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JANUANLAH SEKALI-KALI KAriU TERMAJ3UK URANG-ORawG 

YawU kaGU. (q.S. ? : 1 4 7 ;

s * \ S

MAKA KiiltJAKAMLAH APA YANG DtPjiRINTAHKAN KUPADA.'U. 
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’ ITU BjiSOK PaGI" (y.a. 18 ; 25 j

"DAN DAKANG SIAPA DIBEH1KAK Kiil’ADANYA HIKMAH MAKA 

SUNGGUH TELAH DIBiiRIKAN KEPADANYA KJiBAJIKAN YANG 

BANYAK" (Q.S. 2 : 269)
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KM 1 A t  iw)/vMTAR 

b I S A L L L k t i i m A i A k M  IRROHIM 

p 'jjj. untuk^u y a  At lan  yang t e la h  memberiKan 

kekuatan  kepadaku seh in g g a  niainpu m en ye lesa ikan  s k r ip s i  

yang merupakan s y a r a t  dan tugas d i a k h ir  p e n c a r ia n  il;nuku 

d i F a k u lt a s  *lukum U n iv e r s i t a s  A irL a iig g a .

o k r ip . i i  i n i  b e r k is a r  ten tan g  id e  k e d a u la ta n  ra k y a t  

d i dalarn UU Th 198^ ten tang  r t .fe  rand urn yang mtrupaKan

s a la h  s a tu  Pa ran a  d a r i  pclaka,U ia .in  k td au l a ta ri r a k y a t . J a r a -  

na yang d ip a k a i i t u  akan jax igat un.-toptngaruhi perighargaan 

aeseoratig  akan su a tu  id u , yaii^  In r a k iu a t  p u la  pada siicap  

dan tin d ak an n ya .

Sehubung an dengan p eru l iu .iii J n i  , rjaya saw paikan  r i- 

da te r im a  k a s in  kepada Bapak Soev/->to, S .H . ,dS* yang dt:ngnn 

a i oar t e la h  .in moi :nbing say  a , sem ngg i membekali pt.nget -.n i -  

an t* u tang peaiul iuari d i a k h ir  p e n c a r ia n  ilm u  s a y a . A- ia  nn 

kafjih  p u la  Uul iu»paikari kepada ibu  itu ail,in Sa rto n u  , S . d . , ilLi. 

dan Bapak D r . 1 n.i 1 i  pus .-laruUri Bad,,or;, J . l l . s e la k u  do^f.n pi.*- 

n g u j i ,  s e r t a  aerrma p in ak  yang ik u t  ii.Lrrjbantu «ay .i dal.-.-.I mw- 

rkyusim s k n p a i  'n i*

Akh i rti,y a kusainpaikan t<. r i rna kas i h kepada Ayahku J  1 t- 

met dan i  buku uanroturi a e r ta  je lu ru tk  anggota k e lu a rg a  j  uig 

t e la h  berkoj'ban derni c i  ta - c ita k u  u i i , ue.Tioga pengoroanah 

yang lk h la s  oc t ia u  d ite r im a  A l la h  SWT seb ag a i atnal lb u l. ih .

Dengan ke tt?rb a tasan  ilrnu y aig sa ya  m i l i k i , semoga 

k r ip s i  i n i  d.x^at member! sumbanga ih  bag i p a ra  pembaca ag a r
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pandai- pandai jnengambil hxkmah dalain mempelajari ilmu 

hukum, dengan menyeimbangkan antara akal dengan mata ha- 

tinya sehingga bijak dalam menanggapi suatu aturan hukum.

Surabaya, 1. S.yawal 1408 H .

17 tfei 1988 M.

Zaermr Rof id .
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DAFTAR SINGKATAN.

BPUPKI : Radan Pe.nyelidik Uaaha Persiapan Kemerdekaan 

Indonesia

DPR : Dewan Perwakilan Rakyat.

DPRGR ; Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.

G 30 S PKI : Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia

GAPI : Gabungan Politik Indonesia.

Gasbiindo : Gerakan Orgarusasi Burun Sarikat Islam Indonesia.

GOLKAR : Golongan Karya.

IPKI : Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia,

Jo : .Tuncto.

Jis : Junetis.

KRI : Konggres Rakyat Indonesia.

LNRIS : Lembaran Negara Republik Indonesia Serikat.

MASYUMI :• Majelis Syura Musliinm Indonesia.

MIAl : Majelis ul Islam il A*laa Indonesia.

MPR : Majelis PernmsyawaEa'.an Rakyat.

MPRS : ilajelis Pertnusyawuratan Rakyat Sementara.

MRI : Majelis Rakyat Indonesia.

No : Nomor.

NU : Nahdatul Ulama.

Parkindo : 1’artai Kristen Indonesia.

PjiRTI : Peraatuan Tarbiyah Indonesia,

PKJ : Partai Koraunia Indonesia.

PNI : Partai Nasional Indonesia,

PPKI : Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia.
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PUTURA : Pusat Tenaga RaKy,.t.

PVPIJ ; Persatuan Vakbonden Pegawai Negri.

R I  : K ep u b iik . In d o n e s ia .

R IS  : Hepublik  In d o nes ia  J c r i k a t .

RH : Revering Regleinen

Soksi : Central Organiiiaai Kar^awan Swadiri Indone

Tap ; Ketetapan.

Th : Tahun.

UU : Undang-undang.

UUD : Undang-undang Dasar.
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PJSNDAHl/LUAN

1. Permasalahan: Latar Belakang dan Rumusannya.

Seorang penulis mengatakan "Ide kedaulatan rakyat 

yang diwujudkan dalam pemerintahan yang demokratie telah 

menjadi mitos abad 19“.^ Hal Xnl karena demokrasi merupa

kan suatu konsep pemerintahan yang dianggap paling ideal. 

Idealisme inilah yang meraacu usaha manusia untuk inewujud- 

kan konsep demokrasi dalam siatem pemerintahan yang nyata. 

Berbagai kemajuan telah dicapai dalam usaha ini misalnya, 

de*"gan menciptakan lembaga-lembaga politik pemilihan umum, 

badan perwakilan rakyat, partai politik, lembaga referan

dum dan sebagainya.Dengan demikian kon3 ep ini tidak menja- 

di khayalan bulaka yang dapat menimbulkan sikap peaimis, 

akan tetapi justru merupakan pendorong kehidupan bernega

ra ke tingkat yang, lebih baik.

Di balik semua UBaha ini, perlu diketahui pula bah

wa konsep demokrasi ini mempunyai arti yang nienduaCambigu- 

ouai, mengenai lembaga-lernbaganya, cara-cara yang dipakai 

untuk melaksanakan ide, serta keadaan kulturil dan hista- 

rio yang merapengaruhi istilah, ide dan praktek teraebut.

BAB X

1971
^Hoetaoeroek.Seluk Beluk Negara, Erlamrga. Jakarta, 

,h.il7 .Lihat p u l a T f f i m s a T i r W I V N o  4 AprSS

o
Meriam Budiard^o, Dasar-dasar llmu Politik, Oraroe- 

dia,Jakarta, 1 9 8 ^ ,h.50.

1 .
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Dengan demikian terjadi Danyak aekali perbedaan pengerti- 

an tentang apa yang disebut negara demokrasi antara nega

ra yang satu dengan yang lainnya.

Meroang sudah menjadi suatu kenyataan bahwa pelak- 

sanaan suatu konsep, tidak akan lepaa dari pengaruh aitu- 

asi dan kondisi setempat.Negara-negara yang menerapkan su

atu konsep juga akan mengadaptasikan konsep teraebut sesu- 

ai dengan pandangan hidup yang dirnilikinya. Jadi suatu kon

sep yang asalnya satu di alarn ide, akan menjelma berbeda- 

beda di tempat tumbuhnya, akan tetapi sesuai dengan pan

dangan hidup masyarakat setempat.Proses pengadaptasian su

atu konsep akan terlihat jelas jika kita ikuti dari liku- 

likunya sejarah perjalanan konsep teraebut di dalam kenya- 

taannya.Suatu konsep demokrasi akan mencari bentuknya sen- 

diri di teinpat tumbuhnya.Jika konsep ini mampu menjawao 

tantangan seauai dengan perkerabangan jainannya, maka inilan 

yang akan dipandang paling idoal dan uocok dengan masyara

kat aetempat.

Begitu pula dengan konsep demokrasi pancasila yang 

sekarang kita anut, sebenarnya mempunyai sejarah yang ou- 

kup panjang.Mulai dengan adanya ide kedaulatan rakyat yang 

telah direncanakan oleh para tokon pendiri negara aebelum 

merdeka, sampai dengan penerapan konsep demokrasi sejak 

berdirinya negara Republik Indonesia 17 Agustus 1945.De

ngan praktek demokrasi yang bermacam-macam yaitu:
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1 . Demokrasi Parlementer, masa 1945~1959 sebagai Re

publik Indonesia ke-1, yang didasari tiga Undang- 

Undang Dasar berturut-turut yaitu 1945, 1949 dan 

1950;

2. Deinokraai .Terpimpin, masa 1959-1965 sebagai Repu

blik Indonesia ke-II yang didasari Undang-Undang 

Dasar 1945;

3- Deinokraai Pancasila, masa 19^5 sampai sekarang se

bagai Republik Indonesia ke III yang didasari Un- 

dang-Undang Dasar 1945.^

Jika kita lihat dari ketiga inacam praktek demokra- 

ei teraebut di atas, maka dapatlah kita tarik kesimpulan 

bahwa walaupun menggunakan Undang-Undang Da3ar yang satna 

yakni Undang-Unaang Dasar 1945, tetapi menghasilkan prak

tek demokrasi yang berbeda. Jadi jika seseorang melihat 

atau menilai suatu kehidupan deinokraai hanya melihat dari 

eegi formalnya saja* artinya nanya melihat corak pemerin- 

tahan yang semata-mata tianya ditinjau dari Uridang-Undang 

Daearnya, ada tidaknya lembaga poLitik demokratio aeperti 

Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat, pernilihan umum, 

referandum dan sebagainya, tanpa melihat isi dan praktuk 

yang aebenarnya, maka penilaiann.ya tentang hakekat dernokra 

si akan mudah terkelabuhi.

3

Ibid,h.104.Praktek Demokrasi Pancasila merupakan 
koreksi TeTFTadap pelaksanaan UUD 1945 da l a m■ JBemokrasi Ter- 
pijpuin. Secara yuridis formal Demokrasi Pancasila dilaksana 
kan mulai tahun 19b6 dengan Ketetapan-ketetapan MPHS Orde 
Baru.
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Di dalam praktek, tidak berjalannya aarana demokraai 

aebagainiaua yang diharapkan , yakni harua mencenninkan ke 

daulatan rakyat, akan mcniwibulkan pandangan yang negatif 

terhadap konsep demokrasi yang diterapkan di negara tersebut. 

