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BAB I 

SISTEM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

NEGARA REPUBLIK INDONESIA 

 

A. Pengertian Sistem 

Menurut Prof. Pamuji  

Sistem adalah :  

1. Suatu kebulatan/ keseluruhan kompleks atau teroganisasi, suatu himpunan atau 

perpaduan hal-hal atau bagian-bagian yang membentuk suatu kebulatan atau 

keseluruhan yang kompleks atau utuh. 

2.  Suatu kebulatan atau keseluruhan yang utuh dimana didalamnya terdapat 

komponen-komponen yang pada gilirannya, merupakan sistem tersendiri yang 

mempunyai fungsi masing-masing, saling berhubungan satu sama lain menurut 

pola, tata, atau norma tertentu dalam rangka mencapai suatu tujuan. 

Menurut Prof. Prajudi : 

Sistem adalah suatu jaringan dari prosedur-prosedur yang berhubungan satu sama lain 

menurut skema atau pola yang bulat untuk menggerakkan suatu fungsi yang utama dari 

suatu usaha atau urusan. 

Menurut Sri Sumantri : 

Sistem adalah sekelompok bagian-bagioan yang bekerja bersama-sama untuk 

melakukan sustu maksud, apabila salah satu bagian rusak atau tidak dapat menjalankan 
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tugasnya, maka maksud yang hendak dicapai tidak akan terpenuhi atau setidak-tidaknya 

sistem yang telah terwujud akan mendapat gangguan. 

Menurut Prof. W.J.S. Poerwadarminta  

Sistem adalah sekelompok bagian-bagian (alat dan sebagainya) yang bekerja bersama-

sama untuk melakukan sesuatu maksud.. 

Menurut Drs. Musaraf 

Sistem adalah : 

1. Suatu sarana yang menguasai keadaan dan bekerja agar dalam menjalankan 

tugasnya dapat teratur. 

2. Suatu tatanan dari hal-hal yang saling berkaitan dan berhubungan sehingga 

membentuk satu kesatuan dan satu keseluruhan. 

Suatu sistem adalah seperangkat komponen, elemen, unsure atau sub sistem dengan 

segala atributnya yang satu sama lain salaing berkaitan, pengaruh mempengaruhi dan 

saling tergantung, sehingga keseluruhannya merupakan suatu kesatuan  yang 

terintegrasi serta mempunyai peranan atau tujuan tertentu. 

Dari pengertian di atas, maka sistem peraturan Perundang-undangan adalah satu 

kesatuan dari seluruh peraturan perundang-undangan yang satu sama lain saling 

berhubungan dan merupakan sub-sub sistem yang terintegrasi dalam satu kesatuan yang 

bulat dan tidak bertentangan antara satu dengan yang lainnya. 

B.  Sifat-Sifat Sistem 

Peraturan Perundang-undangan sebagai suatu sistem terdiri dari sub-sub sistem, maka 

sifat-sifat dari pada sistem atau cirri-cirinya adalah : 
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1. Bersifat abstrak artinya tidak berwujud 

2. Merupakan hasil buatan dari manusia yang terencana 

3. Terbuka/ gejala sosial yang mendapatkan pengaruh sosial 

4. Hidup/ diberlakukan 

5. Kompleks, karena didalamnya banyak sub-sub sistem dan saling berhubungan satu 

dengan yang lainnya. 

Peraturan Perundang-Undangan pada dasarnya merupakan proses penyelenggaraan 

Negara/ pemerintah dalam rangka tercapainya tata tertib dalam bernegara. 

Peraturan Perundang-undangan merupakan alat atau sarana untuk tercapinya cita-cita 

dan tujuan Negara yaitu Kesejahteraan Masyarakat (Welfare state). 

Untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan Negara Republik Indonesia harus didasarkan 

pada : 

1. Proklamasi Kemerdekaan 17 agustus 1945, yang merupakan dasar hukum 

terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 

2. Filsafat Bangsa/ Dasar Negara yaitu Pancasila yang merupakan Landasan Idiil dan 

Sumber dari segala sumber hukum. 

3. Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan Landasan Konstitusional bagi setiap 

peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di negara ini. 
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BAB  II 

DASAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA 

 

Setiap Negara, baik Negara itu besar maupun kecil pasti mempunyai sistem administrasi 

negaranya sendiri yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi masing-masing Negara 

tersebut. 

Peraturan Perundang-undangan Negara Indonesia sebagai penjabaran dari nilai-nilai 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan piranti dalam rangka pencapaian 

cita-cita dan tujuan nasional. Oleh karena itu landasan Peraturan Perundang-undangan 

Negara Indonesia adalah Pancasila sebagai landasan idil, Undang-Undang Dasar 1945 

sebagai landasan konstitusional. 

A. Pancasila sebagai Landasan Idiil 

Pancasila sebagaiman dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 

alinea IV, yaitu : 

1. Ketuhanan Yang Maha Esa 

2. Kemanusiaan Yang adil dan Beradab 

3. Persatuan Indonesia 

4. Kerakyatan Ynag Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/ 

Perwakilan. 

5. Keadilan Sosial Bagi seluruh Rakyat Indonesia. 

Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia merupakan sumber dari segala 

sumber hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Sumber dari segala sumber 
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hukum adalah pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral 

yang meliputi suasana kejiwaan dan wtak bangsa Negara yang bersangkutan. Karena itu 

Pancasila merupakan dasar Negara yang mampu mempersatukan seluruh rakyat 

Indonesia. 

Dengan demikian Pancasila yang digali dari bumi Indonesia sendiri merupakan : 

a. Dasar Negara Republik Indonesia, yang merupakan sumber dari segala sumber 

hukum yang berlaku di Indonesia. 

b. Pandangan hidup bangsa Indonesia, yang dapat mempersatukan bangsa, serta 

memberi petunjuk dalam mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin 

dalam masyarakat Indonesia yang beraneka ragam. 

c. Jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia, karena Pncasila memberikan corak yang 

khas kepada bangsa Indonesia, dan tak dapat dipisahkan dari bangsa Indonesia serta 

merupakan cirri khas yang membedakan bangsa Indonesia dari bangsa lain. 

Terdapat kemungkinan bahwa tipa-tiap sila secara terlepas dari yang lain bersifat 

universal, yang juga dimiliki oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Akan tetapi kelima 

sila yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah-pisah itulah yang menjadi 

cirri khas bangsa Indonesia. 

d. Tujuan yang akan dicapai, yakni suatu masyarakat yang adail dan makmur yang 

merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila didalam wadah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan 

rakyat dalam suasana perikehidupan yang aman, tentram, tertib dan dinamis serta 

dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai. 
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e. Perjanjian luhur rakyat Indonesia, yang disetujui oleh wakil-wakil rakyat Indoneis 

menjelang dan sesudah Proklamasi Kemerdekaan yang kita junjung tinggi, bukan 

sekadar karena ia ditemukan kembali dalam kandungan kepribadian dan cita-cita 

bangsa Indonesia yang terpendam sejak beabad-abad yang lalu, melainkan karena 

Pancasila itu mampu membuktikan kebenarannya setelah diuji oleh sejarah 

perjuangan bangsa. 

