjawab dan mengurai pertanyaan-pertanyaan lainnya.
UUD Sebelum Amandemen Selalu Otoriter
Adalah kenyataan bahwa UUD 1945 sebelum diamandemen2 selalu
menimbulkan otoriterisme kekuasaan. Ini dapat dilihat dari periodisasi
berlakunya UUD 1945 yang berlaku dalam tiga periode sejarah politik dan
ketatanegaraan di Indonesia, yaitu: pertama, periode 1945-1949; kedua, periode
1959-1966; ketiga, periode 1966-1998.
Dalam sejarah politik dan ketatanegaraan di Indonesia perkembangan
demokrasi dann otoriterisme tercatat sebagai berikut:
1. Periode 1945-1959 demokrasi dapat tumbuh dan berkembang dengan baik di
bawah sistem Parlementer. Pada periode sempat berlaku tiga konstitusi atau
UUD yakni UUD 1945 (1945-1949), Konstitusi RIS 1949, UUDS 1950. Dari
ukuran-ukuran umum tentang bekerjanya demokrasi (misalnya diukur dari
peran parlemen, kebebasan pers, peran parpol dan netralitas pemerintah
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pada periode demokrasi tumbuh subur meski berlaku tiga UUD yanbg
berbeda.
2. Periode 1959-1966 demokrasi dapat dikatakan mati sebab dengan demokrasi
terpimpin pemerintah tampil secara sangat otoriter yang ditandai dengan
pembuatan Penpres di bidang hukum, pembubaran lembaga perwakilan
rakyat, pembredelan pers secara besar-besaran, penangkapan tokoh-tokoh
politik tanpa prosedur hukum, dan sebagainya. Pada periode ini berlaku UUD
1945 berdasarkan dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang dituangkan di dalam
Kepres No. 150 dan ditempatkan di dalam Lembaran Negara No. 75 tahun
1959.
3. Periode 1966-1998 demokrasi juga tidak dapat hidup dengan wajar karena
yang dikembangkan adalah demokrasi prosedural semata-mata, yakni
demokrasi yang dibatasi dan diatur dengan UU tetapi isi UU itu melanggar
substansi demokrasi. Akibatnya tidak ada kontrol yang kuat terhadap
pemerintah, pemeran utama politik nasional adalah militer dengan sutradara
utamanya Presiden Soeharto, dan KKN merajalela sampai menjerumuskan
Indonesia ke dalam krisis multidimensi yang sulit diatasi.
Maklumat No. X Tahun 1945
Mungkin akan dipersoalkan, tampaknya tidak benar kalau dikatakan
selama berlakunya UUD 1945 negara selalu otoriter; buktinya pada periode
pertama (1945-1949) seperti dikatakan di atas ternyata Indonesia dapat hidup
secara demokratis. Tetapi itu dapat dibantah dengan cepat, sebab munculnya
demokrasi pada periode pertama berlakunya UUD 1945 justru dimulai ketika
secara terang-terangan UUD 1945 tidak diberlakukan di dalam praktik melalui
Maklumat No. X Tahun 1945 tanggal 16 Oktober 1945 yang kemudian disusul
dengan penggantian sistem pemerintahan yang sama sekali tidak sesuai dengan
UUD 1945 yakni sistem pemerintahan Parlementer. Latar belakang keluarnya
Maklumat No. X Tahun 1945 itu, seperti ditulis oleh George McT. Kahin di dalam
Nationalism and Revolution in Indonesia karena tokoh-tokoh muda seperti
Sjahrir menganggap pemerintah berdasar UUD 1945 tak ubahnya seperti
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pemerintahan melalui desakan KNIP kepada pemeritah untuk mengeluarkan
Maklumat.
Maklumat No. X Tahun 1945 adalah Maklumat yang ditandatangani oleh
Wakil Presiden tanggal 16 Oktober 1945 yang berisi “penidakberlakuan” isi UUD
1945 tentang kedudukan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dari yang
menurut UUD 1945 sebagai pembantu Presiden menjadi parlemen. Seperti
diketahui menurut Aturan Peralihan UUD 1945, sebelum MPR, DPR, dan DPA
terbentuk kekuasaannya dilakukan oleh Presiden yang dibantu oleh sebuah
Komite Nasional. Dengan demikian KNIP adalah pembantu Presiden, tetapi oleh
Maklumat No. X KNIP dijadikan Parlemen dan bersamaan dengan itu
dibentuklah Badan Pekeraja KNIP.
BP-KNIP yang dibentuk dengan sengaja menyimpangi UUD 1945 itu
kemudian mengusulkan