Suatu contoh adalah adanya lembaga pernilihan umum' untuk memi- 

lih wakil-wakil rakyat sebagai pemcgang pemerintahan negara 

dalam arti luas.Praktek ini akan mempunyai makna yang lain 

jika tidak berjalan sesuai dengan konsep negara demokratis 

yang diharapkan.Mungkin demokrasi perwakilan ini akan diar- 

tikan aobagai auafcu pemerintahan ariatokrasi dalam bentuk 

yang modern, makaudnya para pemegang pemerintahan ilu diang- 

kat meialui cara peinilihan umum.Sedang ariatokraai kuno, pa

ra pemegang pemerintahan diangkat karena mereka berasal dari 

keturunan bangsawan.

Contoh lain yang berkaitan dengan masalah penuj.isan 

di dalam skripsi ini adalah lembaga referandum.Lembaga ini 

merupakan suatu aax-ana deriiokraui yang baru dikenal dalam sia- 

tern ketatanegaraan kita.Referandum pada hakekatnya adalah 

pernyataan kehendak rakyat secara langsung mengenai aoal-aoal 

kenegaraan, terutama menyangkut konstitusi.^Sarana ini meru

pakan upaya terakhir dari keputuaan suatu masalah kenegaraan, 

yang ditangani secara langsung oleh rakyat 3endiri sebagai

^Philipua M Hadjon fLembaga Tertinggi Negara dan Lemba- 
ga-lembaga T i n ^ i  Negara KenurutTlTUD l9 4 :?Tl^umaIi .Surabaya. 

1 9 8 6 ,h.l3 .Lihat pula Analisa,Th XVI,No 4 April 19 8 7 ,h.389*dan 
Miriam Budiardjo.Masalah Kenegaraan .Gramedia.Jakarta.190?.h .44.

4
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oleh rakyat sendiri sebagai pemilik kedaulatan(pemilik ke- 

kuasaan tertinggi) di negara itu, tanpa didelegasikan ke

pada wakilnya yang duduk di dalam badan Permusyawaratan/ 

perwakilan.Jika sarana ini tidak berjalan sebagaiinana yang 

diharapkan, artinya tidak mencu-rminkan kedaulatan I'akyat, 

akan menimbulkan pandangan yang negatif atas sarana demo

krasi ini..

Oleh karena referandum yang akan dibahas di dalam 

skripsi ini mempunyai makna khusus, sebagaimana yang te

lah dirumuskan di dalam pasal 1 huruf a JU No 5 fh 19B5, 

yakni yang direferandumkan adalah kehendak MPR dan kehen

dak ini khusus tentang masalah untuk rnengubah UUD 1945, 

3erta dalam pasal 2-nya disaratkan bahwa referandum dia- 

dakan bila ada kehendak MPR untuk rnengubah UUD 1945 yang 

telah mengalami proses di dalam sidang MPR terlebih dahulu, 

maka seolah-olah pelaksanaan referandum ini sangat t erg an** 

tung dari MPR saja.Jika kekhuauoan-kekhususan ini kita kait 

kan dengan ide kedaulatan rakyat yang kita anut, maka akan 

timbi L masalah yang perlu dibahas lebih dalam.

Beranjak dari aoumsi bahwa keaaulatan rakyat adalah 

kehendak rakyat, bukan kehendak badan Permusyawaratan/Per- 

wakilarmya, maka masalah-iriaaalati yun^ akan dibahas di da

lam skripsi ini senubungan dengan timbulnya masalah di 

atas adalah sebagai berikut:

1. Mengapa harus melalui kehendak MPR dan bukannya

5
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langsung diroferundumkan maaalah perubahan UUD 1945 ituV

2. Apakah kehendak MPR untuk mengubah UUD 1945 itu 

tidak bertentun^an dengan ide kedaulatan rakyat yang di- 

anut dalam pasal 1 ayat 2 UUD 1945V

3. Jika MPR berkehendak mengubah UUD 1945* maka ke

hendak itu harus direferanduinkan terlebih dahulu, tetapi 

jika berkehendak rnenetapkan UUD 1945 apakah juga haras 

direferandumkan?.

4. Sesuai dengan tekad Orde baru dengan konsenaus Na- 

sionalnya yang akan mempertahankan dan raelaksanakan UUD 

1945 secara murni dan konsekuen, mengapa UUD 1945 itu ti

dak dijadikan dokumen politik saja yang tidak mungkin di- 

ubahVJika suatu waktu ada yang perlu disesuaikan, maka 

diberikan jalan lain saja mi3alnya dengan Amandement se- 

perti di Amerika Serikat.

2. Penjelasan Judul.

Judul pada penulisan skripsi ini adalah "Kedaula

tan Rakyat di dalam Uridang-Undang Ref reandum'! .Kedaulatan 

rakyat yang dimaksud di sini adalah kekuasaan tertinggi 

di negara itu ada pada rakyat, jadi dialah-pemilik kodau- 

latan, sedang pelaksanaannya diserahkan kepada Badan Per- 

musyawaratan/Perwakilan Rakyat.Namun. putusan terakhir dari 

, suatu masalah kenegaraan yang pokok- tetap ada pada rakyat. 

Kedaulatan rakyat ini tercermin di dalam kehendak rakyat 

secara umum, bukan kehendak para wakilnya dalam Badan Per- 

musyawaratan/Perwakilan ter3ebut.Kehendak umum ini dapat

6

ADLN Perpustakaan Universitas Airlannga

Skripsi KEDAULATAN RAKYAT DI DALAM 
UNDANG-UNDANG REFERANDUM: Suatu 
Tinjauan pasal I huruf a jo pasal 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Referandum

ZAENUR ROFID



dikotahui dengan melihat o p i m  masyarakat secara nyata di- 

dalam kehidupan bernegara yang dumokratis.Contoh konkrit- 

nya adalah adanya pernyataun keoulatun tekad beraamu dari 

organisasi-organisasi rnassa, adanya tuntutan Amanat Pen- 

deritaan rakyat pada tanun 1967 serta adanya Bonoensus Na- 

sional untuk melaksanakan dan mempertahankan UUX) 1945 se

cara murni dan konsekuen.

Sedang referandum yang ditnaksud di aini adalah rev 

ferandum sebagaiinana yang telah didafinisikan di dalam pa

sal 1 huruf a UU No b Th 198b y a k n i . K e g i a t a n  untuk me- 

minta pendapat rakyat secara L m g s u n g  mengenai setuju atau 

tidak aetuju terhadap kehendak Mujelis Permusyawaratan

5
Rakyat Untuk rnengubah Undang-Undarig Dasar 1945 ' *

Jadi maksud selurun judul di ataa yaitu, kedaula

tan rakyat yang berupa kehendak rakyat secara umum di da- 

lain si3tem pemerintahan yang demokratis, dikaitkan dengan 

sarana demokrasi yang berupa referandum uebaoaimana dimak- 

3 ud di dalam paaal 1 huruf a UU iio b Th 198b.

5. Alasan Pemilihan .judul.

Mengingat adanya peralihan generasi yang tidak me- 

ngalami secara langsung liku-likunya perjuangan untuk me- 

netapkan suatu Konstitusi sebagai Undang-Undang Daaar ne

gara, maka perlu mendalami latar belakang munculnya sara-

^Lihat Undang-Undarig Nomor b Tahun 198b tentang 
Referandum, Sinar Wijaya, Surabaya, 1985.
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na demokrasi ini agar menyadari betapa 9Ulitnya munetap- 

kan suatu konstitusi sebagai Undang-undang JJasar negara, 

bagi negara yang mempunyai masyarakat pluralis seperti 

Indonesia ini.Dengan demikian diharapkan agar generasi 

yang baru ini akan selalu bercertnin kepada eejarah pern- 

bentukan negara ini, dan akan selalu menginget arah yang 

dituju setelah terbentuknya negara ini, sehingga mampu 

meneruskan sstafet perjuangan kehidupan bernegara yang 

dicita-citakan,

Selain itu, mengingat perkembangan-pemikiran po

litik rakyat yang auinakin k r i U o ,  perlulah kiranya mem- 

berikan penjelasan munculnya lembaga referandum ini, • 

agar mengurangi atau memperkecil saiah pandang rakyat 

terhadap sarana demokrasi ini yang seolah-olah bertanta- 

ngan dengan pengertian kedaulatan rakyat yang kita anut, 

karena kebanyakan mereka masih memandang dari segi poli

tik prakti3nya saja.

Dengan mendudukkan masalah referandum m i  pada 

jalur hukum, maka 3esuai dengan hirarkinya akan sampai- 

lah kita pada UUD 1945 yang dapat dijadikan dasar untuk 

mtmecahkan masalah i n i k a r e n a  salah satu fungui dioip- 

takannya Undang-Undang Dasar adalah untuk menjaga nubu- 

nga \ antara wakil rakyat sebagai pemerintah (penguaaa) 

dalam arti luas, dengan rakyat sebagai pemilik kedaula- 

tan di negara itu.

8
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4- Tujuan Penulisan.

Penulisan akripai ini, aelain bertujuan untuk meme- 

nuhi salah satu syarat yang wajib ditempuh dalam raempero- , 

leh gelar aarjana hukum pada Fakultafi Hukum Univeraitas 

Airlangga, juga bertujuan mtngurangi rasa skeptis rakyat 

terhadap masalah kenegaraan, yang disebabkan mereka mempu

nyai gambaran yang aalah tentang sarana demokrasi yang di~ 

dipakai, ataupun aalah mengartikan makaud diadakun lemba

ga referandum yang mempunyai rnakna kausus di Indonesia ini. 

Dengan memperkec.il salah pandangan atau salah pengertian 

ini, diharapkan akan dapat mempeng nruhi tindakan - tinda- 

kannya dalam burpartisipasi aktif dan uptirnis menyelesai- 

kari raasalah-tnasalah dalam kehidupan bernegara.

5* Metodoloai.

Metode yang saya gunakan di dalam penulisan skrip- 

si ini adalah metode diskriptif analitis# artinya apa yang 

akan dibahas itu diuraikan dengan rnemberi■gambaran tentang 

maaalah itu terlebih dahulu, kemudian dianalisa dan dita- 

n k  keaimpulan dengan cara berpikir duduktif yakni dengan 

mendaaarkan pada kebenaran umum /adaa-adas umu m %untuk me- 

nerangkan poriaLiwa-periatiwa yaiiu khusus.

