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1. Tujuan Pembelajaran Umum  
 

Setelah mengikuti perkuliahan ini mahasiswa dapat berpikir, bersikap 
rasional dan dinamis, berpandangan luas sebagai manusia intelektual 
yang memiliki kesadaran tentang pentingnya politik dan strategi yang 
meliputi  konstitusi dan sistem politik kenegaraan Indonesia dalam 
konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara . 

 

2. Tujuan Pembelajaran Khusus 

Tujuan pembelajaran khusus yang diharapkan dari perkuliahan ini agar 

mahasiswa menjelaskan sbb:: 

(1). Sunstansi Konstitusi dari suatu negara 
(2). Substansi konstitusi dan tahap-tahap amandemen UUD 1945 
(3). Perilaku konstitsional dalam kehidupan negara 

3. Pembahasan 

 
Sistem Konstitusi  
 
Istilah konstitusi berasal dari bahasa Perancis (constituer) yang berarti membentuk. 

Pemakaian istilah konstitusi yang diomaksud ialah pembentukan suatu negara atau 

menyusun dan menyatakan suatu negara. Sedangkan istilah Undang-Undang dasar 

merupakan terjemahan istilah dari bahasa Belanda Gronwet. Perkataan wet 

diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia undang-undang dasar, dan grond berarti 

tanah atau dasar.  

 Dalam bahasa Latin, kata konstitusi merupakan gabungan dari dua kata, yaitu 

cume dan statuere. Cume adalah sebuah presposisi yang berarti “bersama-sama 

dengan…”, sedangkan statuere mempunyai arti berdiri. Atas dasar itu, kata statuere 

mempunyai arti “membuat sesuatu agar berdiri atau mendirikan/menetapkan”. 

Dengan demikian bentuk tunggal  dari konstitusi adalah menetapkan sesuatu secara 

bersama-sama dan bentuk jamak dari jonstitusi berarti segala yang ditetapkan. 

  

1. Substansi Konstitusi 

Para sarjana ada yang membedakan arti konstitusi dengan Undang-Undang dasar dan 

ada juga yang menyamakan arti keduanya. L.J.Van Apeldoorn membedakannya 

Konstitusi (constitution) adalah memuat peraturan tertulis dan peraturan tidak 
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tertulis, sedangkan Undang-Undang Dasar (gronwet) adalah bagian tertulis dari 

konstitusi. Sri Sumantri menyamakan arti keduanya sesuai dengan praktek 

ketatanegaraan di sebagian besar negara-negara dunia termasuk Indonesia. 

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa konstitusi meliputi 

peraruran tertulis dan tidak tertulis. Undang-Undang dasar merupakan konstitusi 

yang tertulis.  Dengan demikian konstitusi dapat diartikan sebagai berikut: 

1) suatu kumpulan kaidah yang memberikan pembatasan-pembatasan kekuasaan 

kepada para penguasa. 

2) Suatu dokumen tentang pembagian tugas dan sekaligus petugasnya dari suatu 

sistem poliotik. 

3) Suatu gamabaran dari lembaga-lembaga negara. 

4) Suatu gambaran yang menyangkut masalah hak-hak asasi manusia. 

Pada hakikatnya konstitusi itu berisi tiga hal pokok, yaitu: 

1) adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negaranya, 

2) ditetepkan susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental, 

3) adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat 

fundamental. 

Sedangkan menurut Miriam Budiardjo, setiap undang-undang dasar memuat 

ketentuan-ketentuan mengenai: 

a) organisasi negara, misalnya pembagian kekuasaan antara legislatif, eksekutif dan 

yudikatif, pembagian kekuasan antara pemerintah pusat atau federal dengan 

pemerintahan daerah atau negara bagain, prosedur menyelesaikan masalah 

pelanggaran hukum oleh salah satu badan pemerintah dan sebagainya. Konstitusi 

dianggap sebgai kesatuan yang nyata yang mencakup semua bangunan hukum 

dan semua organisasi-organisasi yang ada dalam negara. Dalam konstitusi 

terlihat bentuk negara, bentuk pemerintahan, sistem pemerintahan dari negara 

tersebut. 