perubahan sistem pemerintahan dari Presidensial

menjadi Parlementer dan berdasar usul BP-KNIP tersebut pada tanggal 14
Nopember 1945 dikeluarkanlah Maklumat Pemerintah yang mengubah sistem
Presidensial menjadi sistem parlementer dengan menunjuk Hatta sebagai
perdana menteri kabinet parlementer pertama. Sebelum itu, pada tanggal 3
Nopember 1945, pemerintah juga mengeluarkan Maklumat Pemerintah yang
berisi anjuran (atau perintah) pembentukan partai-partai kepada rakyat untuk
menyongsong pemilu yang akan segera diselenggarakan.
Dengan demikian tampak jelas bahwa perubahan politik dari otoriter
menjadi demokratis pada periode pertama berlakunya UUD 1945 baru dapat
terjadi setelah dengan sengaja UUD 1945 tersebut ditinggalkan dalam praktik
meskipun secara resmi tidak dicabut.
Ikhwal kesahihan Maklumat itu minimal dapat menunjuk pada tiga hal:
Pertama, sebagai keputusan pemegang kedaulatan (pemegang kekuasaan
DPR, MPR, DPA) berdasar Aturan Peralihan Presiden (yang dapat didelegasikan
kepada Wakil Presiden) memang mempunyai wewenang untuk itu.
Kedua, sebagai konvensi ketatanegaraan karena ia merupakan praktik
yang langsung diterima sebagai perubahan sistem ketatanegaraan.
Ketiga, penggunaan kekuasaan yang tak terlawan yang kemudian menjadi
sumber hukum.