Pendekatan yang digunakan di dalam me:nbahad tpasalan 

ini adalah secara historia-yuridi3 dengan melihat latar be- 

lakang eejarah dari 3egi hukumnya.

Sumber data penulisan skripai ini diperoleh meialui 

studi kepuatakaan yang berupa buku-buku yang berhubungan

9
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denyan materi banaaan, diktat uerta catat&ji kuliah*

6 . Pertanggung.iawaban siatematika*

Sistematika pada penuliaan akripsi ini dibayi da- 

lam empat bab. Bab I aebayai i>endahuluan memuat paudanyan 

aecara umum untuk inemahaiiu inuteri yany akan aipermaaalah- 

Kan da dalam penuliaan uKri^t>i iru . iendahuluan ini «u muat 

latar belakany muunculnya maoala.n,.penjela:ian juaul ae ba- 

yai anjakkan dalam membahaa maaalah a0 ar tidak ler^aa, 

aalah faham terhadap arti dari ...idtu .iatiiah, gorta alaaan 

pemilihan judul,tujuan penuliaan dan metouoio^i penuJ ia<in 

yany di tulup dun^an aiatematika peuuliaan aebayai 0 a:nUt- 

ran umum seluruh Keran5ka pembahaaan penuliaan ini*

Bab II akan membahas apa nakeitat kedaulatan rakyat 

itu dan bayaimana wujudnya di dai.im aitem por.erinjiafian 

yany menyatakan d e m ^ r a t i j  ij;u. U- n^an melihat hakekat ke~ 

daulaiau rakyat yuhy aesunotJunnyatyany berarti bukan hanya 

.seloyaii yanw Jt ririu di jadi tan peiuuo aa ja, maka Kita dapat 

mtncari dimana tempat Kudaulatan ruky*it itu muncul.Pemba- 

naaan ini ak in „t;la^ JiKa didekal i laL ^  >H?lakaf<t_, k.v-

jurahnya.Oleh * irena Krdaulatan i^kyat j . %  di uahaa j < 

.■ail adalah j^ntJ muncul di Indune, ia, maka pund< katari - 

M a rah ini-puri d< <iyan melihat :it j.i 'uh perjalanan kene^.u* t.,n 

di Indonesia l»ino£ja penempatannjsa d.i dalam UJ!) 1 )•**).

■Dalam bab III akan dibahaa tiaK'kat kehenda.v Ma^e 1 i.. 

PurniUttyawarafui Hakyat j any aaa d i d x I am UU no 5 th lO.'S; 

karena kita ir.fci^inut demokrasi pe r 'Waki lan. Deny an demikian
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akan diketanui secara jelas kenendak aiapakan yan^ lebih 

berdaulat, serta kebijaksanaan dalam mengolan kedua ke

hendak ini seningga terlJnat pula bagaimana hubungan an

tara waicil rakyat dengan rakyatnya sendiri sebagai pemi- 

lik kedaulatan.Pembahasan kehendak rakyat yang rneacermin- 

kan kedaulatan ini akan dilihat secara yurtdia yakni de~ 

ngan melihat jalur kehendak rakyat di dalam wadah perun- 

dang-undangan Kepublik Indonesia sesuai dengan nirarkinya.

Bab IV sebagai penutup penulisan skripsi ini, akan 

saya simpulkan uraian dari bab-bab sebelumnya, disamping 

itu juga akan diberi saran-saran sebagai kelengkapannya.

11
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PERWUJUDAN IDE KEDAULATAN KAKYAT 

Suatu kenyataan yang sudan tidak dapat dipungkiri 

bahwa antara ide dengan kenyataan selalu terjadi penyim- 

pangan.Namun yang inenjadi masalah adalah bagaimana memper- 

kecil penyimpangan ini agar mendekati idaalisme yang di- 

harapkan.Dengan demikian suatu ide itu tidak inenjadi uto

pia. Penyimpangan ini adalah wajar karena di dalatn alurn ke

nyataan segala seauatu itu mempunyai Keterbataaan-koterba- 

tasan tersendiri.Begitu juga dalam masalah mewujudkan ide 

kedaulatan rakyat di dalam pemerintahan yang demokratis. 

Dalam masalah ini Aristoteles, seorang filosof membedakan 

bentuk-bentuk"Peinerintahan yang ada** dengan "Pemerintahan 

yang eeharusnya ada".^

Jadi dapatlah disimpulkan batiwa mewujudkan pemerin

tahan yang demokratis adalah masalah yang tidak pernah se- 

lesai, bahkan merupakan persoalan filosofis yang tidak 

pernah terselesaikan.Namun untuk menjaga arah menuju pe

merintahan yang demokratis, perlulah kiranya memegang pe- 

doman hakekat kedaulatan rakyat terlebih dahulu, karena 

setiap sarana demokrasi yang digunakan untuk mewujudkan

12

BAB II

Sri Swmantri, Demokrasi Pancasila dan Implementa- 
sin.ya Menurut/Dalam UUD 1943. Alumni, Bandung, 1 % 9 »  h.17 
Lihat .1 u&a Naaroea, Asal Hula Negara,PuBtaka Tinta tfas, 
Surabaya, 1986,h*lbU-162.
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npgara deuiokratis yang diharapkan, narus mencerminkan ke

daulatan .rakyat.dleh karena itu perlu mencari wujud kedau- 

latan rakyat dalam kehidupan bernegara secara nyata.

ualam pembahasan masalah wujud kedaulatari rakyat 

dalam sistem pemerintahan yang nyata, perlu dibedakan ter- 

lebih dahulu antara:

1. Wujud kedaulatan rakyat dalam arti hakekatnya;

2. Wujud kedaulatan rakyat yang sering diasosiaaikan 

dengan. Tarawa yang diciptakan untuk melaksanakan 

ide tersebut yang berupa kelernbagaarmya.

Titik berat pembahasan dalam penuliaan ini lebih 

ditekankan pada masalah. yang pertama yakni wujud kedaula

tan rakyat yang pada hakekatnya berupa kehendak rakyat.Ja- 

di merupakan kehendak. beraaua dari rakyat dan raenjadi ke

hendak umumnya.Serta dibahas pula apa kehendak umum itu 

dan dimanakah posisinya di dalam kehidupan bernegara itu.

Sedang wujud kedaulatan rakyat dalam art! aurana- 

nya.yang dipermasalahkan adalah hanya bagaimana caranya 

kehendak rakyat yang merupakan cerminan kedaulatannya itu 

dapat teraalurkan dalam sistern pemerintahan yang deinokra- 

tis.Dengan kata lain sarana apakah yang harus diciptakan 

agar benar-benar dapat mencerminkan kedaulatan rakyat.

K.edua masalah di atas merupakan masalah yang pelik. 

Dalam masalah yang pertama, yakni mencari apa yang sebe- 

narnya merupakan kehendak bersama rakyat sehingga merupa-

13
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kan kehendak umumnya itu, kita masuk persoalan filosofis. 

Di sini ada beberapa jawaban misalnya kehendak utnurn rak

yat yang akhirnya merupakan kehendak negara itu adalah ke

hendak mayorita3, ataupun tiarus merupakan "Roh obyektif" 

dari rakyat dan bahkan ada jawaban sedapat mungkin merupa-

f
kan hasil dari musyawarah untuk mufakat.Sedang dalam rnasa- 

lai yang kedua yakni penyediaan sarananya, karena alasan- 

alaaan bahwa dalam masyarakat modern aekarang ini wilayah 

negara sudah begitu luas, jumlah penduduknya sangat banyak 

dan tingkat kehidupannya sangat kompleks sehingga menim- 

bulkan macam-rnacatn spesialisasi ( yang berafcti masalah ke- 

negaraan-pun diwakilkan kepada ahiinya, maka demokrasi 

perwakilanlah yang rnenjadi satu-satunya alternatif, walau- 

pun ada kewun^kinan menjadi a n s t o k r a a i  modern*

bobelumnya perlu diaadari bahwa dalam pembahasan 

wujud kedaulatan rakyat dalam arti nakekatnya akan selalu 

berkait dengan w j u d  dalam arti sarananya, karena sarana 

itu merupakan pelaksanaannya lebih lanjut.Sedang titik be- 

rat pembahasan pada wujud kedaulatan rakyat dalam arti ha- 

kekatnya dengan pertimbangan bahwa,mungkin gejala hakekat 

kedaulatan rakyat yang berupa kehendak rakyat itu masih

14

fc'ranz rtagniz-Suseno, Ktik» Politik, Gramedia, Ja
karta, 1987,ti.240-250.Bandingka'n aengan cara pengambilan 
keputusan di dalam MPR.
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lb

belum mendupatkan wadah dalam jalur hukum, sehingga perlu 

menc*pfcakan Parana baru terlebih dahulu, atau-pun gejala 

ini memang rnuncul di luar sarana yang telah disediakan.ke- 

adaan ini biasanya disebabkan cidak berjalannya sarana itu 

sebagaimana yan^ diharapkan.

1. Kehendak Kak.yat sebaKai cerminari kedaulatan rakyat.

Pembaha.-an masalah ini, menurut pendapat saya ine- 

mang lebih condong merupakan persoalun i’ilosofia karena 

ide kedaulatan rakyat itu sendiri sebtnarnya aaalah sua- 

tu hal yang abstrak.Perigertian ini tidak dapat dilihat de- 

ngan nyata dalam bentuk yang konKrit.Jadi hanya dapat di- 

tangkap melalui gejala-geJala yan^ timbui dalam kehidupan 

bernegara yang deinokratia, ataupun ditangkap [iielalui prak- 

tek yang dijalankan dalam sarana dernokrasi yang telah di- 

sediakan, sebab sarana itu dieiptaxan dan dirancan^ agar 

njenceraiinkan adanya kedaulatan rakyat.

Oleh karena itu di sini akin dibahas dua pendapat 

filosof t(?ntang kehendak rakyat yang merupakan kehendak 

umum di negara itu.Pertama adalah pendapatnya Jean Jacquea 

Rousseau ..Uialah yang pertama kali mei^cetuskan ide kedaula- 

tan rakyat yang bersumber pada perasaannya*Uijelaskannya 

bahwa wujud kedaulatan rakyat itu dinyatakan dalam bentuk 

pernyataan kehendak rakyat yang disarnpaikan dalam dua ca~ 

ra yaitu:

1. Kehendak rakyat seluruhnya yang dxnamakan "Volonte
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de tous“;

2. Kehendak sebagian besar rakyat yang d m a m a k a n  "Vo-
D

lonte general**.