b) Hak-hak asasi manusia. Jaminan akan Hak-hak assi manusia harus tedapat dalam 

suatu konstitusi, karena kelahiran konstitusi itu sendiri tidak lepas dari usaha 

perubahan dari negara yang otoriter kepada negara yang menjamin hak-hak 

rakyat. Oleh itu itu konstitusi harus berisi jaminan terhadap hak-hak rakyat tidak 

akan dilanggar oleh pihak-pihak yang memegang kekuasaan. 
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c) Prosedur mengubah undang-undang dasar. Konstitusi suatu negara dibuat 

berdasarkan pengalaman dan kondisi sosial politik masyarakatnyam kehidupan 

masyarakat yang selalu mengalami perubahan akibat dari pembangunan, 

modernisasi dan mumculnya perkembangan-perkembangan baru dalam 

ketatanegaraan, maka oleh sebab itu suatu konstitusi harus terbuka dalam 

menerima perubahan zaman. 

d) Ada kalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari undang-undang 

dasar, seperti dalam  UUD 1945 dilarang merubah bentuk negara Kesatuan. 

Ketentuan ini diperluakan untuk menjamin kesinambungan sejarah kenegaraan 

suatu negara, sehingga ada hal yang prinsip tidak boleh dirobah sekalipun zaman 

telah mengalami suatu perubahan. 

 
2.    Tahap-Tahap Amandemen Undang-Undang Dasar Negara 

Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 
 

 Perubahan UUD 1945 tidak semata-mata ditentukan oleh kekuatan hukum 

mengatur tata cara perubahan, tetapi lebih ditentukan oleh berbagai kekuatan politik 

dan sosial yang sedang bergulir di era reformasi.   Kalau mengikuti prosedur hukum, 

sesuai dengan harus telih dahulu dilakukan referendum dan barulah MPR melakukan 

perubahan sesuai pasal 37 UUD 1945 setelah rakyat menyetujui 90% suara. 

 

Kenapa UUD 1945 di Amandemen? 

 Setelah mengenal perubahan konstitusi  serta prosedur perubahannya, 

pertanyaan yang muncul kemudian adalah bagaimana dengan UUD 1945? Apakah 

UUD 1945 memberikan peluang bagi terlaksananya perubahan? Jika perubahan itu 

dimungkinkan, apakah menganut perubahan sistem penggantian (renewal) atau 

amandemen (perubahan pasal-pasalnya). 

 Jika diamati, dalam  UUD 1945 menyediakan satu pasal yang berkenaan 

dengan cara perubahan UUD, yaitu pasal 37 UUD yang mengandung 3 norma, yaitu: 

1) wewenang untuk mengubah UUD ada pada MPR  

2) mengubah UUD, kuorum yang harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2/3 dari 

jumlah anggota MPR hadir. 
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3) Putusan perubahan disetujui 2/3 dari jumlah yang hadir. 

Setelah berakhirnya pemerintahan Suharto terbuka kesempatan para pakar untuk 

membicarakan perlunya Undang-Undang Dasar 1945 untuk dilakukan amandemen. 

Beberapa pakar yang mengumakan perlunya perubahan UUD 1945 antaralain: 

 Laica Marzuki (1999) berpendapat bahwa dalam menuju Indonesia baru yang 

demokratis, perlu UUD 1945 diamandemen dengan pertimbanganya adalah: 

1. UUD 1945 adalah sementara, sebagaimana tatkala PPKI mengesahkan Undang-

Undang Dasar 1945 dalam rapatnya, tertanggal 18 Agustus 1945, di gedung 

Pejambon, Jakarta, Ketua PPKI Ir. Sukarno mengemukakan bahawasanya UUD 

yang disahkan rapat adalah UUD yang bersifat sementara dan kelak dibuat UUD 

yang lebih lengkap dan sempurna. 

2. UUD 1945 menumbuhkan figur Presiden yang diktatorial, hal ini terlihat 

dalam Pasal 7 yang dapat digunakan oleh Suharto untuk memegang jabatan 

Presiden selama 32 tahun. Belajar dari sejarah Amerika dimana Konstitusi 

Amerika (1787) semula tidak membatasi masa jabatan Presiden, namun 

mengalami perubahan yang disetujui oleh Kongres 12 Maret 1947 yang 

membatasi jabatan Presiden dua kali empat tahun. 