Sesuai dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1985, Pancasila merupakan satu-satunya 

asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu sistem 

Peraturan Perundang-Undangan dikembangkan di Indonesia harus merupakan 

penjabaran dan pengalaman dari kelima sila dari Pancasila secara bulat dan utuh, dan 

diselenggarakan dalam rangka pelaksanaan Sistem Perundang-Undangan Negara 

Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. 

B. Undang_Undang Dasar 1945 sebagai Landasan Konstitusional 

Landasan konstitusional bagi penyelenggaraan perundang-undangan Negara adalah 

Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan perwujudan dari tujuan Proklamasi 

Kemerdekaan 17 Agustus 1945, yang terdiri dari Pembukaan, Batang Tubuh dan 

Penjelasan. 

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, selain merupakan penuangan jiwa Proklamasi 

Kemerdekaan 17 Agustus 1945 yaitu Pancasila, juga mengandung cita-cita luhur dari 

proklamasi kemerdekaan itu sendiri. 

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 juga merupakan sumber motivasi dan aspirasi 

perjuangan serta tekada bangsa Indonesia dan sumber cita-cita hukum dan cita-cita 
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moral  yang ingin ditegaskan oleh bangsa Indonesia serta sekaligus merupakan dasar 

dan sumber hukum dari Batang Tubuhnya. 

Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri dari 16 BAB, 37 Pasal, 3 Pasal 

Aturan Peralihan dan 2 Ayat aturan Tambahan yang antara lain menetapkan bentuk dan 

kedaulatan, kekuasaan pemerintahan Negara, kedudukan dan fungsi Lembaga 

Tertinggi/ Tinggi Negara serta pemerintahan daerah, merupakan dasar bagi 

penyelenggaraan dan pengembangan Sistem Perundang- Undangan Negara Republik 

Indonesia. 

Penjelasan UUD 1945 yang disusun kemudian dan dimuat bersama dengan Pembukaan 

dan Batang Tubuhnya dalam Berita Republik Indonesia Tahun II No. 7 Tanggal 15 

Pebruari 1946, terdiri dari penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal. 

Dalam Penjelasan Umum 1945 dumuat : 

A. Undang-Undang Dasar sebagai dari Hukum Dasar 

1. Undang-Undang Dasar  suatu Negara hanya merupakan sebagian dari Hukum 

Dasar Negara itu. Undang-Undang Dasar merupakan Hukum Dasar yang 

tertulis. 

2. Disamping hukum dasar tertulis (Undang-Undang Dasar) berlaku juga Hukum 

Dasar yang tidak tertulis (Konvensi), yaitu aturan dasar yang timbul dan 

terpelihara dalam praktek penyelenggaraan Negara meskipun tidak tertulis, 

seperti penyiapan konsep naskah Garis-Garis Besar Haluan Negara oleh 

Pemerintah sebagai bahan pertimbangan bagi Majelis Permusyawaratan Rakyat 

dan pengangkatan Menteri Negara yang tidak memimpin suatu Departemen. 
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3. Untuk memahami Undang-Undang Dasar tidak cukup hanya mempelajari pasal-

pasalnya, tetapi harus juga mengetahui bagaimana praktek dan suasana 

kebatinannya. 

4. Untuk mengerti sungguh-sungguh maksud Undang-Undang Dasar dan aliran 

pikiran yang menjadi dasarnya, harus dipelajari juga bagaimana teks itu terjadi, 

harus pula diketahui keterangan-keterangannya, dan dalam suasana apa teks itu 

dirumuskan. 

B. Pokok-Pokok Pikiran dalam Pembukaan 

Pokok-pokok Pikran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 

1945 memuat 4 hal penting, yaitu : 

1. Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia 

dengan berdasarkan atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi 

seluruh rakyat Indonesia. Dalam Pembukaan diterima paham Negara persatuan. 

Dalam Batang Tubuh terlihat dalam Pasal 1 (1), Pasal 35 dan Pasal 36. 

2. Negara hendaknya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh Rakyat. Paham 

keadilan sosial ini dalam batang tubuh UUD terlihat dalam Pasal 24, Pasal 25, 

Pasal 33, dan Pasal 34. 

3. Negara yang berkedaulatan rakyat berdasar atas kerakyatan dan 

permusyawaratan perwakilan. Paham kedaulatan rakyat tersebut dalam Batang 

Tubuh UUD terlihat dalam Pasal 1 (2), Pasal 2 (1), Pasal 3, Pasal 6, Pasal 19, 

Pasal 23 (1), dan Pasal 37. 
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4. Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusian 

yang adil dan beradab. Paham tersebut dalam Batang Tubuh dapat terlihat dalam 

Pasal 9, Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29. 

C. Undang-Undang Dasar 1945 menciptakan pokok-pokok pikiran yang 

Terkandung dalam Pembukaan dalam pasal-pasalnya. 

Pokok-pokok pikiran meliputi suasana kebatinan Undang-Undang Dasar Negara 

Indonesia. Pokok-pokok pikiran di atas mewujudkan cita-cita hukum yang 

menguasai hukum dasar Negara, baik Hukum Dasar yang tertulis (Undang-Undang 

Dasar) maupun yang tidak tertulis (Konvensi). 

D. Undang-Undang Dasar 1945 Bersifat singkat dan supel 

Undang-Undang Dasar 1945 sangat singkat, hanya terdiri dari 37 pasal ditambah 4 

pasal Aturan Peralihan dan 2 ayat Aturan Tambahan. Undang-Undang Dasar telah 

cukup apabila hanya memuat aturan-aturan pokok dan garis-garis besar sebagai 

instruksi kepada Pemerintah Pusat, dan lain-lain penyelenggara Negara untuk 

menyelenggarakan kehidupan Negara dan kesejahteraan sosial. Sifat aturan tertulis 

mengikat, oleh karena itu makin supel sifat aturan(elastis) makin baik. Dengan 

demikian dijaga supaya sistem Undang-Undang Dasar jangan sampai ketinggalan 

zaman, dan jangan sampai membuat Undang-Undang Dasar yang lekas usang. 

Dalam pemerintahan dan kehidupan Negara, yang sangat penting ialah semangat, 

baik semangat para penyelenggara Negara maupun semangat para pemimpin 

pemerintah. 
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E. Sistem Pemerintahan Negara 

Sistem Pemerintahan Negara yang ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 

ialah : 

1. Indonesia ialah Negara yang berdasar atas hukum 

2. Sistem Konstitusional 

3. Kekuasaan Negara yang tertinggi ditangan Majelis Permusyawaratan Rakyat 

4. Presiden ialah penyelenggara Pemerintah Negara yang tertinggi di bawah 

Majelis 

5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat 

6. Menteri Negara ialah Pembantu Presiden 

7. Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas. 
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BAB III 

PERATURAN PERUNDANGAN 

 

A. Pengertian 

Peraturan perundangan pada hakekatnya merupakan salah satu bentuk kebijaksanaan 

tertulis yang bersifat pengaturan (relegen) yang dibuat oleh aparatur Negara mulai dari 

MPR sampai dengan Direktur Jenderal/ Pimpinan LPND pada lingkup nasional dan 

gubernur kepala daerah tingkat I. Bupati/walikotamadya kepala daerah tingkat II pada 

lingkup wilayah/ daerah yang bersangkutan. Tidak termasuk dalam kelompok peraturan 

perundangan adalah ketentuan yang sifatnya konkrit, individual, dan final (beschiking). 

Misalnya, pemberian IMB, SIUP, dan sebagainya. 