"Volonte de toua1* dilakaanakan hanya aekali saja 

sewaktu negara hendak didirikan melalui perjanjian masya

rakat. Kejadian ini dapat kita analogikan dengan kehendak 

untuk merdeka dari negara-negara baru uetelah perang dunia 

kedua.Jadi ini merupakan kebulatun kehendak dari aeluruh 

rakyat atau bangsa tersebut*tfalaupun, dalam keadaan revo- 

luai kemerdekaan tidak mungkin untuk inengetahui kehendak 

seluruh rakyat dengan tegae.Sedang dalam "Volonte generale" 

yang berarti kehendak umuin rakyat itu, dapat diketahui de

ngan pernungutan suara.Di sinilah letaknya ia terperosok 

dalam pemahaman"Meerderheids dictatuur” yang berarti me- 

nyamakan kedaulatan rakyat dengan auara terbanyak atau dik-

g
tatur suara terbanyak. *

Alur pemikiran Jaan Jacques Rousseau aecara ringkas 

adalah sebagai berikut.Pertama, ia bertolak dari pemikiran 

kehenuak individual masing-maain^ orang yang disebut"Vo- 

loi te particulere",*^Hal ini dapatlah kita katakan kepenti-

16

o
Moh Kuanardi dan llarrnaily Ibrahim, Periffantar Hu- 

kum Tata Hegaru Indonesia, Puaat Study HukunV ̂ ata iJegara 
Fakultaa Hukum (Jniveraitaa Indonesia, Jakarta, iy8 3 ,h.l?6

^Ibid.

^°i,'ranz Ma^niz Suseno, loc.cit.
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ngan atau kehendak. perorangan.Kelihatannya kepentingan 

perorangan 1 tu mengabaikan kepentingan urnum.Namun jika di- 

telusuri lebih dalam hctl itu cidaklah benar seluruhnya. 

Menurut Rousseau dalam kehendak individu itu terdapat dua 

Komponen yaitu:

1 . Suatu kepentingan yang uemata-mata individual;

2. Sebagian dari kepentingan umum.

Penjumlahan .semua kehendak individu itu menghasil-

kan "Kehendak aemua" yang diaebut "Volonte de tous“» se-

dang penjumlahan kehendak bersama aemua individu yang me-

ngarah kepada kepentingan bersama uiengha3ilkan"kehendak

11
umum” yang disebut "Volonte generale". Dengan deuiikian 

"Volonte generale" itu seolah-olah pen^utnlahan seinua ke

hendak individu pada komponen yang ke-2 .Jadi tidak dengan 

sendirinya"Volonte de tous" itu menjadi "Volonte generale". 

))i dalam "Volonte de touB" kepentingan-kepentingan khuauu 

individual mai3ih ada, uedang di dalam "Volonte generale" 

uudah tidak ada lagi.Hal ini dengan pertimbangan bahwa da

lam pemungutan uuara, kepentingan-kupentingan khusus yang 

bertentangan satu sama lain saling meniadakan sehingga 

akhirnya tin&gal kepentingan umum yang dikehendaki olflh 

aernua.

17

•^ibid.
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Dalam rangka mendapatkan kehendak umum yang ideal

inilah ia masuk dalam pemahaman yang totaliter.Rouseau

menghendaki ha/aya ada satu keriendak umum di dal^itn suatu

negara, kehendak umum inilah ^ang menjadi kehendak negara

Kehendak negara itu harus identik total dengan kehendak

aernua individu.Negara di sini hanya sebagai legitim, arti

nya keberadaannya hanya aah jika aeauai dengan kehendak

12
aemua m d i v i d u .  Hal ini terbukti berdasar konuepsinya 

yang menolak augala jaminan empirid bagi kebebaaan indi- 

vidU.Oleh karena itulah dikataxan bahwa m d i v i d u  yang me- 

nyerahkan kedaulatannya kepada negara itu dianggap sebe- 

narnya menyerahkan kepada dirinya aendiri sebagai keselu- 

ruhan.

Kehendak minoritaa yang tidak sekehendak dengan ke 

hendak umum yang telah ditetapkan oleh mayoritas, oleh 

Rousseau dianggap suatu penyimpangan.Dia menilai kehendak 

minoritaa bukah hanya suatu yang tidak boleh* bahkan ine- 

rupakan suatu yang aalah.Oleh karena itu dikatakannya be- 

lum dapat meinbedakan antara kepentin^crn egoia sendiri de

ngan k e p e n t m g a n  umum, yang sebetulnya juga merupakan ke- 

pentingan mereka aendiri.^ebih jauh dikatakannya bahwa 

minoritaa memiliki mental yang beluiu memadaai, mereka ku- 

rang rasional dan beluin matang dalam keaadaran sebagai
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warga negara.

Pendapat Rousseau yang perlu kita bahas, dalam rang- 

ka mendapatkan kehendak umum yang merupakan kehendak rak

yat adalah:

1 . Munculnya "Volonte de toua";

2 . Harua adanya satu kehendak umum dalam satu negara,

4 «
ad.l. Bagi Rousseau "Volonte de tous" terjadi hanya seka-.

11 saja yakni pada waktu pembentukan negara melalui perjan- 

jian masyarakat.Mak3udnya adalah member! daaar agar negara 

dapat berdiri abadi.Oleh karena itu tidak dapat ditarik la- 

gi, serta hal ini merupakan kebulatan kehendak.Setelah itu, 

kehendak umum dibentuk melalui suara rriayoritas, karena jika 

melalui^Volonte de tous" terus, pemerintahan tidak dapat 

b e r j a l a n . ^
i

Jika kita realisasikan dengan keadaan di negara-ne- 

gara modern sekarang, yang kebanyakan pembentukan negara- 

nya melalui;revolusi kemerdekaan dari cengkraman penjajah, 

maka amatlah sulit . mengadakan pengumpulaft kehendak rak

yat seluruhnya untuk berjanji mendirikan negara.Begitu pu

la dalam situaai-raituaai kenegaraan yang amat genting dan 

myndesak, kehendak rakyat seluruhnya aulit sekali diketa- 

hui dengan cara di atas.Dalam situaai yang demikian, ke

hendak rakyat yang merupakan kehendak umum, inungkin hanya 

dapat di tangkap melalui gejala-gejala tingkah laku masya- 

rakat yang merupakan ungkapan peraauan massa pada waktu itu.

19

^ M o h  Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, loc.cit.
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ad.2 . Masalah harus adarya satu kehendak umum dalam sa- 

tu negara, bila dikaitkan dengan paham Rousseau yang lain 

yakni kehendak mayoritas itulah yang dijadikan kehendak 

umum, maka konsep negara dari Rousseau ini dalam kenyata- 

annya dapat menjurus kepada negara diktator mayoritas 

yang totaliter.Natnun paham totaliter ini rnenurut pendapat 

saya tidaklah mesti demikian, karena yang menjadi masalah 

intinya sebenarnya terletak paaa proaea pembentukan kehen

dak umum tersebut.Bila dalam pe^noentukan kehendak umum itu 

suara minoritaa dihilanghan be^itu saja, tanpa proses apa- 

pun, maka suara tnayoritas ini dapat menjurus kepada totali

ter.Akan tetapi jika tnasih ada prosesnya, misalmya dengan 

dirnusyawarahkan terlebih dahulu untuk dirnufakatkan, atau- 

pun kehendak mayorijias yang dijadikan kehendak jmum itu 

beraumber dari kehenaak umum yang telah disepakati sebe- 

lumnya, atau dengan kata lain, merupakan "Volonte de tous" 

aebelumnyu, maka pengambilan keputusan dengan dasar yang 

tujaksana ini tidaklan dapat dikatakan sebagai totaliter.

Alasan pertama adalah, ba^aimanapan juga adanya 

satu kehendak umum mutlak diperlukan, karena memberikan 

kesatuan arah, pedoman serta cita-oita yang akan selalu 

diusahakan untuk diwujudkaruJika suatu negara mempunyai 

kehendak uinum lebih dari satu, s e h m & g a  berdiri sendiri- 

sendiri niaka tidaklah akan tercapal kehendak bersamanya 

yang telah menjadi kebulatan keh^ndaknya tersebut.Keada- 

an ini riarua se^era diakhiri dengan mengusahakan semaksi-
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mal mungkin menyatukannya, jadL bukan menghapuskannya.

Bila usaha ini tidak berhasil n.-ika terjadilah pemisali.m 

yang berarti kehendak minoritas ini menjadi kehendak 

umum yang berdiri sendiri bagi pengitut-pengikutnya.Hal 

ini bukanlah berarti bahwa jika dalam suatu negara terja- 

di keadaan yang demikian, berarti ada dua atau lebih ke

hendak umum.Di aini tetap ada satu kehendak umum yang 

berdiri sendiri dengan pendukung yang berlain-lainan.^a- 

mun permasalahannya adalah apakah kehendak umum dari mi

noritas itu akan diberi kebeba3ab untuk diwujudkanV.Bila 

tidak berhasil mewujudkan tentunya kehendak minoritas 

itu tetap terletak di bawah kehendak mayoritaa dan akan 

tetap terpendam.