Yang mana pun dari ketiga alasan itu yang paling logis tidaklah terlalu
terlalu penting untuk diperdebatkan karena dari sudut hukum tata negara
ketiganya sama logisnya. Tulisan ini hanya ingin menjelaskan bahwa munculnya
demokrasi pada periode pertama berlakunya UUD 1945 adalah ketika UUD
tersebut tidak dilaksanakan, artinya kalau UUD 1945 masih diberlakukan ketika
itu maka yang akan terus muncul adalah otoriterisme.
Penyebab-Penyebab
Mengenai alasan, mengapa pada periode-periode berlakunya UUD 1945
yang asli selalu terjadi otoriterisme, berbagai studi telah menyimpulkan bahwa
UUD 1945 itu mengandung kelemahan sistem yang dijadikan pintu masuk untuk
membangun otoriterisme, yakni:
Pertama, membangun sistem yang executive heavy yang menjadikan
presiden sebagai penentu seluruh agenda politik nasional.
Kedua, memuat pasal-pasal penting yang multitafsir dan tafsir yang harus
dianggap benar adalah tafsir pemerintah secara sepihak.
Ketiga, memberi atribusi kewenangan yang terlalu besar kepada lembaga
legislatif untuk mengatur hal-hal penting dengan UU tanpa pembatasan yang
jelas padahal Presiden adalah pemegang kekuasaan legislatif dengan DPR yang,
ketika itu, hanya diberi fungsi menyetujui.
Selain itu UUD 1945 yang asli lebih mempercayai semangat orang
daripada sistem yang kuat. Menurut konsep UUD 1945 yang asli apa yang ditulis
di dalam UUD tidak akan ada artinya jika semangat penyelenggara negara tidak
baik;3 negara dan pemerintahan akan menjadi baik jika semangat para
penyelenggara negara baik. Konsep ini benar sebagian, tetapi salah untuk
sebagian lainnya sebab semangat yang baik itu hanya dapat tumbuh di dalam
sistem yang baik dalam arti diberi wadah pengaturan kelembagaan yang ketat
dan kokoh. Konsep seperti itu muncul karena para pendiri negara kita sangat
rendah hati, tak mau suudzdzan, namun juga, seperti pernah dikatakan oleh
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sejarawan Taufik Abdullah, para pen diri negara kita itu tidak tahu bahayanya
kekuasaan karena pada saat itu mereka belum pernah berkuasa tapi sebaliknya
selalu dikuasai (dijajah).
Harus diingat bahwa secara filosofis hukum itu justru dibuat karena kita
tidak boleh percaya begitu saja (husnuddzdzan) pada semangat orang, melainkan
harus curiga (suudzdzan) bahwa orang yang meskipun secara pribadi baik, jika
berkuasa akan cenderung korup karena diseret untuk korup oleh lingkungan
kekuasaannya. Dalam kasus Indonesia, kita mempunyai Presiden Soekarno dan
Presiden Soeharto yang secara pribadi sangat baik dan penuh integritas dalam
mengabdi kepada nusa dan bangsa. Namun ketika berkuasa di bawah UUD 1945
yang asli menjadi sangat otoriter dan dengan kekuasaannya menciptakan
kekerasan-kekerasan politik. Sikap otoriter atau korupsi penguasa ini niscaya
terjadi berdasar hukum besi politik yang didalilkan oleh Lord Acton bahwa
kekuasaan itu cenderung korup dan kekuasaan yang absolut kecenderungan
korupnya absolut pula (power tends to corrupt, absolute power corrupts
absolutely). Oleh sebab itu, hukum, termasuk konstitusi sebagai hukum tertinggi
dalam suatu negara, harus mengatur sistem dengan ketat dan kokoh yang dapat
mengontrol dan meminimalisasi kecenderungan korup oleh penguasa. Artinya
hukum itu harus dibuat berdasar kecurigaan atau prasangka tidak baik bahwa
siapa pun yang berkuasa akan cenderung korup sehingga pengaturannya di
dalam sistem konstitusi juga harus ketat dan kokoh. Di dalam agama pun
sebenarnya kita tidak mutlak dilarang suudzdzan sebab dalil agamanya
mengatakan, “jauhilah prasangka itu karena sebagian dari prasangka itu
jelek.” Ini berarti bahwa ada sebagian prasangka yang tidak jelek, yang dalam hal
ini, dapat disebut contohnya, dalam membuat konstitusi yakni harus
berprasangka bahwa siapa pun yang berkuasa akan cenderung korup.
UUD 1945 Setelah Perubahan
Setelah UUD 1945 diubah tampak jelas kepada kita bahwa kehidupan
demokrasi tumbuh semakin baik. Dilakukannya perubahan itu sendiri sudah
merupakan kemajuan yang sangat besar bagi demokrasi kita sebab pada masa
lalu jika ada gagasan untuk mengubah UUD 1945 sangat ditabukan. Sekarang

setelah UUD 1945 diubah siapa pun boleh mempersoalkan UUD tanpa harus
takut ditangkap. Ini adalah kemajuan besar di dalam demokrasi kita. Sekarang
orang boleh saja menyampaikan usul agar UUD 1945 diubah lagi, boleh juga
mengatakan bahwa yang ada sekarang sudah baik dan tak perlu diubah lagi dulu,
bahkan boleh juga menyatakan bahwa kita harus kembali ke UUD 1945 yang asli.
Semua itu boleh dinyatakan secara bebas dan aman karena setelah UUD
1945 diubah, kran demokrasi menjadi terbuka lebar. Tetapi apa pun pandangan
yang kita ikuti keputusan akhirnya haruslah tetap konstitusional atau harus
berdasar nomokrasi, sebab demokrasi tanpa nomkrasi dapat menimbulkan
kekacauan atau anarkisme.
Selain itu yang sekarang tampak makin baik adalah munculnya checks and
balances secara lebih proporsional di dalam sistem ketatanegaraan. Pengujian
peraturan perundang-undangan sesuai dengan penjenjangannya sekarang sudah
berjalan baik. Pada era Orde Baru banyak produk peraturan perundangundangan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih
tetapi tidak ada lembaga pengujian yang dapat dioperasionalkan, padahal pada
saat itu banyak sekali UU yang dinilai bertentangan dengan UUD karena
penggunaan atribusi kewenangan dan banyak peraturan perundang-undangan
yang bertentangan dengan UU. Dulu memang ada ketentuan pengujian
peraturan perundang-undangan di bawah UU terhadap peraturan perundangundangan yang lebih tinggi (UU No. 14 Tahun 1970, Tap MPR No.
III/MPR/1978, dan UU No. 14 Tahun 1985) namun tak pernah dapat
dioperasionalkan karena memang sengaja dibuat dengan kekacauan teoritis agar
tak dapat dilaksanakan. Dulu tidak ada peluang pengujian UU terhadap UUD
karena diasumsikan bahwa UU itu tak dapat dibatalkan melalui judicial review
melainkan hanya dapat dibatalkan dengan legislative review.
Tetapi lihatlah sekarang. Sejak era reformasi, lebih-lebih sejak diubahnya
UUD 1945 sampai empat kali sudah banyak UU yang diuji oleh Mahkamah
Konstitusi (MK) sebagai wujud checks and balances yang bagus bagi sistem
ketatanegaraan. Sekarang legislatif tak bisa lagi membuat UU dengan
sembarangan atau melalui transaksi politik tertentu sebab produk legislasi
sekarang sudah dapat diimbangi (balancing) oleh lembaga yudisial yakni MK.