B. Asas-Asas Peraturan Perundangan 

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia adalah bentuk peraturan 

perundangan yang tertinggi, sehingga semua peraturan perundangan di bawahnya 

tidak boleh bertentangan dengannya. 

2. Sesuai dengan prinsip ngara hukum, maka setiap peraturan perundangan harus 

berdsar dan beersumber dengan tegas pada peraturan perundangan yang berlaku, 

yang lebih tinggi tingkatnya. 

3. Peraturan Perundangan dari tingkat urutasn yang lebih rendah, merupakan 

penjabaran atau perumusan lebih rinci dari peraturan paerundangan yang lebih 

tinggi tingkat urutannya. Ini berarti pula bahwa peraturan perundangan yang lebih 
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rendah harus tunduk dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangan 

yang lebih tinggi. 

4. Peraturan perundangan pada asasnya tidak dapat berlaku surut, kecuali apabila 

dinyatakan dengan tegas dan demi kepentingan umum. 

5. Peraturan perundangan yang dibuat oleh aparatur yang lebih tinggi mempunyai 

kedudukan yang lebih tinggi pula. 

6. Peraturan yang diundangkan kemudian membatalkan peraturan perundangan yang 

mengatur hal yang sama yang setingkat atau lebih rendah. Ini berarti bahwa, apabila 

ada 3 buah peraturan atau lebih yang isinya bertentangan atau tidak sesuai antara 

yang satu dengan yang lain, sedangkan peraturan-peraturan perundangan tersebut 

sama tingkatnya, maka yang dianggap berlaku adalah ketentuan dalam peraturan 

perundangan yang diundangkan kemudian, kecuali apabila dalam peraturan 

perundangan itu dinyatakan lain (lex posteriore derogate lex priori). 

7. Peraturan perundangan yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang 

yang bersifat umum (lex specialis derogate lex generalis). 

8. Peraturan perundangan hanya boleh dicabut/ diganti/ dibatalkan oleh peraturan yang 

sama atau lebih tinggi tingkatnya. 

9. Dalam penyusunan peraturan perundangan diperhatikan konsistensinya baik 

diantara peraturan perundangan yang mengatur hal yang sama, maupun diantara 

pasal-pasal dalam satu peraturan perundangan. 

10. Dalam suatu peraturan perundangan harus ada kejelasan dan ketegasan mengenai 

yang ingin dicapai dari ketentuan yang bersangkutan. 
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11. Peraturan perundangan dalam bentuk undang-undang tidak diganggu gugat. Ini 

berarti tidak ada badan/ siapapun juga berhak atau berwenang menguji secara 

materiil terhadap undang-undang tersebut. 
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BAB IV 

TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

REPUBLIK INDONESIA 

 

A. Hirarki Peraturan Perundang-Undangan 

Mengenai tata urutan peraturan perundang-undangan diatur dalam UU No. 10 Tahun 

2004 dan sekaligus merupakan koreksi terhadap pengaturan hirarki peraturan 

perundang-undangan yang selama ini pernah berlaku yaitu TAP MPR No. XX Tahun 

1966 dan TAP MPR No. III Tahun 2000. 

Untuk lebih jelasnya Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan tersebut adalah : 

1. TAP MPR No. XX Tahun 1966 

1. UUD RI 1945 

2. TAP MPR 

3. UU/Perpu 

4. Peraturan Pemerintah 

5. Keputusan Presiden 

6. Peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya, seperti : 

- Peraturan Menteri 

- Instruksi Menteri 

- Dal lain-lainnya 

2. TAP MPR No. III Tahun 2000 

1. UUD RI 1945 
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2. TAP MPR RI 

3. UU 

4. Perpu 

5. Peraturan Pemerintah 

6. Keputusan Presiden 

7. Peraturan Daerah 

3.  Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 

1. UUD RI 1945 

2. UU/Perpu 

3. Peraturan Pemerintah 

4. Peraturan Presiden 

5. Peraturan Daerah 

a. Perda Provinsi dibuat DPRD Provinsi dengan Gubernur 

b. Perda Kabupaten/ Kota dibuat oleh DPRD Kabupaten/ Kota bersama Bupati/ 

Walikota 

c. Praturan Desa/ Peraturan yang setingkat dibuat oleh BPD atau nama lainnya 

bersama dengan Kepala Desa atau nama lainnya. 

Dengan Undang-Undang No.10 Tahun 2004 ini, maka TAP MPR No. XX Tahun 1966 

dan TAP MPR No. III Tahun 2000 dicabut dan tidak berlaku lagi, karena tidak sesuai 

dengan prinsip demokrasi dan prinsip-prinsip Negara hukum yang antara lain : 

1. Soal Ketetapan MPR/MPRS, karena Ketetapan MPR/MPRS tidak tepat 

dikatagorikan sebagai peraturan perundang-undangan. 
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2. Soal Perpu, karena kedudukannya dibawah Undang-Undang, menurut TAP MPR 

No. III Tahun 2000, soal ini tidak tepat dan menempatkan kedudukannya sama 

dengan Undang-Undang dalam UU No. 10 Tahun 2004. 

3. Keputusan Menteri yang diatur dalam TAP MPRS No. XX Tahun 1966. Keputusan 

Menteri tersebut tidak mempunyai dasar yuridis. 

4. Kata “ dan lain-lain “ yang tersebut dalam dalam TAP MPRS No. XX Tahun 1966 

sempat membingungkan karena dapat menimbulkan berbagai penafsiran. 

5. Soal “ Instruksi “ yang dimasukkan dalam golongan peraturan perundang-undangan 

adalah soal yang tidak tepat. 

6. Menempatkan UUD 1945 sebagai peraturan perundang-undangan adalah suatu hal 

yang tidak tepat, karena UUD 1945 merupakan norma dasar atau kaidah-kaidah 

dasar bagi pengaturan Negara dan merupakan landasan filosofis dari Negara yang 

memuat aturan-aturan pokok Negara, sedangkan yang dimaksud dengan peraturan 

perundang-undangan adaalah dimulai dari Undang-Undang ke bawah sampai 

dengan Perda yang merupakan peraturan-peraturan pelaksanaan. 

B. Ajaran Tentang Tata Urutan 

Ajaran tentang tata urutan peraturan perundang-undangan tersebut mengandung 

beberapa prinsip berikut : 

1. Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya dapat dijadikan 

landasan atau dasar hukum bagi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah 

atau berada dibawahnya. 
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2. Peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah harus bersumber atau memiliki 

dasar hukum dari peraturan perundang-undangan yang tingkat lebih tinggi. 

3. Isi atau muatan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh 

menyimpang atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih 

tinggi tingkatannya. 

4. Suatu peraturan perundang-undangan hanya dapat dicabut, diganti atau diubah 

dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau paling tidak dengan 

yang sederajat. 

5. Peraturan perundang-undangan yang sejenis apabila mengatur materi yang sama, 

peraturan yang terbaru harus diberlakukan walaupun tidak dengan secara tegas 

dinyatakan bahwa peraturan yang lama itu dicabut. Selain itu, peraturan yang 

mengatur materi yang lebih khusus harus diutamakan dari peraturan perundang-

undangan yang lebih umum. 

Konsekuensi penting dari prinsip-prinsip di atas adalah harus diadakannya mekanisme 

yang menjaga dan menjamin agar prinsip tersebut tidak disimpangkan atau dilanggar. 