Alasan kedua adalah sudah ttmnjadi kewajiban negara 

untuk inenjaga keutuhannya, walaupun ada kehendak-kehendak 

lain yang ingin melepa3kan diri.ApaJ.agi jika pada waktu 

pembentukan negara itu ada semacam^Volonte de tous" yang 

berupa kebulatan kehendak swluruti rakyat yang muncul dari 

perasaan aenasib sependeritaan, sroagaimana munculnya ke

merdekaan negara-negara setelah perang dunia kedua.Kehen

dak minoritas yang tidak dapat disatukan lat,i dan ingin 

melepaskan diri ini, dapat dipandang yebagai pengingkaran 

dari kehendak rakyat yang telah diaepakati sehelumnya.

aelanjutnya untuk inelengkapi pandangan kita tentang
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kehendak umum ini , baiklah kita bahas pendapat seorang 

filosof lagi yaitu George Wilhelm Friedrich Hegel.Secara 

ringkas pendapat Hegel dapat diuraikan sebagai berikut:

Pertama , dalam gagasannya dia menghindari masalah 

mayoritas dan rninoritas, dengan mengajukan konsep tentang 

"Rph subyektif" dan "Roll obyektif"."Roh subyektif" adaluh 

kesadaran masing-masing individu dalam masyarakat.Dalam 

masyarakat yang merupakan kumpulan dari"Roh-roh subyektif" 

ini, menurutnya mempunyai ciri-ciri khas tertentu bila di- 

bandingkan dengan aekumpulan masyarakat lainnya.Hal inilah 

yang merupakan kebudayaan, sis tern nilai, serta cara pikir 

yang khas dari masyarakat setempat, sehingga merupakan tee 

satuan rokhani dari masyarakat tersebut.Kesatuan rokhani

ini oleh Hegel disebut "Roh o b y e k t L f " . ^

Kedua, dalam kori3epsi Hegel ini bahwa kehendak ne

gara tidak harus sama dengan apa yang kebetulan dikehenda- 

ki oleh rakyat .pada saat tertentu, melainkan dapat kita

katakan dengan apa yang "sebenarnya" dikehendaki oleh rak» 

IS
yat. Menurut Hegel di balik keragaman "Roh-roh subyektif" 

terdapat keaatuari "Roh obyektif".Hal ini beraumber dari 

"Roh seinesta", yang menyatakan diri melalui tahap-tahap 

artikulaai kerokhanian manusia.Realitaa sqbagai ungkapan

^Frarvz, Magniz Suseno, loc.clt.
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"Roh semesta" pada hakekatnya bersifat ra3 ional.Rasional- 

nya akal-akal individual terun&Kap dalam "Roh obyektif", 

tanpa disadari oleh individu-mdividu scndiri.Pandangan 

semacam ini dapatlah kita bandingkan dengan konsep Rous

seau yang menyatakan pada hakekatnya di dalam kehendak 

individu itu terdapat dua komponen, seperti yang telah di- 

uraikan di muka.

yang perlu kita bahas dalam pimdapat Hegel ini, 

pertama bahwa kehendak rakyat yang menjadi kehendak umum 

itu tidak selalu terikat pada kehendak umum yang terjadi 

pada suatu saat tertentu.Jadi kehendak umum itu dapat 

berganti-ganti menurut apa yang 0sebenarnyan dikehendaki 

oleh mayarakat yang bersangkutan, sehingga kemungkinan 

dapat lepa3 dari kehendak umum yang merupakan kebulatan 

kehendak sebelumnya.

Kedua, dengan adanya konsepai Hegel tentang kehen

dak umum ini, yakni merupakan apa yang "sebenarnya" dike

hendaki oleh rakyat, maka yang perlu dipertanyakan ada

lah bagaimaria eara mengetahui kehendak rakyat yang "sebu- 

narnya"itu, dan siapakah yang dapat atau berhak mengiden- 

tifisir kehendak "sebenarnya" d a n  rakyat yang dijadikan 

kehendak umum itu.Dapatkah kehendak rakyat yang "sebanar- 

nya" itu hanya dilihat dari gejala-gejala yang nampak da

lam kehidupan masyarakat, dan hanya dilihat oleh orang- 

orang yang dianggap pejuang atau tokoh dari rakyat?.Di

23
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sini Hegel tidak memberik'in penjelaaannya tentang maaalah 

teraebut.Namun menurut pendapat aaya, dalam kenyataarinya 

memang hanya ada beberapa o.rang aaja yang dapat menginaya- 

fi adanya kehendak yang"aebenarnya" dari rakyat , karena 

ia meraaa mempunyai kewajiban inoral lalu berusaha menyadar- 

kan pada yang 'lain.-^ahkan sebagian beaar rakyat aendiri so

ring tidak memahami apa yang "sebenarnya" harus dikehendaki 

itu.

Dari penggabiangan kedua pendapat filosof tadi dapat- 

lah kita siinpulkan tentang kehendak umum paling tidak ada

lah sebagai berikut:

1. Bahwa kehendak umum itu dapat dibentuk dan diketa- 

hui dengan cara pengumpulan kehendak aeluruh rakyat iseperti 

dalam"Volonte de tous"(tentunya yang audah mempumyai haJk- 

hak politik dengan syarat-syarat tertentu), misalnya dengnn 

cara referandum sebagaimana yang aekarang kita kenal.Tentu- 

lah pelakaanaan ini perlu dipertimbangkan biayanya yang cu- 

kup besar dan kesadaran politik rakyat yang cukup tinggi, 

agar tidak tarnbah menyengaarakan rakyat.

2. Kebulatan kehendak aeluruh rakyat seperti"Volonte de 

toua" itu tidak h a n y a■ada- sekali eaja dalam pembentukan ne

gara, akan tetapi aekali waktu dapat muncul lagi dalam kehi 

dupan bernegara.Jadi setelah. negara. terbentuk itu-pun maaih 

dapat terjadi aemacam ^Volonte de tous".Oontoh.dalam hal 

ini adalah reirolusi Perancis, revoluai Iran, dan revo-

24
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lusi-ravolusi lain di banyak negara*

3. Kehendak umum yang merupakan kebulatan kehendak rak

yat itu, tidak hanya dapat diitetahui dengan cara yang jelas 

dan tegas, serta harus melalui lernbaga yang formalGnisul se 

perti referandum), akan tetapi dapat juga diketahui dan di- 

raaakan melalui perasaan maasa pada waktu itu,

Jadi secara keseluruhan dapatlah kita ringkas bah- 

wa kedaulatan rakyat itu merupakan pencerminan dari adanya 

kehendak rakyat yakni suatu ketnauan yang ingin diwujudkan 

dalam usaha yang nyata oleh suatu bangsa, baik secara keae- 

luruhan maupun oleh sebagian, akan tetapi tetap merupakan 

kehendak bersamanya yang akan dijadikan kehendak umumnya.

2 . Kehendak rakyat dx dalam Pembukaan UUP 194b*

D engan berpegangan bahwa pengertian kehendak rakyat 

berarti kehendak umum seperti yang telah diuraikan di muka, 

maka perlulah sekarang meinbahas apa yang sebenarnya merupa

kan i3i dari kehendak rakyat yang merupakan cerminan kedau- 

latannya itu.

Sebenarnya audah menjadi hal yang umum bagi bangsa 

yang terjajah bahwa kehendak umumnya adalah kemerdekaan* 

kemerdekaan bagi bangsanya untuk mengatur dan memerintah 

sendiri tanpa cainpur tangan bangsa lain.liegitu pula dengan 

bangsa Indonesia, kehendak umum sewaktu masih di bawah pen- 

jajahan tidak ada lain adalah kemerdekaan.Tentu saja kehen

dak umuuj untuk merdeka ini tidak mungkin diriyatakan secara

2b
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tegan, namun cukuplah bagi pelupor clan pejuang rakyat un

tuk menangkap, memahami dan memperjuangkan kehendak bang- 

eanya pada waktu itu, dengan melihat gejala-gejala yang 

timbul dalam masyarakat.

I)i sini hanya saya batasi adanya gejala-gejala ma

syarakat yang dapat dikatakan sebagai kehendak umum bang- 

sa adalah sejak adanya kebangkitan national, artinya ae- 

jak adanya perjuangan rakyat meialui pembentukan organi- 

aasi-organisaai yang mempunyai tendensi politik.Jadi se- 

jau adanya kesadaran bagi bangaa Indonesia untuk memper- 

juangkan kemerdekaannya secara nasional meialui organisa- 

si-organieasi kekuatan sosial politik, sebagai wadah dari 

aliran-aliran atau golongan-golongan yang hidup di dalam 

masyarakat.

Tentu saja kegiatan semacam ini dilarang oleh pe- 

merintah Hindia Belanda, karena dapat membahayakan status 

quonya.Dengan adanya ketentuan yang terdapat di dalam pa- 

sal 111 RH Th/1834 yang melarang aernua perkumpulan yang 

berazftykan politik dan yang dianggap membahayakan kepenti- 

ngan umum, serta memberikan kekuasaan kepada pemerintah 

Hindia Belanda untuk mengambil segala tindakan jika lara- 

ngan teraebut dilanggar.Dengan demikian perkurapulan-per- 

kumpulan politik yang dldirikan pada masa itu banyak yang 

berkedok sosial budaya. "^Sebagai contoh adalah Boedi Oe- 

-— ■■—  ■ ■1 1 — ....... . . ......... — - ' ■  ..... .

^ R  Wiyono, Orfianiaaal Kekuatan Sosial Politik di 
Indonesia, Alumni, Bandung, 19S2T5T5^
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tomo, didirikan pada tanggal ?0 Mei 1 9 0 8 , tujuan politik 

ouakan-akan diuelubungi deny an tielimut kebudayaan. ̂ S a r i -  

kat Dagang Islam, didirikan pada tahun 1911, tujuan poli

tik seakan-akan diaelubungi dengan tujuan dagang dan da- 

sar keagamaan Islam. ^

Sesuai dengan berputarnya roda perjuangan bangsa 

Indonesia, rnaka pada tahun 191b terjadi perubahan pada 

pa3al 111 HR Th/18b4.Pemerintah liindia Belanda mulai me- 

ngakui hak penduduk untuk b e r s e n k a t  dan berapat, meaki- 

pun pelaknanaannya demi kepentingan umumlkepentingan pe-

merintah penjajahj, yang akan diatur dalam peraturan umum

17
(algerneneverordening.). Kemudian pada tahun 1918 dibentuk 

"Volksraad" yang berarti pemerintah Hindia Belanda mole-

1 ft
paskan lar&ngan untuk melakukan kegiatan politik tersebut.

Dengan demikian timbullah organisasi-organisasi ke- 

kuatan sosial politik lainnya seperti, Partai Wasional In- 

donesia(PNl), berdiri pada tanggal 4 «Juli 1927, ^ahdatul 

Ulama(NU), berdiri tanggal 31 Januari 1926, Perscttuan Tar- 

bi^ah Iiilami^ah(PKRTI) r berdiri tanggal b Mel 1928 dan lain 

ae b a g a m y a .

27

lb Ibid.

I6Ibid.

17

18

Ibid.h.1 0 ,

Ibid.

ADLN Perpustakaan Universitas Airlannga

Skripsi KEDAULATAN RAKYAT DI DALAM 
UNDANG-UNDANG REFERANDUM: Suatu 
Tinjauan pasal I huruf a jo pasal 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Referandum

ZAENUR ROFID



Oleh karena tiap-tiap o r ^ a m s a s i  tersebut dalain 

rangka memperjuangkan kemerdekaan Indonesia menempuh cara 

yang berbeda-beda, sehingga dalam memperjuangkan kehendak 

bersama itu tidak ada koordinasi, maka pada bulan Mei 1939 

diusahakan penyatuan gerak langkah dari tujuan bersama ter

sebut. Atas prakarsa Partai Indonesia Kaya inaka diadakanlah 

penggabungan organisasi-organisaJi kekuatan sosial politik 

tersebut ke dalam Gabungan Politik indonesialGAPI).oebonar-t 

nya GAPI ini adalah sebagai pengganti dari penggabungan or- 

ganiaaai-organisasi kekuatan soaial politik sebeluranya yak- 

ni Permufakatan Perhimpunan-Perhimpiman Politik Kebangsaan 

Indonesia yang telah macet.Dengan rapatnya tanggal 22 Nopem- 

ber 1939» GAPI tnenyelenggarakan Konggres Rak at Indonesia 

pada tanggul 23-25 Ueaember 1939 di Jakarta.