Bayangkan, hanya dalam usia 3,5 tahun, tepatnya sampai akhir 2006, MK sudah
menguji UU terhadap UUD tak kurang dari 99 kasus. Dalam pada itu MA juga
sudah berkali-kali memutus permohonan judicial review peraturan perundangundangan di bawah UU. Semua itu tak pernah dapat terjadi ketika UUD 1945
belum diamandemen.
Kemajuan lain tampak juga dalam kinerja DPR yang kini menjadi
pemegang kekuasaan membentuk UU. Dulu kekuasaan membentuk UU terletak
di tangan Presiden, namun sekarang berada di DPR sehingga sebagai lembaga
perwakilan rakyat DPR menjadi lebih berdaya. Berbeda 180 derajat dengan masa
Orde Baru atau Orde Lama. Pada era reformnasi ini sudah terdapat lebih dari 30
UU yang lahir berdasar hak inisiatif DPR. Pada zaman Orla yang berlangsung 6
tahun dan pada masa Orba yang berlangsung 32 tahun, tak satu pun lahir UU
yang berasal dari hak inisiatif DPR. Dalam praktik politik pun presiden sekarang
tidak lagi dapat berbuat sewenang-wenang seperti dulu.
Dapat juga dicatat bahwa berdasar UUD hasil perubahan kita telah
mengatur kemungkinan menjatuhkan presiden dalam masa jabatannya melalui
penilaian politik dan penilaian hukum dengan alasan-alasan tertentu yang
disebutkan di dalam UUD. Pada masa lalu pemberhentian presiden dalam masa
jabatannya hanya didasarkan pada pertimbangan politik yang diatur di dalam
Tap MPR No. III/MPR/1978 dengan alasan melanggar haluan negara yang
penafsirannya sangat luas. Namun pada saat ini Presiden hanya dapat dijatuhkan
(melalui impeachment) dengan alasan-alasan tertentu yang harus dibuktikan
lebih dulu secara hukum (forum previlegiatum). Menurut pasal 7A dan pasal 7B
UUD hasil perubahan, Presiden dan atau Wakil Presiden hanya dapat dijatuhkan
jika terlibat dalam penyuapan, korupsi, pengkhianatan terhadap negara,
kejahatan besar, dan perbuatan tercela lainnya, serta karena ternyata tidak
memenuhi syarat lagi sebagai Presiden dan atau Wakil Presiden.
Prosedur untuk itu pun tidak mudah sebab untuk itu harus dilalui tiga
tahap prosedur yang menuntut persyaratan yang ketat. Pertama, impeachment
oleh DPR yang menyatakan terjadinya salah satu dari enam alasan tersebut yang
harus ditetapkan dalam Sidang DPR yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3
seluruh anggotanya dan harus disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari

seluruh yang hadir; Kedua, forum previlegiatum oleh Mahkamah Konstitusi
yakni pemeriksaan dan putusan hukum (peradilan khusus ketatanegaraan) atas
dakwaan DPR tersebut; Ketiga, jika putusan MK membenarkan dakwaan DPR
maka masih harus ditempuh prosedur ketiga yakni impeachment oleh MPR yang
keputusannya menyaratkan dilakukan dalam sidang MPR yang dihadiri oleh
sekurang-kurangnya ¾ dari seluruh anggotanya dan disetujui oleh sekurangkurangnya 2/3 dari yang hadir.
Tak kalah penting dari semua itu UUD 1945 hasil amandemen sudah
memuat masalah-masalah HAM secara rinci sehingga pelaksanaanya tidak lagi
dijadikan residu kekuasaan melainkan kekuasaanlah yang menjadi residu HAM.
Berdasar UUD 1945 yang asli masalah HAM diatur secara sumir yang
pelaksanaannya diatribusikan kepada lembaga legislatif yang kemudian berdasar
UU ternyata HAM dijadikan residu kekuasaan dan bukan kekuasaan yang
menjadi residu HAM. Itulah sebabnya, baik di zaman Orla maupun di zaman
Orba, selalu terjadi pelanggaran HAM dan kekerasan-kekerasan politik yang
diberi wadah UU. Namun sekarang hal tersebut tidak dapat lagi dilakukan
dengan mudah. Selain memuat rincian lengkap tentang HAM yang tak boleh
diresidukan, UUD 1945 hasil perubahan ini sudah memuat sistem pengawasan
politik dan pengawasan hukum terhadap pemerintah agar tidak gampang
melakukan pelanggaran-pelanggaran HAM. Dan nyatanya pada saat ini kasus
baru tentang pelanggaran HAM yang masif sudah jauh berkurang. Masalah HAM
yang serius yang sekarang masih menjadi isu penting dan panas adalah masalah
HAM peninggalan masa lalu dan bukan kasus-kasus yang baru muncul setelah
era reformasi. Memang beberapa kasus pelangaran HAM belakngan ini masih
muncul juga tetapi skalanya tidak masif seperti dulu dan lebih banyak terjadi di
kalangan individu-individu atau kelompok di dalam masyarakat, bukan
dilakukan oleh negara.

Keabsahan4
Di dalam ToR yang dikirim oleh Panitia kepada saya, ditanyakan apakah
perubahan UUD 1945 yang sudah dilakukan empat kali itu sah? Pertanyaan ini
wajar muncul sebab pada bulan Pebruari lalu mencuat kontroversi tentang
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dimasukkan di dalam Lembaran Negara. Sebenarnya masalah ini sudah
dijelaskan oleh para petinggi negara dalam bidang hukum bahwa perubahan
empat kali sudah sah tanpa harus dimasukkan di dalam Lembaran Negara
karena secara yuridis tidak ada satu pun ketentuan yang mewajibkan
dimasukkannya UUD di dalam Lembaran Negara. 5
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie mengatakan
bahwa penempatan UUD di dalam LN hanya administratif dan tidak menjadi
syarat berlakunya UUD.
Mantan Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan menegaskan bahwa tak ada
keharusan hukum untuk menempatkan UUD di dalam LN karena penempatan
peraturan perundang-undangan di dalam LN itu diatur oleh UU sedangkan UU
tak boleh memuat ketentuan yang mengikat UUD karena UUD adalah induk UU.
Sedangkan mantan Menkum-HAM Hamid Awaluddin menjelaskan bahwa
menurut pasal 3 ayat (2) dan (3) UU No. 10 Tahun 2004 penempatan UUD di
dalam LN hanya bersifat informatif (publication) dan tidak menjadi syarat
berlaku dan mengikatnya (promulgation) UUD.
Penulis sendiri berpendapat sama dengan ketiga petinggi negara dalam
bidang hukum itu bahwa perubahan UUD 1945 sudah sah baik dilihat dari sudut
historis dan filosofis maupun dari sudut yuridisnya.
Fakta Historis
Jika dikatakan bahwa pemerintah yang bekerja di dalam UUD yang tidak
dimasukkan di dalam LN lebih dulu tidak sah maka pemerintah pertama
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Republik Indonesia yang dipimpin oleh Soekarono-Hatta menjadi tidak sah,
padahal keabsahan kepemimpinan mereka sama sekali tak diragukan. UUD 1945
disahkan oleh PPKI pada hari yang sama dengan pengangkatan Soekarno-Hatta
sebagai Presiden dan Wakil Presiden yakni tanggal 18 Agustus 1945, tetapi UUD
tersebut tak pernah dimasukkan di dalam LN. UUD 1945 baru dimasukkan di
dalam Berita Negara (BN) pada tanggal 15 Pebruari 1946 yakni dengan
menempatkannya di dalam BN No. 7 Tahun II, 1946. Kalau logika Bang Ridwan
diterima, berarti kepresidenan Soekarno-Hatta sudah tidak sah sejak semula.
Tapi toh, kita tak menyangsikan sama sekali bahwa kepemimpinan kepresidenan
mereka sah secara konstitusional dan legimated secara politik.
Konstitusi Negara Republik Idnonesia Serikat (KRIS) 1949 yang tetap
mempertahankan Soekarno-Hatta sebagai Presiden dan Wapres juga berlaku
tanpa pernah dimasukkan di dalam LN tetapi toh keabsahan mereka secara
konstitusional tak pernah dipersoalkan.
Ketentuan Yuridis
Secara yuridis tak ada satu pun peraturan perundang-undangan yang
mengharuskan dimasukkannya UUD di dalam LN. Peraturan No. 1 Tahun 1945
yang dikeluarkan tanggal 16 Oktober 1945 hanya menyebut UU dan Perpres yang
harus dimasukkan di dalam Berita Negara (BN). Dengan demikian penempatan
UUD 1945 di dalam BN itu pun bukan kewajiban hukum, bukan pemberlakuan
(promulgation),