Mekanismenya yaitu ada system pengujian secara yudisial atas setiap peraturan 

perundang-undangan, kebijakan, maupun tindakan pemerintah lainnya terhadap 

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya atau tingkat tertinggi 

yaitu UUD. Tanpa konsekuensi tersebut, tat urutan tidak akan berarti. Hal ini dapat 

menyebabkan peraturan perundang-undangan yang tingkatnya lebih rendah dapat tetap 

berlaku walaupun bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tingkat lebih 

tinggi. 
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BAB V 

PELAKSANAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

 

 

A. Pelaksanaan 

 Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 menetapkan Tata Urutan Peraturan Perundang-

Undangan Republik Indonesia. 

Pada 24 Mei 2004, DPR dan pemerintah telah menyetujui Rancangan Undang-Undang 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menjadi Undang-Undang  (UU 

No. 10 Tahun 2004). Undang-Undang ini menegaskan bahwa Pancasila merupakan 

sumber dari segala sumber hukum Negara. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan. Undang-undang 

ini juga memerintahkan untuk menempatkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Penempatan UUD Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tidak merupakan 

dasar pemberlakuannya. Disamping itu, diatur mengenai jenis dan hierarki peraturan 

perundang-undangan (Pasal 7). Sebelumnya hierarki peraturan perundang-undangan 

dituangkan dalam produk hukum Ketetapan MPR/MPRS sebagaimana telah dibahas di 

atas. Adapun jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 

7 UU tersebut adalah sebagai berikut : 
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HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

MENURUT UU NO. 10 TAHUN 2004 

a. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

b. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti UU 

c. Peraturan Pemerintah 

d. Peraturan Presiden 

e. Peraturan Daerah 

1. Perda Provinsi 

2. Perda Kabupaten/ Kota 

3. Perdes/ Perturan yang Setingkat 

 

Dalam BAB III, diatur mengenai materi muatan peraturan perundang-undangan dari 

Pasal 8 sampai dengan Pasal 14. Menurut UU tersebut, materi muatan yang harus diatur 

dengan undang-undang berisi hal-hal berikut : 

a.  Mengatur lebih lanjut ketentuan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang 

meliputi : 

1.  Hak-hak asasi manusia 

2.  Hak dan kewajiban warga Negara 

3.  Pelaksanaan dan penegakkan kedaulatan Negara serta pembagian kekuasaan 

Negara 
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4.  Wilayah Negara dan pembagian daerah 

5.  Kewarganegaraan dan kependudukan 

6.  Keuangan Negara 

b.  Diperintahkan oleh suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang 

Materi muatan Perpu sama dengan materi muatan undang-undang. Adapun materi 

muatan peraturan pemrintah berisi materi untuk menjalankan undang-undang 

sebagaimana mestinya. Materi muatan peraturan Presiden berisi materi yang 

diperintahkan oleh undang-undang atau materi untuk melaksanakan paraturan 

pemerintah. Materi mauatan peraturan daerah adalah seluruh materi muatan dalam 

rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung 

kondisi khsuus daerah, serta penjabaran labih lanjut peraturan perundang-undangan 

yang lebih tinggi8. Materi muatan  peraturan desa/ yang setingkat adalah seluruh materi 

dalam rangka penyelenggaraan urusan desa atau yang setingkat serta penjabaran lebih 

lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Materi muatan mengenai 

ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam undang-undang dan peraturan daerah. 

B. Proses Penyusunan Undang-Undang 

Pasal 20 

1. Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang 

2. Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan 

Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. 
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3. Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan 

undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan 

Rakyat masa itu. 

4. Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama 

untuk menjadi undang-undang 

Pasal 20 A 

1. Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi 

pengawasan. 

2. Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain 

Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, 

hak angket, dan hak menyatakan pendapat 

3. Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap 

anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan 

menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas. 

4. Ketetntuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota dan 

anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-undang. 

Pasal 21 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang 

Pasal 22 

1. Dalam hal ihwal kepentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan 

peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. 
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2. Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat 

dalam persidangan yang berikut. 

3. Jika tidak mendapat persetuajn, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut. 

Pasal 22A 

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dalam 

undang-undang. 

Pasal 22B 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-

syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang. 

C. Rancangan Undang-Undang (RUU) yang diusulkan oleh pihak pemerintah 

(Instruksi Presiden No. 15 Tahun 1970) 

a.  Proses di Tingkat Pemerintah 

1.  Masing-masing departemen/ LPND dapat mengambil prakarsa untuk 

mempersiapkan RUU, sepanjang menyangkut bidang tugasnya. 

Prakarsa tersebut dengan penjelasan pokok-pokok materi dan urgensinya 

terlebih dahulu dilaporkan kepada Presiden sebelum dilaksanakan persiapan-

persiapan penyusunannya. 

2.  Dengan persetujuan Presiden, menteri/ pimpinan LPND yang bersangkutan 

melakukan langkah-langkah seperlunya untuk menyusun RUU. Dalam hal 

penyusunan konsep RUU perlu dilibatkan beberapa instansi lain terkait dengan 

materi yang akan diatur. Untuk pelaksanaannya dibentuk panitia antar instansi. 
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3.  RUU hasil panitia tersebut sebelum diajukan kepada Presiden, harus 

disampaikan/ diedarkan dulu kepada : 

a.  Para menteri/ pejabat LPND yang erat hubungannya dengan materi yang 

diatur untuk mendapatkan tanggapan dan pertimbangan rancangan yang 

bersangkutan. 

b.  Menteri Kehakiman untuk memperoleh tanggapan dari segi hukum 

c.  Menteri/sekretaris kabinet untuk menyelesaikan rancangan tersebut 

selanjutnya tanggapan/pertimbangan yang diajukan itu harus disampaikan 

dalam waktu yang sesingkat-singkatnya kepada Departemen/ LPND yang 

bersangkutan. 

4.  Untuk mengolah tanggapan dan pertimbangan yang diajukan pleh departemen/ 

lembaga pemerintah non departemen dapat mengadakan pertemuan-pertemuan 

konsultasi dan koordinasi dengan departemen/ lembaga pemerintah non 

departemen yang memberikan tanggapan. 

5.  Hasil terakhir sebagai kebulatan pendapat atas materi sesuatu rancangan 

undang-undang disampaikan kepada Presiden disertai penjelasan-penjelasan 

oleh menteri/ pimpinan lembaga yang bersangkutan, tentang pokok-pokok 

materi dari rancangan serta proses penggarapannya. 

6.  Selanjutnya menteri/ sekretaris cabinet mempersiapkan naskah terakhir RUU 

dan menyiapkan nota Presiden untuk menyampaikan RUU didepan siding DPR. 

Dalam nota Presiden harus juga menyebutkan menteri yang mewakili 

pemerintah dalam pembahasan RUU tersebut. 
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b.  Proses di Tingkat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 

(Surat Keputusan DPR No. 10/DPR-RI/III/82-83) 

1. Setelah menerima RUU tersebut, pimpinan DPR dalam rapat paripusna 

memberitahukan kepada para anggota tentang masuknya RUU dan kemudian 

membagikan kepada anggota. 