Dalam konperensi selanjutnya pada tanggal 13-14- Sep

tember 1941 di Yogyakarta Konggres Rakyat Indonesia (KRl) 

diganti dengan Majelis Rakyat Indonesia (MRI), yang merupa

kan gabungan dari GAPl(dari organisasi-organisasi kekuatan 

sosial politik), Majeli3 ul A'laau Indoru>tiia(tt£Al- dari or- 

ganisasi-orf.aniaasi I s l a n O ^ d a n  Peraatuan Vakbonden Pegawai 

Negri(PVPN-dari organisasi-organisaai serikat sekerja pega

wai negri)

28

1 9 Ibid, h.ll
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Namun amat disayangkan, dengan ineletusnya perang 

Pacific tanggal 7 December 1941 kegiatan MUI terhenti, 

yang lebih Ianjut kita masuk dalam penjajahan bangsa Je

pang, karena pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 9 Ma- 

ret 1942 jatuh ke tangan tentara kerajaan Jepang.Dengan 

demikian beralihlah perjuangan kehendak bangsa Indonesia 

untuk merdeka ini tnonghauapi bangsa Jepang.

Pada masa penjajahan Jepang ini perjuangan melalui 

organisasi-organisasi kekuatan sosial politik mengalarni 

kehancuran total dan harus berjuang dari awal lagi.Sebab 

eemua organisasi baik yang bersifat politik maupun bukan 

dilarang melakukan kegiatan.Hal ini dengan latar belakang 

bahwa semua kekuasaan yang ada harus dipusatkan untuk ke- 

raenangan Jepang, karena pada waktu itu ia sedang berperang 

terns melawan sekutu.

Akan tetapi sebagaimana yang tercantum di dalam 

petnbukaan UUD 1945 bahwa rahmat Tuhan selalu menyertai 

perjuangan bangsa Indonesia.Kekuaaaan tentara kerajaan 

Jepang mernbutuhkan bantuan bangsa Indonesia untuk mengha- 

dapi uekutu.Untuk mengawbil hati bangsa Indonesia yang ma~ 

y* ritas beragama Islam , maka dihidupkan kembali MIAI, 

yang keinudian pada tanggal 24 Uktober 1943 diganti nama- 

nya menjadi MASYUMI.Disainping itu pada tanggal 20 Nopein- 

ber 1943 juga didirikan gerakan PUTERA, yang karena ber- 

jalan tidak sesuai dengan yang diharapkan ( maka pada bu

29
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lan Januari 1944- diganti dengan Peruimpunan Kebaktian Rak~ 

yat Jawa(JAWA HUOKUKAi ;.20

Dengan demikian terbukalah ke sempatan oagi bang- 

sa Indonesia untuk memperjuangkan kehendak umumnya yaitu 

kemerdekaan , sekali lagi.Apalagi dengan semakin besarnya 

kekalahan Jepang pada peperangan-peperangan berikutnya me- 

lawan sekutu, maka semakin terdesaklah kepentingannya un -- 

tuk mendapalkan bantuan dari bangsa Indonesia.Oleh karena 

itu bagi bangsa Indonesia di b erx" janji kemerdekaan di ke-

u -u 21mu lan h a n " .

Bagi bangsa Indonesia keaempatan emas ini tentu

tidak disia-siakan lagi untuk mewujudkan kehendaknya yang 

telah laina diusahakan pada jaman penjajahan Belanda dahu- 

lu.Terlebih lagi dengan dibentuknya Badan Penyelidik Usa- 

ha-uaaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 1 

Miret 1945-Bagi bangsa Indonesia khususnya para anggota 

bad in tersebut , karena rnengetahui situasi internasional 

pada waktu itu, ke3empatau ini dimanfaatkan untuk memba- 

haa dan merancang dasar negara dan undang-undang dasar.

Pada sidang pertamanya tanggal 29 Mei-1 Juni 1945 

membahas tentang dasar negara, sedang pada oidang kedua 

tanggal 10 Juli-16 Juli 1945 membahas rancangan Urdang- 

undang dasar.

50

o i
Joeniarto, Sejarah Ketatane^araan Hepublik Indo

nesia, Bina Aksara, Jakarta,193?",h . 22.
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iiadati ini meinpunyai bebrapa panitia kerja antara 

lain: a. Panitia Peruums,

b. Panitia Perancang Undang-Undang Dasar,

c. Panitia JSkonomi dan Keuangan,

22
d. Panitia Pembela Tanah Air.

Panitia Perumus berhasil meny.usun naskah rancangan

pernbukaan Undang-Undang Dasar pada tanggal 22 Juni 1945, 

yang kemudian dikenal dengan naaia"Piaga[n Jakarta" .Dalam 

rancangan pembukaan iniluh tercantum tujuan serta dasar 

negara Indonesia.Sedang Panitia Perancang Undang-Undang 

Dasar berhasil inenyusun rancangan UUD Indonesia pada tang

gal 16 Juli 1945.

Oleh karena tugas-tugas badan ini telah selasai, rna- 

Ka sebagai kelanjutan untuk mengerjakan tugas-tugas beri- 

kutnya oleh pemerintah bala tentara Jepang dibentuk pani

tia lain yakni Panitia Persiapan Kemerdekaan Indoneoia( 

PPKI), pada tanggal 7 Agustus 1945.Panitia ini boleh mulai 

bekerja ^ada tanggal 9 Agustus 1945, dan meaarut rencana 

pada tanggal 24 Agustus 1945 kemerdekaan Indonesia 3 udah 

akan dapat diayahkan oleh pemerintah Jepang di Tokyo.

Namun, konyataarmya Tuhan menentukan lain, karena 

pada tanggal 6 Agustus 1945 dan tanggal 9 Agustus 1945

31

C.S.T.Kansil, Referandum, Urlangga, Jakarta,1 9 8 6 .
h. 12.
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Hirosyima dan Nagasaki dijatuhL bom atom oleh sekutu ae- 

hingga Jepang menyerah tanpa oyarat.Antara saat tengge- 

lamnya Jepang dan akan munculnya lagi sekutu di tanah air 

kita ini, para pemuda Indonesia mendesak para pemimpinnya 

untuk memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 

Agustus 1945.3edang pada tanggal 18 Agustus 1945 PPKI 

bersidang dan berhasil menetapkan serta mengesahkari Un- 

dang-Undang Dasar hasil rancangan Panitia Perancang Un- 

dang-Undang Dasar UPUPKI dengan pembukaannya basil karya 

Panitia Peruinusnya, dengan beberupa perubahan dan tamba- 

han,

■Beberapa perubahan inilah yang sainpai kemudian 

menjadi api pertentangan politik hingga berlarut-larut di 

dalam konti tituante, yang berakhir dengan adanya Dekrit 

fresiden 5 Juli 1959, untuk kembali ke UUD 1945 dengan 

purtiinbangan bahwa Piagam Jakarta itu menjiwai fierta me- 

rL.pakan uatu keaatuan dengan UUD 1^45.

Memang bagi golongan Islam, penghapusan kata-kata 

'‘...dengan kewajiban menjalankan ayari'at Islam bagi pe- 

Tieluk-pemeluknya", ̂ m e r u p a k a n  hal yang sangat penting.Na- 

mun jika kita lihat tujuan pendirian negara Indonesia ae- 

cara keseluruhan, yakni yang terdapat dalam aline IV dari 

pembukaan UUD 1945 tidaklah berubah yakni"Melindungi se-
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^ L i h a t j  Piagara Jakarta 22 Juni 1945.
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genap ban&oa Indonesia dan seluruh tumpah durah Indonesia 
dan untuk memejukan kesejuhtertan umum, ttiencerdaskan kehi
dupan bangsn dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang 
berdasark^u kemerdekaan, perdarnaian abadi dan keadilan ao- 
sial...". IniXah yang merupakan inti kehendak rakyat yang

paling pokok dan mendasar untuk diwujudkan agar dapat di- 

rasakan dalam kehidupan bernegara sehari-hari.Jadi bukan- 

nya ldeologi yang tidak meinpunyai dimensi realitas, arti- 

nya hanya merupakan cita-cita belaka yang tidak sesuai de

ngan kehidupan senyatanya dari masyarakat.

Benarlah apa yang diucapkan oleh Prof.Mr.Dr Soepo-

mo dalam penjelasan UUD 194b bagian umum, angka IV bahwa

"Yang sangat penting dalam pemerintahan dan dalam hal hi-

dupnya negara ialah sernangat, oeuiungat para penyelenggara

2b
negara, semangat para pemimpin pemerintahan". Semangat 

untuk mewujudkan cita-cita rakyat dalam pernbukaan UUD lV4b, 

yang inerupakan kehendak paling pokok dan paling mendasar 

dari rakyat secara keseluruhan.

Jadi pernbukaan UUD 1945 itu merupakan kehendak rak

yat yang terpokok dan mendasar, sehingga inerupakan kehendak 

umum bangsa Indonesia yang mencerminkan"Roh obyektif" yang 

telah diperjuangkan sejak dahulu.Dengan kata lain hal ini 

merupakan "Volonte generale" yang terbentuk dengan cara 

“Volonte de toua'*dan diambil dari perasaan massa bangsa 

Indonesia.

^ L i h a t  Pernbukaan UUD 1945.

^ L i h a t  pula Penjelasan Pernbukaan UUD 1945.
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Pernbukaan UUD 1945 inil lh yang dijadikan landaaan 

berdirinya negara Indonesia dan inerupakan teinpat rujukan 

dari semua kehendak-kehendak umum berikutnya dalam kehi

dupan bernegara, sebab di dalamnya tercantum dasar dan 

tujuan pendirian negara Kepublik Indonesia.Bahkan pembu- 

kaan UUD 1945 ii’u sesungguhnya merupakan penjabaran lebih 

lanjut dari proklamasi.Perjuangan bangsa Indonesia yang 

berawal dari kehendak umum untuk merdeka, yang telah di- 

perjuangkan oleh organiaasi-organiaasi kekuatan aosial - 

politik sejak jainan penjajahan bolanda dahulu terus ber- 

lanjut hingga cita-cita mendirikan negara yang berkonati- 

tusi yang dapat diturima oleh semua pihak, sebab meinpunyai 

latar belakang bangsa yang bersifat pluralistis.