3. Mahkamah Agung perlu diperbakali hak menguji undang-undang (Judicial 

Review), dengan kedudukan Presiden yang kuat dalam system pemerintahan 

Presidensial membutuhkan perimbangan kekuasaan yang cukup kuat pula di 

pihak Mahkah Agung, yakni membekali Mahkamah Agung dengan kewenangan 

pengujian (toetsing) terhadap undang-undang (Judicial review). Sedangkan pasal 

26 ayat (1) dengan undang-undang No.14 tahun 1970 tentang  Pokok-pokok 

Kekuasaan Kehakiman menurut sama sekali kemungkinan MA melakukan 

pengujian terhadap undang-undang. 

       Dalam kenyataannya selama 32 tahun pemerintahan Orde Baru, memberikan 

kekuasaan yang maha dahsyat kepada Presiden, baik sebagai Kepala Negara maupun 

sebagai Kepala Pemerintahan, sehingga hasilnya justru lebih parah daripada yang 

terjadi pada masa Orde lama. Kenyataan ini menurut Muchsan (1999. 3-7) atas dasar 

indikator sebagai berikut: 

1) Dengan adanya fusi antar partai politik sehingga hanya dua partai politik dan satu 

Golkar membrangus sistem demokrasi, 
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2) adanya single majority pada, sama dengan one party system, 

3) Secara material Presiden memiliki kekuasaan yang tidak terbatas, meliputi 

kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif, 

4) Semua lembaga pengawasan terhadap pemerintah dibuat sedemikian rupa, 

sehingga tidak berdaya; 

5) MPR yang merupakan corong Presiden menyatakan tidak akan merubah UUD; 

6) Secara material jabatan Presiden tidak terbatas; 

7) Lembaga-lembaga Tinggi Negara yang lain  melakukan politik “yes men”. 

      Berdasarkan indikator itu menurut Prof. Muchsan (1999) ada sesuatu yang salah 

dalam UUD 1945. “Something wrong” yang terdapat dalam UUD 1945 

mengakibatkan kerancuan dalam kehidupan bernegara, antara lain mengenai (1) 

pengaturan system demokrasi, (2) system pemerintahan, (3) pembagian kekuasaan, 

(4) pengaturan Presiden dan Wakil Presiden, dan (5) pengaturan tentang hak asasi 

manusia. Pengaturan UUD 1945 yang sangat fleksibel ini mudah sekali muncul 

penafsiran yang subyektif. Sehubungan dengan itu UUD 1945 sebagai hukum dasar 

negara harus diganti dengan UUD yang baru, tidak cukup hanya dilakukan 

amandemen. UUD yang baru harus dirumuskan secara rigid, sehingga tidak 

menimbulkan celah bagi interpretasi yang salah. Menurut Muchsan penggantian ini 

harus dilakukan terhadap batang tubuh dan penjelasannya, sedangkan pembukaannya 

yang meiliki nilai filosofis dapat dipertahankan, sedangkan untuk menyusun UUD 

yang baru sebagai pengganti UUD 1945, negara RI memilih cara  pembentukkan 

lembaga Mahkamah Konstutusi. 

          Sedangkan menurut pakar Moh. Mahmud MD (1999) berdasarkan berbagai 

studi tentang UUD 1945 tercatat kelemahan-kelemahan muatan yang menyebabkan 

tidak mampu menjamin lahirnya pemerintahan yang demokratis-konstitusional, 

yaitu: 

 Tidak ada mekanisme chek and balances, 

 Terlalu banyaknya atribut kewenangan, 

 Adanya pasal-pasal yang multitafsir, 

 Terlalu percaya pada semangat orang (penyelenggara negara). 
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Sebagai usaha untuk megembalikan kehidupan negara yang berkedaulatan rakyat  

berdasarkan UUD 1945, salah satu aspirasi yang terkandung di dalam semangat 

reformasi adalah melakukan amandemen terhadap UUD 1945, maka pada awal 

globalisasi MPR telah mengeluarkan seperangkat ketatapan secara landasan 

konstituionalnya, yaitu: 

 Pencabutan ketatapan MPR tentang Referendum (dengan Tap. 
No.VIII/MPR/1998). 