2. Di DPR, pembahasan RUU dilakukan melalui 4 tingkat pembicaraan, kecuali 

bila badan musyawarah menentukan pembahasan tersebut dengan prosedur 

singkat. Keempat tingkat pembicaraan tersebut adalah : 

a.  Tingkat I dalam rapat paripurna 

b. Tingkat II dalam rapat paripurna 

c. Tingkat III dalam rapat komisi, gabungan komisi 

d. Tingkat IV dalam rapat paripurna 

3. Khusus untuk pembicaraan Tingkat III badan musayawarah menentukan bahwa 

pembicaraan tingkat III dilakukan dalam rapat gabungan komisi atau panitia 

khusus. 

4.  Disamping adanya 4 tingkat pembicaraan tersebut, juga diadakan rapat fraksi. 

Rapat fraksi diadakan sebelum pembicaraan tingkat II, III, dan IV. 

5.  Pembicaraan dalam rapt paripurna I berisikan penjelasan dari pemerintah 

mengenai rancangan undang-undang. 

6.  Pada rapat paripurna tingkat II diadakan pemandangan umum oleh para anggota 

yang membawakan suara fraksinya terhadap rancangan undang-undang beserta 

penjelasan dan juga jawaban pemerintah terhadap pemandangan umum tersebut. 
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7.  Pembicaraan tingkat III ialah pembahasan dalam rapat komisi, rapat gabungan 

komisi atau rapat panitia khusus yang dilakukan bersama-sama dengan 

pemerintah. Namun apabila dipandang perlu dapat pula dilakukan pembahasan-

pembahasan secara intern dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi atau rapat 

panitia khusus 

.8.  Pada tingkat terakhir rapat paripurna tingkat IV, berisi dua hal : 

a. Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului oelh : 

-  laporan hasil pembicaraan tingkat III 

-  pendapat akhri dari fraksi-fraksi yang disampaikan oleh anggotanya 

yang apabila dipandang perlu dapat pula disertai catatan pendirian fraksi. 

b.  Pemberian kesempatan kepada pemerintah untuk menyampaikan sambutan 

terhadap pengambilan keputusan tersebut di atas. 

D.  Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif DPR 

Sebagaiman disebutkan didalam Pasal 21 ayat (1) UUD 1945, anggota DPR dapat 

mengajukan suatu rancangan undang-undang berdasarkan hak inisiatif DPR. Rancangan 

undang-undang ini disebut Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif. 

Khusus untuk pembahasan Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif disamping 

ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas(empat tingkat pembicaraan) diadakan 

ketentuan-ketentuan khusus, yaitu : 

a. Sekurang-kurangnya 20 orang anggota yang tidak hanya terdiri dari satu fraksi, 

dapat mengajukan usul Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif. 
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b. Usul Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif tersebut serta penjelasannya 

disampaikan dengan tertulis kepada pimpinan DPR, dengan disertai tanda tangan 

para pengusul serta fraksinya. 

c. Dalam rapat paripurna berikutnya setelah usul Rancangan Undang-Undang Usul 

Inisiatif diterima oleh [pimpinan DPR, ketua rapat memberitahukan kepada anggota 

tentang masuknya usul Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif, dan usul tersebut 

dibagikan kepada para anggota. 

d. Dalam rapat badan musyawarah yang diadakan untuk menentukan waktu 

pembicaraan usul Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif tersebut dalam rapat 

paripurna, kepada para pengusul diberikan kesempatan terlebih dahulu untuk 

memberikan penjelasan tentang usul tersebut. 

e. Rapat paripurna memutuskan apakah usul Rancangan Undang-Undang Usul 

Inisiatif tersebut secara prinsip dapat diterima menjadi Rancangan Undang-Undang 

Usul Inisiatif DPR atau tidak. Keputusan tersebut diambil setelah diberikan 

kesempatan kepada pengusul untuk memberikan penjelasan dan kepada fraksi-fraksi 

untuk memberikan pendapatnya. 

f. Setelah usul Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif tersebut diputuskan menjadi 

Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif DPR, maka DPR menugaskan kepada 

komisi, rapat gabungan komisi atau panitia khusus yang dibentuk membahas dan 

menyempurnakan Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif tersebut. 

g. Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif DPR sebagaimana dimaksud dalam butir 

f) dibagikan kepada para anggota dan oleh pimpinan DPR disampaikan kepada 
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Presiden dengan permintaan agar Presiden menunjuk menteri yang akan mewakili 

pemerintah dalam melakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang Usul 

Inisiatif tersebut bersama-sama dengan DPR. 

h. Selanjutnya mengenai pembahasan usul Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif 

itu ditentuka pula bahwa : 

1. Selama usul Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif belum dibicarakan dalam 

badan musyawarah, para pengusul berhak mengajukan perubahan. 

2. Selama usul Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif belum diputuskan 

menjadi Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif DPR, para pengusul dapat 

menarik usulnya kembali. 

3. Pemberitahuan tentang perubahan atau penarikan kembali ususl sebagaimana 

dimaksud dalam butir a) dan b) harus ditandatangani oleh semua pengusul dan 

disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPR, yang kemudian membagikan 

kepada para anggota. 

4. Apabila sebelum mengambil keputusan dalam rapat paripurna tingkat IV, 

jumlah penandatanganan usul Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif 

menjadi kurang dari dua puluh orang, maka harus diadakan penambahan 

penandatanganan sehingga jumlahnya menjadi sekurang-kurangnya dua puluh 

orang dan tidak hanya terdiri dari satu fraksi. Apabila sampai dua kali masa 

persidanganm jumlah penandatanganan yang dimaksud tidak dapat dipenuhi, 

maka usul tersebut menjadi batal. 
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i. Selanjutnya mengeani pembicaraan di tingkat DPR terhadap RUU yang berasal dari 

inisiatif DPR sama dengan pembicaraan RUU  yang datang dari pihak pemerintah 

yaitu melalui empat tingkat pembicaraan : 

1. Tingkat I dalam rapat paripurna 

2. Tingkat II dalam rapat paripurna 

3. Tingkat III dalam rapat komisi, gabungan komisi 

4. Tingkat IV dalam rapat paripurna 

j.  Setelah RUU Usul Inisiatif DPR tersebut mendapat persetujuan DPR, maka 

disampaikan kepada Presiden untuk disahkan menjadi undang-undang 

E.  Syarat Berlakunya Undang-Undang 

Setelah suatu RUU disahkan oleh Presiden menjadi undang-undang maka belum berarti 

berlaku sebagai undang-undang. Agar undang-undang tersebut dapat berlaku dan 

mengikat masyarakat, maka harus ditetapkan dalam lembaran Negara dan diundangkan 

oleh Menteri Sekretaris Negara. Sesudah syarat tersebut dipenuhi, maka berlaku suatu 

anggapan bahwa tiap orang dianggap telah mengetahui adanya undaang-undang 

tersebut. 

Apabila baik pemerintah maupun DPR mengajukan rancangan undang-undang 

mengenai materi yang sama, rancangan undang-undang yang diterima lebih dulu oleh 

pimpinan DPR dijadikan bahan pokok. Sedangkan yang lain dijadikan bahan 

pelengkap. 