Perjuangan ini akan terus berianjut walaupun telah 

merdeka, karena tujuan negara di dalam pernbukaan itu ha- 

rus diwujudkan di dalam kehidupan bernegara secara nyata 

oleh masyarakat.Hal ini terbukti dengan slogan-slogan"Rea~ 

pect our constitution, August 17J" Hormatilah konstitusi 

kami tanggal 17 Agustus!, pada dinding-dinding yang ber

diri atau pada kereta api yang burgerak diseluruh pulau 

Jawa, untuk menunjukkan kepada sekutu yang baru datang 

bahwa negara kita telah terbentuk menuju cita-cita yang 

diharapkan, aebagaimana yang tercantum di dalam pernbukaan 

UUD 1945 h m g g a  munculnya konsensuti nasional yang berte- 

kad melaksanakan dan mempertahankan Pancasila dan UUD .
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1945 secara murni dan konswkuen.

Konatitusi pertama(UUD L945Jyang mernuat pembukaan 

don Vlagam Jakarta inilah yang diperjuangkan
+

bangsa Indonesia sejak danulu.Li dalamnya berisi tujuan 

serta dasar dari inaksud dibentuknya negara ini.Walaupun 

pernah mengalami perubahan menjadi UUD R1S 1949 dan UtlDS 

1950, yang akhirnya kembali ke JUD 1945 lagi dengan De- 

krit Presiden 5 Juli 1959.Hal ini karena, walau bagaimana- 

pun nilai-nilai serta jiwa dan mukoud didirikannya n«0 a- 

ra ixii yang merupakan "Roh obyektif"bangsa Indonesia pa

da waktu itu lebih tercermin di dal an pembukaan UUD 1945 

dibanding dengan yang teruapat da dalam konstitusi berx- 

kutnya.

Di dalam pembukaan UUD 194t> ini tercermin iai dari 

kedaulatan rakyat .yang berarti kekuasaan tertinggi berisi 

kemerdekaan yang tidak tunduk kepada kekuasaan lain dalam 

juatu lingkungan tertentu.Dengan demikian tidak dapat di- 

Datasi atau dikecilkan selain atas kemauannya sendiri.Se- 

bagian kedaulatan rakyat ini ditujukan untuk inembela ke

daulatan negara yang telah dibentuk, yang berarti kekuaaa- 

an kemerdekaan yaitu kekuasaan untuk memerintah dan membe- 

rontak pada kelaliman, dan tidak dapat diperintah atau di 

bantah oleh suatu kekuasaan yang lebih tinggi.

o f
Mohammad Yamin, Proklamaai dan Konsiitusi Repu- 

blik Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta,cet VI, 1982,h.
w : —
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Oleh karena huoungan antara pemoukaan UU1) 194b de

ngan ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal Undang-Undong 

Dasarnya ditunjukkan di dalam penjelaaan UUD 194b bagian 

uraum, angka III yakni,,Unaang~undang Dasar menciptakan po- 

kok-pokok yang terkandung dalaui pernbukaan dalam pa3al-pa- 

salnya11, maka untuk mengetahui, menai'sirkan serta melak- 

sanakan makna yang terkandung di dalam UUD 1945 tidak bo- 

leh bertentangan dengan kehendak pokok dan mendasar dari 

rakyat yang tercantum di ualam pernbukaan itu.Lebih jauh 

kehendak pokok dan mendasar dari rakyat yang terlukiskan 

di dalam pernbukaan UUD 1945 itu dikatakan tneliputi ouasa- 

na kebatinan, mcnguasai hu»;um dasar serta mewujudkan ci

ta-cita hukurnnya.

Dengan demikian dapatlah kita ambil kesimpulan bah

wa pernbukaan UUD 1945 merupakan lukisan kehendak rakyat 

yang paling pokok dan paling mendasar pada waktu perjua

ngan mendirikan negara Indonesia yang akan diusahakan un

tuk dipertahankan dan diwujudkan dalam kehidupan bernega

ra oleh bangsa Indonesia.Oleh karena itu pernbukaan UUD 

1945 itu tidak boleh diubah oleh siapa-pun, dengan per- 

timbangan bahwa perubahan pernbukaan UUD 194b berarti pem- 

bubaran negara proklamasi 17 Ag^jtu# 194b-Kehendttk pokok 

dan mundauar iuiiah yang mencerminkan kedaulatannya, yantJ 

tidak boleh disimpangi oleh Qiapa. saja termasuk oleh Ma-
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jelis Permu3yawu.ratan rakyat hauil pemilihan umum. I31 

dari kedaulatan ini adalah kemerdekaan untuk memerintah 

dan mernberontak kepada kelaliman yang tidak dapat diban- 

tah atau diperintah oleh kekuaaaan .yang lebih tinggi lain

5. Perwujudan kedaulatan rakyat d i  dalam pasal 1 a.yat 2

Kekuatan beaar dari rakyat yang terwujud dalam re-

volusi kemerdekaan, aehingga mencerminkan kedaylatannya 

itu jika tidak ditampung dalam suatu wadah dan diarahkan 

pada sasarannya ju3tru akan berbahaya.Bahkan menjurus ke

pada anarki.Oleh karena itu, kehendak rakyat yang telah 

tercantum dalam pembukaan UUD 1945 itu dijabarkan dalam 

pasal-pasal batang tubuhnya.Kehendak rakyat dalam pembuka 

an UUD 1945 yang roencerwinkan kedaulatannya itu dijabar

kan dalam pasal 1 ayat 2 UUD 1945.Dalam pasal ini diatur 

bahwa pelaksana sepenuhnya d a n  kedaulatan rakyat itu 

adalah M P R .

Namun demikian hal ini bukanlah berarti bahwa ke- 

daulatan rakyat itu b e r p m d a h  k e p a d a n y a . M P K  hanyalah mtm- 

bimbing, mengarankan aerta melakaanakan aepenuhnya agar 

kehendak rakyat itu dapat terwujudkan.

Memang munculnya kontrol dari rakyat secara lang-

nya.

UUD 1945*
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sung ini jarang uekali muncul, karena aering tidak diatur 

secara formal.Wujud aslinya s e n n g  muncul berupa suatu un- 

juk rasa dari rakyat.Hal aemacam ini memang sering dirasar 

kan menggangggu kestabilan jalannya pemerintahan, bankan 

dianggap suatu penyelesaian yang kurang bijaksana.Oleh ka

rena itu dalam UUD 194-!? yang menganut dan menekankan prin- 

sip musyawarah, tidak uiengakui dan tidak mencantumkan da

lam pas.al-pasalnya hak untuk berdemontrasi ini.

Lain hainya dengan UUDS 19bO yang dikatakan menga-

nut dernokrasi liberal, aak berdemontrasi dan mogok oleh

rakyat dicantumkan dalam paaal 21-nya.Hak ini diakui dan

diatur dengan undang-undang, dengan pengertian bahwa ae-

kai, ipun undang-undang itu belum diadakan, hak-hak itu su-

dah boleh dilakukan karena sudah diakui dalain Undang-un- 

28
dang Dasar.

Walaupun hak ini tidak diakui di dalam UUD 194b, 

namun menurut pendapat saya hak berdemontrasi ini sudah 

merupakan .suatu konvenoi kenegaraan yang audah umum dia

kui. .hanyak kejadian di tanun 1966 rakyat rnemperjuangkan 

kehendaknya dengan jalan ini,yang dapat kita nilai berha- 

ail dan akhirnya diakui juga y a k m  pada waktu menuntut 

untuk inelaksanakan Pancasila dan UUD 194b secara niurni 

dan konsekuen yang menjadi konaen3ua nasional terseout.

38
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Mohammad Yamin.op.cit. ,h.43>
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Bahkan jika kita nilai secara mendalarn, kemerdekaan yang 

kita capai pada tanggal 17 Aguatua 1945 itu-pun aeba^ian 

besar merupakan hasil dari demontraai tetapi dalam scope 

nasional, hirigga dikatan suatu revoluai kemerdekaan.Walau- 

pun jalan diplomasi juga tidak bi3a kita abaikan.

Jadi hak kemerdekaan dari rakyat yang menunjukkan 

kedaulatannya sebenarnya audali merupakan hukum alam yang 

berlaku secara univerail.Sedangkan hak kemerdekaan yang 

diakui dalam kalimat pertaina dari pembukaan UUD 1945 se- 

benarnya telah mencakup men^akui hak kemerdekaan untuk 

memberontak kepada peirierintahan yang dianggap lalim itu.

Bila kita kaitkan dengan pembagian kedaulatan,

yakni disamping ada kedaulatan hukum juga ada kedaulatan

politik, ruaku dapatiah diaiinpulkan bahwa kedaulatan yang

ada pada rakyat itu merupakan kedaulatan politik.Sedang

pelaksaan oleh MPR itu adalah sebagai kedaulatan hukumnya,

kare >a MPR sebagai lembaga tertinggi negara tidak mempu-

nyai suatu otorita tandingan yang berarti tidak seorang

atau badan-pun yang rnempunyai kekuaaaan atau kewenangan

untuk melanggar atau inengesumpin^kan sesuatu yang telah

30
diputuskan oleh MPR tersebut.
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^ S r i  Soemantri Murtosoewignyo, Masalah Kedaula- 
tan Rakyat Berdaarkan UUD 1945. Himpunan Laporan Hasil 
PengEajian Bidang HTM th 1980/1981-1981/1982, BPHN Depur- 
temen Kehakiinan, JaJtarta, 1984, h.138.

^°Philipua M Hadjon.op.clt.,h.2.
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Naioun sebagaimana negara yan^ Daru berdiri, biaaa- 

nya 1 idan-oadan perleng*apan negara yang akan melak3ana- 

kan dan mewujudkan kehendak rakyat yang mendasar itu be- 

lum terbentuk secara aempurna,bankan mungkin baru dapat 

dipegang hanya oleh beberapa orang saja yang menjadi pe- 

lopor dan pejuang rakyat, ataupun orang yang dijadikan to- 

koh pada waktu itu.Akan tetapi walaupun kehendak pokok 

rakyat yang dijabarkan dalam UUD l'J4b itu belurn dapat ber- 

jalan secara sempurna, namun karena adanya kepercayaan 

rakyat sepenuh haitinya bahwa cita-citanya diperjuangkan 

aungguh-sungguh oleh pemir*pin yanL:; dipercayainya maka ti

dak ada pera3aan rakyat bahwa kedaulatan itu telah ber ■ 

pindah kepada pemimpin atau wakilnya ter3ebut dan t id a k  

■ada keknawatiran bahwa kepercayaan itu akan disalah guna- 

kan,

Di s a m p m g  itu bagi negara yang baru berdiri se

ring kali terjadi pertentangan di dalam tuouhnya sendiri 

untuk aaling berebut kekuasaan.Hal seiriacam ini sering ter

jadi oetelah berhaail menanggulangi pengaruh kekuasaan 

dari 1’aktor asing.Jadi dapat kita 3impulkan bahwa perten- 

tangan-pertentangan politik sesudah. kemerdekaan itu se

ring tidak im.neerrninkan"Roh obyektii" dari seluruh rakyat. 