melainkan
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(publication).
UU yang mengatur LN yang pertama dikeluarkan adalah UU Darurat No.
2 Tahun 1950 yang dikeluarkan di bawah Konstitusi RIS 1949. UU ini kemudian
diubah menjadi UU Federal No. 2 Tahun 1950 sebab sebuah UU Darurat hanya
berlaku untuk sementara sampai ada sidang DPR yang mengesahkannya menjadi
UU atau mencabutnya.
Di dalam UU No. 2 Tahun 1950 ini pun tidak ada ketentuan bahwa UUD
harus ditempatkan di dalam LN. Menurut UU No. 2 Tahun 1950 yang harus
dimasukkan di dalam LN sebagai tanda berlaku dan mengikat hanyalah UU, PP,
dan UU Darurat. UUD tak disebutkan sama sekali.

Mungkin pernyataan ini akan dihadapkan pada fakta yuridis berlakunya
UUDS 1950 yang dimasukkan di dalam LN. Harus diingat bahwa UUDS 1950
ketika itu, sesuai dengan Konstitusi RIS 1949, diberlakukan dengan sebuah UU
yakni UU Federal No. 7 Tahun 1950. Karena diberlakukan dengan UU Federal
maka sesuai dengan ketentuan UU No. 2 Tahun 1950, UU Federal itulah yang
harus ditempatkan di dalam LN sebagai syarat pemberlakuannya, bukan UUDS
1950-nya.
Begitu juga pemberlakuan kembali UUD 1945 dengan Dekrit Presiden 5
Juli 1959 yang dimasukkan di dalam LN setelah dituangkan di dalam Keppres
No. 15 Tahun 1959 itu bukanlah keharusan hukum. Menurut UU No. 2 tahun
1950 sebuah Keppres tak harus masuk di dalam LN. Dimasukkannya Kepres
tentang Dekrit itu ke dalam LN bukanlah karena syarat hukum melainkan lebih
politis. Ketika itu banyak yang mempersoalkan konstitusionalitas Dekrit,
termasuk Hatta dan Prawoto, karena pemberlakuannya bertentangan dengan
UUDS 1950. Ada juga yang mengatakan bahwa Dekrit itu memberlakan Piagam
Jakarta sesuai dengan isi konsideransnya. Maka meski tak ada keharusan
hukum, dimasukkanlah Keppres tentang Dekrit di dalam LN dengan dilampiri
Pembukaaan dan naskah UUD 1945 yang disahkan tanggal 18 Agustus 1945
disertai dengan Penjelasan. Jadi dasar pertimbangannya adalah politis untuk
memutus kontroversi tentang keabsahan Dekrit politis dan bahwa yang berlaku
bukan Piagam Jakarta.
Landasan Filosofis
Dari sudut filosofi pun tak ada logika untuk mengharuskan UUD
ditempatkan di dalam LN. Perintah penempatan di dalam LN ini adalah tradisi
hukum Eropa Kontinental yang berpatokan pada legisme. Di dalam pandangan
ini peraturan perundang-undangan yang bersifat “normatif” yakni yang memuat
perintah dan larangan yang disertai ancaman “sanksi hukum” harus ditempatkan
di dalam LN sesuai dengan asas “fictie.” Asas ini mengasumsikan, setiap orang
dianggap tahu hukum dan diancam sanksi hukum jika sebuah peraturan sudah
ditempatkan di dalam LN.