F.  Proses Penyusunan Peraturan Pemerintah 
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Berdasarkan Instruksi Presiden No. 15 Tahun 1970 proses penyusunan peraturan 

pemerintah adalah sebagai berikut : 

1. Masing-masing departemen/ LPND dapat mengambil prakarsa untuk 

mempersiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sepanjang menyangkut 

bidang tugasnya. Prakarsa tersebut dengan penjelasan pokok-pokok materi serta 

urgensinya terlebih dahulu dilaporkan kepada Presiden sebelum dilaksanakan 

persiapan-persiapan penyusunannya 

2. Dengan persetujuan Presiden, menteri/pimpinan LPND yang bersangkutan 

melakukan langkah-langkah seperlunya untuk menyusun RPP. Dalam hal 

penyusunan konsep RPP perlu dilibatkan beberapa instansi lain terkait dengan 

materi yang akan diatur. Untuk pelaksnaannya dibentuk panitia antar instansi. 

3. RPP hasil panitia tersebut sebelum diajukan kepada Presiden, harus disampaikan/ 

diedarkan dulu kepada : 

a. Para menteri/pimpinan LPND yang erat hubungannya dengan materi yang diatur 

untuk mendapatkan tanggapan dan pertimbangan rancangan yang bersangkutan. 

b. Menteri Kehakiman untuk memperoleh tanggapan dari segi hukum 

c. Menteri Sekretaris Kabinet untuk menyelesaikan rancangan tersebut 

selanjutnya. 

Selanjutnya tanggapan/ pertimbangan yang diajukan itu harus disampaikan dalam 

waktu yang sesingkat-singkatnya kepada departemen/ LPND yang bersangkutan. 

4. Untuk mengolah tanggapan dan pertimbangan yang diajukan oleh departemen/ 

lembaga pemerintah non departemen dapat mengadakan pertemuan-pertemuan 
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konsultasi dan koordinasi dengan departemen/ lembaga pemerintah nondepartemen 

yang memberikan tanggapan. 

5. Hasil terakhir sebagai kebulatan pendapat atas materi suatu RPP disampaikan 

kepada Presiden disertai penjelasan-penjelasan oleh menteri/ pimpinan lembaga 

yang bersangkuta, tentang pokok-pokok materi dari rancangan serta proses 

penggarapannya. 

6. Selanjutnya menteri/ sekretaris cabinet mempersiapkan naskah terakhir RPP untuk 

memperoleh persetujuan Presiden. 

Proses penyusunan peraturan pemerintah ini diterapkan pula secara mutatis-mutandis 

dalam penyusunan Keppres dan Inpres. 

G.  Bentuk-Bentuk Peraturan Perundangan Tingkat Daerah 

1.  Peraturan Daerah 

a.  Dasar Hukum 

Kepala daerah dengan persetujuan Dewan Perwakulan Rakyat Daerah dapat 

menetapkan peraturan daerah sesuai dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 

2004 

b.  Isi Peraturan Daerah 

1.  Tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan 

perundangan atau peraturan daerah yang lebih tinggi tingkatnya. 

2.  Tidak boleh mengatur sesuatu hal yang telah diatur dalam peraturan  

perundangan atau peraturan yang lebih tinggi tingkatnya. 
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3.  Tidak boleh mengatur sesuatu hal yang termasuk urusan rumah tangga 

daerah tingkat di bawahnya. 

c.  Saat Mulai Berlaku 

1. Peraturan daerah mempunyai kekuatan hukum yang mengikat setelah 

diundangkan dalam lembaran daerah. 

2.  Peraturan daerah yang tidak memerlukan pengesahan mulai berlaku pada 

tanggaln yang ditentukan dalam peraturan daerah yang bersangkutan. 

3.  Peraturan daerah yang memerlukan pengesahan mulai berlaku pada tanggal 

pengundangan atau pada tanggal yang ditentukan dalam peraturan daerahy. 

4.  Peraturan daerah yang memerlukan pengesahan itu diperoleh atau sebelum 

jangka waktu yang ditentukan untuk pengesahan berakhir. 

5. Peraturan daerah ditandatangani oleh kepala daerah dan ditandatangani serta 

(contra sign) oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 



BAB  VI 

SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 

 

1. LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA MENURUT UUD 45 

Sistem Pemerintah Negara Republik Indonesia menurut UUD 1945 pasca 

perubahan keempat tahun 2002 telah menetapkan tentang pembentukan susunan 

dan kekuasaan/ wewenang badan-badan kenegaraan adalah sebagai berikut : 

1. Dewan Perwakilan Rakyat 

2. Dewan Perwakilan Daerah 

3. Majelis Permusyawaratan Rakyat 

4. Badan Pemeriksa Keuangan 

5. Presiden dan Wakil Presiden 

6. Mahkamah Agung 

7. Mahkamah Konstitusi 

8. Komisi Yudisial 

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) 

Tugas MPR adalah ( Pasal 3 UUD 1945) 

1. Mengubah dan menetapkan UUD 1945 

2. Melantik Presiden dan Wakil Presiden 

3. Dapat memeberhentikan Presiden dan Wakil Presiden 

Presiden dalam masa jabatan menuurut UUD Pasal1(2) UUD 1945, 

Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakukan menurut UUD. 
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Sebelumnya MPR adalah pemegang kekuasaan tertinggi atau pemegang 

kedaulatan rakyat, sebagai pemegang kekuasaan Negara tertinggi, MPR 

membawahi lembaga-lembaga yang lain. 

Dengan adanya perubahan ini, maka : 

1. MPR tidak lagi sebagai lembaga tertinggi Negara 

2. Tidak lagi memegang kedaulatan rakyat 

3. Tidak lagi memilih Presiden dan Wakil Presiden karena rakyat memilih 

secara langsung. 

Mengenai memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa 

jabatanya, MPR mempunyai kewenangan apabila : 

1. Ada usulan dari DPR 

2. Mahkamah Konstitusi memeriksa, mengadili, dan memutuskan bahwa 

Presiden dan/ atau Wakil Presiden bersalah. 

Alasan kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi Negara dan pemegang 

kedaulatan rakyat ditiadakan adalah, karena MPR bukan satu-satunya lembaga 

yang melaksanakan kedaulatan rakyat, setiap lembaga yang mengembang 

tugas-tugas politik Negara dan pemerintahan adalah pelaksana kedaulatan 

rakyat dan harus tunduk dan bertanggung jawab kepada rakyat. 

Mengenai susunan keanggotaan MPR menurut pasal 2 (1) mengatakan : MPR 

terdiri atas anggota DPR dan Anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan 

umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. 
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Dengan demikian keanggotaan MPR terdiri : 

1. Seluruh anggota DPR 

2. Anggota DPD 

Adanya anggota DPD agar lebih demokratis dan meningkatkan keikutsertaan 

daerah dalam penyelenggaraan sehari-hari praktek Negara dan pemerintahan 

disamping sebagai forum memperjuangkan kepentingan daerah. 

Mengenai perubahan UUD 1945 diatur mekanisme perubahan UUD dalam 

pasal 37 UUD 1945. 

2.   Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 

Tugas wewenang DPR adalah : 

1. DPR memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang 

2. DPR berfungsi Budget dan Pengawasan 

3. DPR mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan 

pandapat, mengajukan pertanyaan, menyampaikan ususl dan pendapat 

serta hak imunitas. 

4. DPR memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam mengangkat Duta 

Besar dan menerima penempatan duta Negara lain, memberikan Amnesti 

dan Abolisi. 