 Pembatasan masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden (Tap. 
No.XIII/MPR/1998). 

  Pernyataan Hak Asasi Manusia (Tap. No.XVII/MPR/1998). 
 Pencabutan Ketatapan MPR No.II/MPR/1978 tentang P-4 dan Penetapan 

tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara (Tap.No. 
XVIII/MPR/1998). 

 Perubahan Pertama UUD 1945 pada tanggal 19 Oktober 1999. 
 Perubahan Kedua UUD 1945 pada tanggal  18 Agustus 2000. 
 Sumber Hukum dan Tata Urutan Perundang-undangan (Tap. 

No.III/MPR/2000). 
 Perubahan Ketiga  pada tanggal 1-10 Nopember 2001 dan 
 Perubahan keempat (terakhir) UUD 1945 1-11 Agustus 2002. 
 
Dengan disahkannya Perubahan Pertama, Kedua, Ketiga dan Keempat UUD 

1945 dalam sidang tahun MPR 2002 merupakan sebuah lombatan besar ke depan 

bagi bangsa Indonesia, karena bangsa Indonesia telah mempunyai sebuah UUD yang 

lebih sempurna dibandingkan dengan UUD 1945 sebelumnya. Kalaupun nantinya 

ditemukan adanya kekurangsempurnaan dalam rumusan perubahan UUD 1945 yang 

baru, harus diakui tidak ada pekerjaan manusia yang sempurna di mana pun. Komisi 

Konstitusi akan segera menyempurnakan perubahan UUD itu. Dengan pengesahan 

Perubahan UUD 1945 MPR telah menuntaskan reformasi konstitusi  sebagai suatu 

langkah demokrasi dalam upaya menyempurnakan UUD 1945 menjadi konstitusi 

yang demokratis, sesuai dengan semangat zaman yang mewadahi dinamika 

perkembangan zaman. Perubahan itu suatu lembaran sejarah lanjutan setelah Bung 

Karno dan Bung Hatta dan rekan-rekanya berhasil menegaskan UUD 1945 dalam 

rapat-rapat BPUPKI dan PPKI. 

Pembentukan Komisi Konstitusi adalah suatu hal yang urgen dalam negara yang 

mengalami perubahan dan transisi. Di berbagai negara berkembang yang mengalami 

transisi reformasi seperti Indonesia juga dibentuk Komisi Konstitusi. Sebagai 
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perbandingan bagaimana kedudukan dan fungsi dari komisi tersebut dapat dilihat 

dari matrik berikut: 

 
Negara Perbandingan Pembentukan Komisi Konstitusi 

Indonesia Hasil sidang tahunan MPR 2002 (lima tahun setelah gerakan 
reformasi), 
Tugas:  mengkaji perubahan UUD 1945 
Susunan, kedudukan, kewenangan, anggota ditentukan BP-MPR. 

Filipina Keinginan Presiden Corazon Aquino hasil people power. Membentuk 
konstitusi baru yang menjadi hukum tertinggi. Berwenang penuh 
menghimpun pendapat dan menyusun draf. 

Thailand Rekomendasi dari Komisi Pengembangan Demokratisasi. 
Mempercepat proses reformasi politik. Berwenang penuh menghimpun 
pendapat dan menyusun draf. 

Afrika Selatan Kebijakan pemerintah baru, nonrasis, Nelson Mandela. Reformasi 
secara keseluruhan dengan konstitusi baru. Berwenang penuh 
menghimpun pendapat dan menyusun draf. 

 
 
Nilai Konstitusi Dalam negara 

Konstitusi logis dari kenyataan bahwa tanpa konstitusi negara tidak mungkin 

terbentuk, maka konstitusi menempati posisi yang sangat penting dalam kehidupan 

ketatanegaraan suatu negara.  UndangUndang Dasar sebagai pemberi pegangan dan 

pemberi batas, sekaligus tentang bagaimana kekuasaan negara harus dijalankan. 