Karena masih merupakan hukum dasar dan himnpunan asas-asas maka
UUD tak perlu dimasukkan di dalam LN sebab ia belum diturunkan dalam
bentuk norma yang disertai ancaman sanksi hukum. Pelanggaran atas konstitusi
hanya dapat dihukum dengan sanksi politik, sedangkan pelanggaran atas isi
konstitusi hanya dapat dihukum jika isi konstitusi itu sudah diturunkan ke dalam
bentuk norma yang disertai ancaman sanksi hukum.
Itulah sebabnya kita tak pernah meributkan Tap MPR/MPRS yang tak
pernah dimasukkan di LN padahal sampai tahun 2002 saja ada 139 Tap
MPR/MPRS yang berkedudukan sebagai peraturan perundang-undangan yang
derajatnya di atas UU. Mengapa? Karena meski kedudukannya lebih tinggi dari
UU, Tap MPR/MPRS itu bukan norma yang disertai ancaman sanksi hukum.
Alahsil, dari sudut historis, yuridis, dan filosofis tidak ada alasan untuk
mengatakan bahwa UUD atau konstitusi baru sah berlakunya kalau sudah
ditempatkan di dalam LN.
Belum Sempurna
Perbandingan UUD 1945 sebelum dan sesudah amandemen di atas
menegaskan pandangan atau penilaian penulis bahwa UUD 1945 hasil
amandemen sudah jauh lebih baik jika dibandingkan dengan UUD 1945 yang
asli, baik dalam konsep dasarnya maupun dalam kenyataan praktiknya. Krisiskrisis yang sekarang muncul, apalagi berbagai bencana yang muncul secara
beruntun, tidaklah ada kaitannya dengan perubahan konstitusi. Ini perlu
ditegaskan karena masih sering kita mendengar pernyataan-pernyataan yang
manipulatif bahwa bangsa ini dilanda krisis dan berbagai bencana karena kita
mengkhianati para pendiri negara dengan mengamandemen UUD 1945.
Pernyataan seperti itu sangatlah manipulatif dan lucu. Kalau mau jujur
sebenarnya krisis yang ada sekarang ini justru sebagai akibat atau kelanjutan
yang belum bisa diputus dari warisan korupsi-korupsi dalam bidang ideologi,
politik,

ekonomi,

sosial,

budaya,

pertahanan,

dan

keamanan

(ipoleksosbudhankam) masa lalu ketika korupsi dibangun oleh pemerintah
dengan berlindung di bawah UUD 1945; sementara soal bencana alam terjadi

karena hukum alam (sunnatullah) yang dapat diciptakan oleh kesalahan
manajerial manusia, bukan karena konstitusi diubah.
Meskipun secara tegas dapat disimpulkan bahwa UUD hasil amandemen
sudah jauh lebih baik dan sah dengan segala akibat hukumnya, namun haruslah
diakui bahwa hasil amandemen tersebut masih menyisakan beberapa persoalan
sehingga ada yang mengusulkan untuk diperbaiki kembali dengan amandemen
lanjutan.
Masalah-masalah yang sekarang banyak dimunculkan misalnya mengenai
DPD yang dianggap tidak mempunyai fungsi ketatanegaraan yang berarti,
masalah sistem parlemen yang dianggap tidak tegas, masalah sistem presidensial
yang menimbulkan gaya parlementer, masalah fungsi legislasi yang pada
umumnya di negara dengan sistem Presidensial tidak dimiliki oleh Presiden6
namun Presiden mempunyai hak veto (hak menolak RUU yang telah disetujui
oleh lembaga legislatif), masalah kekuasaan kehakiman yang terkait dengan
kompetensi silang antara MA dan MK, eksesivitas wewenang MK serta
pengawasan hakim konstitusi oleh Komisi Yudisial, cara pengisian jabatan
Presiden dan Wakil Presiden jika keduanya berhalangan secara bersamaan
sehingga terjadi kekosongan pejabat dalam jabatan Presiden dan Wapres, dan
lain-lain.
Gagasan penyempurnaan kembali ini tidak boleh ditabukan karena
beberapa hal.
Pertama, setiap konstitusi merupakan produk resultante atau kesepakatan
lembaga yang diberi wewenang untuk membuat (dan mengubahnya) berdasar
situasi ipoleksosbudhankam pada waktu tertentu sehingga jika situasinya
berubah maka konstitusinya juga dapat diubah kembali dengan resultante baru
agar sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan tuntutan zaman.
Kedua, ketika kita melakukan perubahan dulu ada kemungkinan
didominasi atau dipengaruhi secara kuat oleh suasana emosi dan euphoria yang