5. DPR memberikan persetujuan bila Presiden hendak membuat perjanjian 

bidang ekonomi, perjanjian damai, mengadakan perang serta perjanjian 

internasional lainnya, dan memilih anggota-anggota BPK, mengangkat 
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dan memberhentikan Anggota Komisi Yudisial dan menominisasikan 3 

orang Mahkamah Konstitusi. 

6. DPR memberikan persetujuan kepada Presiden dalam hal Presiden hendak 

mengangkat seorang Panglima TNI, Kepala Kepolisian. 

7. DPR diberi wewenang untuk memilih/ menyeleksi Anggota Komisi 

Pemberantasan Korupsi, Gubernur Bank Indonesia dan Anggota Komisi 

Nasional HAM. 

8. DPR dapat mengusulkan untuk memberhentikan Presiden dan/ atau Wakil 

Presiden, setelah Mahkamah Konstitusi memeriksa, mengadili dan 

memutuskan bahwa Presiden bersalah. 

Apabila dilihat tugas, wewenang, fungsi dan hak-hak DPR tersebut sangat 

banyak dan luas sekali, bahkan hampir semua bidang kekuasaan Presiden 

dimiliki DPR 

3. Dewan Perwakilan Daerah ( DPD ) 

DPD diatur dalam pasal 22c dan 22d UUD 1945. 

Anggota DPD dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum. 

Jumlah anggota DPD setiap provinsi tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota 

DPR. 

DPD besidang sedikitnya sekali dalam setahun. 

Susunan dan kedudukan DPD diatur dengan Undang-Undang. 

Wewenang DPD ( Pasal 22d) 
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1. DPD dapat mengajukan kepada DPR Rancangan Undang-Undang yang 

berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, 

pembentukan pemekaran, dan penggabungan daerah, pengolahan sumber 

daya alam dan sember daya ekonomi lainnya serta perimbangan keuangan 

pusat dan daerah. 

2. DPD melakukan pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang mengenai 

otonomi daerah, pembentukan pemekaran, dan penggabungan daerah, 

hubungan pusat dan daerah pengolahan sumber daya alam dan sumber 

daya ekonomi lainnya , pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja 

Negara, pajak, pendidikan dan agama serta menyampaikan hasil 

pengawasannya kepada DPR. 

3. DPD sebagai bagian dari kelembagaan MPR, mempunyai tugas melantik 

dan memberhentikan Presiden dan/ atau Wakil Presiden, mengubah UUD 

1945, memilih Presiden dan/ atau Wakil Presiden apabila dalam waktu 

yang bersamaan keduanya berhalangan tetap. 

Hak-hak DPD yaitu : 

1. Menyampaikan usul dan pendapat 

2. Memilih dan dipilih 

3. Membela diri 

4. Memerintah 

5. Protokoler 

6. Keuangan dan Administrasi 



 37 

4. Presiden dan Wakil Presiden 

Presiden RI memegang kekuasaan Pemerintahan menurut UUD. 

Presiden dalam melakukan kewajibannya dibantu oleh satu orang Wakil 

Presiden. 

Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan 

sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu 

kali masa jabatan. 

UUD 1945 menempatkan kedudukan lembaga-lembaga tinggi Negara 

sederajat sehingga tidak dapat saling menjatuhkan dan/ atau membubarkan 

Pasal 8 UUD 1945 mengatakan : 

1. Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat 

melakukan kewajiban dalam masa jabatan, ia digantikan oleh Wakil 

Presiden sampai habis masa jabatannya. 

2. Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden selambat-lambatnya dalam 

waktu 60 hari MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil 

Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden. 

3. Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau 

tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara 

bersamaan, pelaksanaan tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, 

Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama, 

selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah itu MPR menyelenggarakan 

sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh 
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partai politik  atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden 

dan Wakil Presiden meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam 

pemilihan umum sebelumnya sampai berakhir masa jabatannya. 

5. Mahkamah Agung ( MA ) 

UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara hukum. 

Negara Indonesia berdasarkan atas hukum ( rechtsstaat ) tidak berdasarkan 

atas kekuasaan belaka ( machtsstaat). 

Pemerintahan berdasarkan system Konstitusi, tidak bersifat absolutisme                 

( kekuasaan yang tidak terbatas). 

Prinsip dalam suatu Negara hukum adalah jaminan penyelenggaraan 

kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya 

untuk menyelenggarkan peradilan guna penegakan hukum dan keadilan. 

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan-

badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan. 

1. Peradilan Umum 

2. Peradilan Agama 

3. Peradilan Militer 

4. Peradilan Tata Usaha Negara 

5. dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. 

UU No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman telah mencabut UU No. 

14 Tahun 1970 dan UU No. 35 Tahun  1994, dimana segala urusan mengenai 



 39 

peradilan baik teknis yudisial, organisasi administrasi dan financial berada di 

bawah satu atap yaitu Kekuasaan Mahkamah Agung. 

Negara Indonesia adalah Negara demokratis dimana kedaulatan ada ditangan 

rakyat dan juga Indonesia adalah Negara hukum atau kedaulatan hukum, 

keduanya menyatu dalam konsepsi Negara hukum yang demokratis atau 

Negara demokratsi yang berdasarkan hukum, dan selanjutnya sebagai 

perwujudan keyakinan bangsa Indonesia akan kedaulatan Tuhan dalam 

penyelenggaraan kehidupan kenegaraan berdasarkan Pancasila, 

6. Mahkamah Konstitusi ( MK ) 

Pasal 24 c UUD 1945 mengatakan : 

1. Mahkamah Konstitusi berwenang pada tingkat pertama dan terakhir yang 

putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD. 

2. Memutus sengketa-sengketa kewenangan lembaga Negara yang 

wewenang diberikan oleh UUD. 

3. Memutus pembubaran partai politik. 

4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. 

5. Wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan 

pelanggaran oleh Presiden dan/ atau Wakil Presiden menurut UUD. 

Perbandingan antara Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi adalah:  

1. Kedua-duanya sama-sama merupakan pelaku kekuasaan kehakiman. 
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2. Mahkamah agung merupakan pengadilan keadilan ( Court of Justice), 

sedangkan Mahkamah Konstitusi Lembaga Pengadilan Hukum (Court of 

Law). 

7. Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK ) 

Diatur dalam BAB III A, pasal 23 E yang berbunyi : 

1. Untuk memeriksa pengolahan dan tanggung jawab tentang keuangan 

Negara didalam suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan 

mandiri. 

2. Hasil pemeriksaan keuangan itu diserahkan kepada DPR, DPD, dan 

DPRD sesuai dengan kewenangannya. 

3. Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan 

dan/atau badan sesuai dengan UU 

4. Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan 

DPD dan diresmikan oleh Presiden. BPK juga berwenang melakukan 

pemeriksaan APBD, perusahaan daeah, BUMN, dan perusahaan swasta 

dimana didalamnya terdapat kekayaan Negara. 

8. Komisi Yudisial ( KY ) 

Diatur dalam pasal 24 B UUD 1945 dan UU No 22 Tahun 2004 tentang 

Komisi Yudisial. 

Komisi Yudisial adalah lembaga Negara yang bersifat mandiri dan dalam 

pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh dari 

kekuasaan lainnya. 
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Anggota Komisi Yudisial diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR. 

Wewenang Komisi Yudisial adalah : 

1. Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR 

2. Menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga prilaku 

hakim. 