Konstitusi sebagai sebagai dokumen formal yang bersisi sebagai berikut: 

 Hasil perjuangan politik bangsa di waktu lampau. 

 Tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa. 

 Pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan, baik untuk waktu 

sekarang maupun di masa depan. 

 Suatu keinginan, dengan nama perkembangan kehidupan ketatanegaraan 

bangsa yang hendak dipimpin. 

Dalam negara modern, penyelenggaraan kekuasan negara dilakukan berdasarkan 

hukum dasar (droit constitusional), dimana undang-undang dasar dianggap sebagai 

keputusan politik yang tertinggi, sehingga konstitusi mempunyai kedudukan atau  

sederajat supremasi dlam suatu negara. Maksud supremasi konstitusi yaitu di mana 

konstitusi mempunyai kedudukan tertinggi dalam tertib hukum Indonesia. Pada 
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intinya kedudukan konstitusi dalam suatu negara bisa di bedakan kepada dua aspek, 

yaitu: 

1. Aspek Hukum 

Konstitusi dilihat dari aspek hukum mempunyai derajat tertinggi dari aturan 

hukum yang ada karena beberapa pertimbangan, yaitu: 

 Konstitusi dibuat oleh Badan Pembuat Undang-Undang atau Lembaga 

Negara. 

 Konstitusi dibentuk atas nama rakyat, dari rakyat dan kekuatan 

berlakuknya dijamin oleh rakyat dan dilaksanakan untuk kepentingan 

rakyat pula. 

 Konstitusi dibuat oleh badan yang diakui keabsahannya 

 Dayat ikatnya bukan saja kepada rakyat tetapi juga kepada penguasa 

dan pembuat konstitusi itu sendiri. 

2. Aspek Moral 

Konstitusi dibuat berdasarkan landasan etika moral dan nilai-nilai yang 

bersifat universal. Moral dan nilai-nilai universal  setiap waktu dapat 

mengontol konstitusi agar konstitusi dapat menyesuaikannya. Contohnya 

konstitusi yang melegalisir sistem apartheid dengan sendirinya ia  

bertentangan dengan moral dan akan mendapat kritik dan sorotan dari 

masyarakat secara umum. 

Adapun motif politik yang menonjol dari penyusunan UUD menurut Bryce 

adalah sebagai berikut: 

a. Keinginan untuk menjamin hak-hak rakyat dan untuk mengendalikan tingkah 

laku penguasa. 

b. Keinginan untuk menggambarkan sistem pemerintahan yang ada dalam 

rumusan yang jelas guna mencegah kemungkinan perbuatan sewenang-

wenang dari penguasa di masa depan. 

c. Hasrat dari pencipta kehidupan politik baru untuk menjamin atau 

mengamankan berlakunya cara pemerintahan dalam bentuk yang permanen 

dan yang dapat dipahami oleh warga negara. 
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d. Hasrat dari masyarakat – masyarakat yang terpisah untuk menjamin aksi 

bersama yang efektif dan bersamaan dengan itu berkeinginan tetap 

mempertahankan hak serta kepentingannya sendiri-sendiri. 

Oleh sebab itu Bryce menyatakan bahwa undang-undang dasar dibuat secara sadar 

sebagai perangkat kaidah fundamental yang mempunyai nilai politik lebih tinggi dari 

jenis kaidah yang lain karena menjadi dasar bagi seluruh tata kehidupan bernegara, 

sehingga  tata hukum harus sesuai dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang 

Dasar. 

 

LATIHAN DAN TUGAS 
Jawablah soal berikut: 

1. Apakah substansi konsitusi suatu negara? 
2. kenapa UUD 1945 harus dilakukan amandemen? 
3. Sebutkan perubahan itu dalam lembaga-lembaga Negara? 
4. Bandingkan kekuasaan Presiden sesudah dan sebelum amandemen UUD 

1945? 
5. Jelaskanlah lembaga baru hasil amandemen UUD 1945? 

 
Tugas 
Bandingkanlah perbedaan pelaksanaan UUD 1945 sebelum diamandemen dengan 
sedudah amandemen? Apakah kesimpulan anda? 
 
Daftar Pustaka 
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