6

Sejauh ini negara-negara yang memakai sistem Presidensial menyerahkan kekuasaan legislasi sepenuhnya
kepada lembaga perwakilan rakyat (Parlemen, Kongres, atau nama lain) sedangkan Presiden mempunyai
hak veto. Di dunia ini hanya ada dua negara dengan sistem Presidensial yang Presidennya mempunyai hak
legislasi bersama parlemen yakni Indonesia dan Puerto Rico.

kemudian menampung dan menuangkan berbagai gagasan untuk amandemen
konstitusi tanpa pertimbangan yang matang.
Ketiga,

dalam

kenyataannya

UUD

1945

hasil

perubahan

telah

menimbulkan beberapa masalah di lapangan baik karena ketidakjelasan konsep
maupun karena tidak antisipatif terhadap masalah konstitusional yang dapat
timbul kemudian.
Keempat, UUD 1945 hasil perubahan itu sendiri memang membuka
peluang melalui prosedur dan pembatasan tertentu yang sangat ketat untuk
dilakukannya perubahan kembali jika diperlukan sesuai dengan teori resultante
sebagaimana dikemukakan oleh K.C. Wheare.
Masalah Pilihan Politik
Akhirnya perlu ditegaskan di sini bahwa isi konstitusi itu merupakan
pilihan politik yang disepakati oleh lembaga poembuatnya yang diberi wewenang
konstitusional. Jadi isi konstitusi itu tidak ada kaitannya secara mutlak dengan
soal benar atau salah dan dengan soal baik atau jelek di antara pendapatpendapat dan kehendak-kehendak yang berbeda-beda mengenai isi konstitusi
tersebut. Semuanya benar dan baik menurut perspektif teori dan dalil yang
dipakainya, sebab kebaikan dan kebenaran ilmiah dan konstitusi itu memang
relatif dan sangat tergantung pada perspektif teori dan dalil-dalil yang
dipergunakannya. Ini sama belaka dengan putusan hakim yang belum tentu
benar, sebab putusan hakim atas satu kasus bisa berbeda jika kasus itu diperiksa
oleh hakim lain baik hakim pengadilan yang lebih tinggi maupun hakim
pengadilan yang sejajar untuk kasus yang isinya sama.7
Oleh sebab itu keberlakuan konstitusi itu bukan karena ia lebih benar atau
lebih baik daripada yang lain melainkan karena ia disepakati untuk dipilih dan
ditetapkan sebagai konstitusi yang berlaku sehingga yang ditetapkan oleh
lembaga yang berwenang itulah yang mengikat untuk dilaksanakan sebelum
diubah secara konstitusional pula.

7

Pernah ada putusan yang berbeda untuk kasus yang sama, tentang penyelundupan mobil mewah, yang
diputus oleh hakim Pengadilan Negeri Surabaya dan Pengadilan Negeri Cirebon.

Perlu ditegaskan bahwa meskipun ada teori atau pembanding yang
dianggap baik dari negara-negara lain tetapi teori atau pembanding itu sama
sekali tidak mengikat untuk dikuti sebab kita dapat membuat konstitusi versi kita
sendiri dengan segala modifikasinya.
Pokoknya, apa pun wujudnya, yang disepakati dan ditetapkan sebagai
konstitusi oleh lembaga yang berwenang itulah yang berlaku mengikat tanpa
dikait-kaitkan dengan teori atau pembanding di negara lain. Namun pernyataan
ini tak dapat diartikan bahwa kita tak boleh mengikuti teori atau konstitusi yang
berlaku di negara lain. Prinsipnya, boleh ikut dan boleh juga tidak.