Tugas Komisi Yudisial yaitu : 

1. Melakukan pendaftaran Calon Hakim Agung 

2. Melakukan seleksi terhadap Calon Hakim Agung 

3. Menetapkan Calon Hakim Agung 

4. Mengajukan Calon Hakim Agung ke DPR 

5. Melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim 

6. Mengajukan usul penjatuhan sanksi terhadap hakim kepada pimpinan MA 

dan/ atau MK 

2.  LEMBAGA-LEMBAGA INDEPENDEN 

1. Lembaga-lembaga Independen yang dasar pembentukannya diatur dalam UUD 

1945, adalah : 

1.  Komisi Pemilihan Umum 

2.  Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara ( TNI dan POLRI ) 

3.  Bank Indonesia 

4.  Kejaksaan Agung 

Lembaga-lembaga khusus yang tidak diatur dalam UUD 1945, adalah : 

1. Komnas HAM 
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2. KPK ( Komisi Pemberantasan Korupsi ) 

3. Komisi Ombudsmen 

4. KPKPN ( Komisi Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara ) 

5. Komisi Pengawas Persaingan Usaha ( KPPU ) 

6. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi ( KKR ) 

2. Komisi  Pemilihan Umum 

Diatur dalam Pasal 22E UUD 1945 yang berbunyi : 

1. Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, 

jujur dan adil setiap lima tahun sekali. 

2. Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih Anggota DPR, DPD, 

Presiden dan Wakil Presiden dan DPRD. 

3. Peserta Pemilihan Umum untuk memilih anggota DPR dan DPRD adalah 

Partai Politk. 

4. Peserta Pemilihan Umum untuk memilih anggota DPD adalah perorangan. 

Ketentuan lebih lanjut dari amanat Pasal 22E UUD 1945 diatur dalam UU No. 

12 Tahun 2003, tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD. 

Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) adalah lembaga yang bersifat nasional, 

tetap dan mandiri untuk menyelenggarakan Pemilu. 

Tugas dan wewenang KPU adalah : 

1. Merencanakan penyelenggaraan Pemilu. 

2. Menetapkan organisasi dan tata cara semua tahapan pelaksanaan Pemilu. 
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3. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua 

tahapan pelaksanaan Pemilu. 

4. Menetapkan peserta Pemilu. 

5. Menetapkan daerah pemilihan, jumlah kursi dan calon anggota DPR, 

DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/  Kota. 

6. Menetapkan waktu, tanggal, tata cara pelaksanaan kampanye dan 

pemungutan suara. 

7. Menetapkan hasil Pemilu dan mengumumkan calon terpilih anggota DPR, 

DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota. 

8. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilu. 

9. Melaksanakan tugas dan kewenangan lain yang diatur UU. 

3. Komisi Nasional HAM ( Komnas HAM ) 

Kewajiban menghormati hak asasi manusia terlihat dalam pembukaan UUD 

1945 yang berkaitan dengan persamaan kedudukan warga Negara dalam 

hukum dan pemerintahan, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, hak untuk 

mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, kebebasan memeluk agama 

dan untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannyaitu, hak untuk 

memperoleh pendidikan dan pengajaran. 

Sehubungan dengan itu maka dengan Ketetapan MPR No. XVII Tahun 1998 

tentang hak asasi manusia, 
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1. Menugaskan kepada lembaga-lembaga tinggi Negara dan seluruh aparatur 

pemerintah untuk menghormati, menegakkan dan memperluas 

pemahaman mengenai hak asasi manusia kepada seluruh masyarakat.. 

2. Dan meratifikasi berbagai instrumen Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang 

hak asasi manusia sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan 

UUD 1945. 

Atas perintah Konstitusi dan amanat MPR tersebut di atas, maka dengan 

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 ( L.N. 165/ 1999) tentang hak-hak 

asasi manusia, yang pada dasarnya mengatur mengenai : 

1. Mengatur mengenai pembentukan Komisi Hak Asasi Manusia sebagai 

lembaga yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang dan tanggung 

jawab untuk melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, 

pemantauan dan mediasi tentang hak asasi manusia. 

2. UU No. 39 Tahun 1999, berpedoman pada Deklarasi Hak Asasi Manusia 

PBB, Konvensi PBB tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi 

terhadap wanita, Konvensi PBB tentang hak anak dan berbaagi instrument 

internasional lain yang mengatur hak asasi manusia. 

3. Komnas HAM menerima laporan/pengaduan dari masyarakat yang 

mempunyai alasan kuat bahwa telah terjadi pelanggaran hak asasi 

manusia. 
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Anggota Komnas HAM berjumlah 35 orang yang dipilih oleh DPR atas 

usulan Komnas HAM dan dilantik oleh Presiden selaku Kepala Negara (Pasal 

83) 

Komnas HAM adalah lembaga independen yang bersifat mandiri yang 

bertugas dan berwenang untuk memberikan pendapat dalam perkara-perkara 

tertentu yang sedang dalam proses peradilan. 

Dengan demikian Komnas HAM melakukan sebagian dari fungsi peradilan 

sehingga berada di bawah pengawasan Mahkamah Agung.. 

4. Tentara Nasional Indonesia 

Diatur dalam Pasal 30 Ayat 3 UUD 1945 yang mengatakan : 

“ Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan 

Angkatan Udara sebagai alat Negara bertugas mempertahankan, melidungi, 

memelihara keutuhan dan kedaulatan Negara.” 

Berkenaan dengan tugas dan wewenang serta kedudukan TNI, maka diatur 

lebih lanjut dalam Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara 

Nasional Indonesia. 

Tugas pokok TNI adalah : menegakkan Kedaulatan Negara, mempertahankan 

keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta melindungi 

segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan 

gangguan keutuhan bangsa dan Negara. 

TNI dipimpin oleh seorang Panglima yang diangkat dan diberhentikan oleh 

Presiden setelah mendapatkan persetujuan dari DPR. 
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Dengan demikian dalam hal pengerahan dan penggunaan Kekuatan Militer, 

TNI berkedudukan di bawah Presiden. 

Sedangkan kebijakan dan strategi pertahanan serta dukungan administrasi, 

TNI di bawah koordinasi Departemen Pertahanan. 

5.  Bank Indonesia 

Bank Indonesia diatur dalam Pasal 23 D UUD 1945 yang menyatakan : 

Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan wewenang, 

tanggung jawab dan independensinya diatur dengan Undang-Undang. 

Bank Indonesia diatur oleh UU No. 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU 

No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. 

Menurut Pasal 4 UU No. 3 Tahun 2004 menyatakan : 

1. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Indonesia 

2. Bank Indonesia adalah Lembaga Negara yang Independen. 

3. Bank Indonesia adalah Badan Hukum. 

Gunernur, Deputi Gubernur Senior, dan Deputi Gubernur, diusulkan dan 

diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR. 

Dewan Gubernur diangkat untuk masa jabatan 5 tahun dan dapat diangkat 

kembali untuk satu kali masa jabatannya. 

Pemerintah wajib meminta pendapat Bank Indonesia dan/ atau mengundang 

dalam siding cabinet yang membahas masalah ekonomi perbankan dan 

keuangan dan wajib memberikan pendapat dan pertimbangan mengenai 
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Rancangan APBN dan kebijakan lain kepada pemerintah yang berkaitan tugas 

dan wewenang Bank Indonesia. 

 

 