Akan tetapi juatru merupakan pertentangan kepentingan an- 

targolongan saja yang tidak membawa seluruh aapirasi rak

yat.

4U
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Dalam aituaai yang dtmikian , jika rakyat aadar 

akan tujuan nemula dalam mendirikan negara aecai'a beraama 

dan tidak turbius uenga raaa golongannya, maka la akan 

bangkit lagi dengan kekuatannya dengan mengangkat tokon 

baru yang lebih dipercayainya.Inilan kontrol rakyat yang 

perlu aelalu dipernatikan.

Rakyat aecara pokok nanya men^hendaki pemerintahan 

itu dapat berjalan menuju cita-cita yang diharapkan.tflanpa 

bai yak memperhatikan kelengkapan badan-badan yang akan me- 

lakaanakan. Uleh karena itu pada waktu negara baru berdiri 

dengan pelakaunaan oleh badan-badan yang aangat aedernana 

tetapi dengan aetnangat yang aungguh-aungguh dari para pe- 

lakaananya,rakyat lebih banyak inempercayainya akan tugaa 

yang dibebankan kepada pemimpinnya, dari pada aetelah di- 

bentuknya burmacain-inacam lembaga achagai kontrol akibat 

tidak berjalannya lembaga lain aebagaimana yang diharapkan.

Oleh karena itulah dapat kita maklumi bahwa peralu- 

ran-peraturan kotaianegaraan yang mendaaar biaaanya justru 

kurang memberikan kepaatian tiukum dan beraifat longgar ka

rena hanya mumuat hal jang pokok-pokok aaja, agar lebiti 

i'lekaibel dan niembonkan keleluaaaan dalam polakaanaunnya• 

Jadi biaaanya hanya bataaan moral-lah yang dapat membata- 

ai pelakaanaan kepercayaan rakyat oleh penguasa sebagai 

wakilnya.

Dengan demikian dapatlah kita aimpulkan Dahwa di-

41
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bentuknya negara dengan badaxi-bauan sebagai peinegang dan 

pelaksanaan kedaulatan rakyat itu adalad untuk mengeinban, 

menuntun dan mengarahkan aerta mewujudkan kehendak rakyat 

yang telah dipercayakan dan telah digariskan sebagai cita- 

citanya.Hal terpenting dalam pelaksanaan cita-cita rakyat 

itu adalan seoangat para pemegang dan penyelenggara keper- 

cayaan dari rakyat itu.Batutiannya banyak bersifat moral 

untuk membawa cita-cita rakyat tersebut.Pedoman pokoknya 

jika kepercayaan rakyat itu telafi dirasakan uerjalan me- 

nyimpang dari tujuan semula y a k m  aebagairnana yang tercan- 

tum di dalam pembukaan UUD 1945, maka auatu saat rakyat 

dapat menggunakan hak kemerdekaannya untuk memberontak 

kelaliman itu.

Jadi MPR sebagai pelaksana sepenuhnya kedaulatan 

rakyat itu tidaklah dapat dipahami dengan pengertian se- 

olah-olah ada pendelegasian kedaulatan antara rakyat de

ngan para wakilnya,namun lebih dapat dipahami dengan pe

ngertian bahwa lembaga ini cenderung merupakan "Pawong 

rakyat"yang akan menyeimbangkan antara tuntulan rakyat 

dengan kemampuan pemerintah ocbut.ai pelaksananya.uerun^ga 

lembaga ini diberi kedaulatan hukumnya.

Hal ini oeauai benar dengan ,-juaunan keanggotaan 

/PR yang bukan hanya terdiri dari orang-orang yang dipi- 

lih rakyat saja, tetapi juga terdiri dari para sesepuh 

negara dan para kaum cendexiawan yang banyak pe^alainan-
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nya di dalam bidang kehidupan bernegara.Demikian pula se- 

suai dengan fungsinya dalam kehidupan bernegara yakni me- 

ngemban, rnenuriLun dan inongarahkan kehendak rakyat dalam 

mencapai tujuan atau oita-ci (.an^a.
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K^HKNDAK rtAJJiLIii PKRftUoYAtfAKATAN liAKYAT

DI DALAM UNDANU-UNDANG RKi?'KRANDUM.

Dalam pasal 1 huruf a Urulan£,-undang Wo 5 f£h 19

tentang referandum dikatakan"Referandum adalah kegiatan 
untuk merninta pendapat rakyat secara langsung mengenai 
sefcuju atau tidak setuju terhadap kehendak Majelia Perinu- 
svaw aratan  Rakyat untuk mengubah Undang-Undang Dasar

1945". (garis bawah dari penulis).Sedang dalam pasal ?-

nya juga disebutkan"Referandum diadakan apabila Ma,jells 
Pcrmus.yawaratan Rakyat berkehendak untuk mengubah Undang- 
Undang Dasar 1945 aebagairnana dimaksud dalam ketetapan 
ria jells Permusyawaratan Kakyat Jiepublik Indonesia Nomor

IV/MPR/1983" . ^ I g a r i a  bawah dari penulis).Ketetapan MPR 

yang dimaksud dalam pasal ini merupakan landasan yuridis 

dari adanya Undang-Undang tentang referandum tersebut.Se- 

dang kewenan0an MPR untuk mengubah UUD 1945 secara yuridis 

iormal memang diakui dalam pasal b'l UUD 1945.

Dari ketentuan-ketentuan pasal yang tersebut di 

atas, yang perlu diperhatikan pertama adalah hal yang da

pat. direferandumkan yakni kehendak nPR.Ked.ua, kehendak ini 

bukan dalam setiap masalah kenegaraan, akan tetapi nanya 

dibataei pada masalah kehendak untuk mengubah UUD 1945 3a- 

ja.Ketiga, pulnxsanaan referandum m i  hanya ada jika /PR 

berkehendak, yang kehendak ini harus meialui proses da lam

44

BAB III

^ P e r i k s a  Undat^g-Undang No 5 Th 19^5 tentang Refe 
randum*Sinar Wijaya, Surabaya, 19»5.

52Ibid.
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pasal 10b ketetapan MPR No.I/MPR/1983 tentang peraturan 

tata tertib MPR.

Mengapa harus melalui kehendak MPR terlebin dahu

lu dan bukannya langsung direl’erandumkan masalah materi 

perubahan UUD 194b. hal ini sebenarnya mempunyai latar 

belakang dan edae&n .i^rocndiri.

Pada waktu muncul gagaBan untuk kembali kepada 

UUD 1945 dari pcesiden yang disepakati oleh Dewan Mentri 

dalam sidang kabinet tanggal 19 Pebuari 1959, Dewan Kon- 

stituante mengalami kemacetan aidangnya disebabkan perbe- 

daan pendapat mengenai dasar negara, apakah dengan dasar 

Pancasila afcaukah dengan dasar yang lain.Oleh karena itu 

pada tanggal 22 April 1959 di dalam sidang pleno Konsti- 

tuante di Bandung konsepsi pemerintah itu diaampaikan de

ngan arnanat presiden.Konsepsi pemerintah mengenai kembali 

ke UUD 1945 itu terdiri dari tiga bagian ■ yaitu:

a. tentang Undang-Undang Dasar 1945;

b. tentang prosedur"Kembali ke Undang-Undang Dasar 

1945"

c. tentang masuknya golongan fungaional ke dalam DPR. 

Hal yang terpenting berkaitan dengan pembahasan

mi. ialah ini, pada bagian a>tentang UUD 1945-yang merupakan

pokok-pokok pikiran pemerintah untuk kembali ke UUD 194b

adalah; 1. UUD 1945 merupakan "Dokumen Historis" atas da-

^ C . S . T .  Kansil, op.clt. ,h.31.
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sar mana revolusi dimulai dan dapat dipakai untuk lan-

dauan guna penyelesaian revoluai pada tingkatan sekarang.-^ 

Sedang pada bagiaE b tentang prosedur"Kembali ke UUD 1945"

yang terpenting adalah bagian ke-2 yakni"Ataa nama pemerin

tah, ^reaiden menyampaikan araanat kepada konstituante yang

*55
berisi anjuran supaya UUD 1945 d itetapkan" . J

Ternyata, walaupun penetapan kembali ke UUD 1945 

mendapatkan suara terbanyak di dalam konstituante, akan te

tapi tidak mencapai 2/3 dari jur/ilah anggota konstituante 

yang hadir.isebagaimana disyaratkan dalam pa3al 137 UUDS). 

uengan demikian anjuran untuk kembali ke uUD 1945 itu tidak 

diterima oleh konstituante untuk ditetapkan(MPRS sebagai 

lembaga tertinggi negara pada waktu itu tidak ada karena 

masih berlaku uUDS 1950;.Kegagalan anjuran pemerintah agar 

konatituaute menetapakan UUD 1945 sebagai pengganti UUDS 

1950,disebabkan adanya perbedaan pendapat antara Presiden 

dan Pemerintah pada waktu itu, yang mengusulkan kembali ke 

UUD 1945 secara keseluruhan tanpa syarat, yang berarti tanpa 

perubahan, tambahan ataupun pengurangan sekatapun, dengan 

beberapa fraksi dalam konstituante yang menghendaki agar 

pernbukaan UUD 1945 dikembalikan sebagaamana aslinya dalam 

riagam Jakarta, yakni ditambah 7 buah kata "...dengan kewa- 

jiban menjalankan ayari*at Islam bagi pemeluk-pemeluknya.11 

aesudah kalimat “Ketuhanan Yaflg naha Esa".

46

5 4 Ibid.

35Ibid,h.j2.
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Dengan demikian yang mempunyai wewenang rnenetapkan 

UUD pada waktu itu adalah lembaga yang mempunyai fungsi" 

Ground wet geving" yakni konstituante.Demikian Juga mesti- 

nya setelah kita kembali ke UUD 1945, sebagaimana yang ter- 

cantum dalam pasal 3-nya, ivlPR sebagai lembaga yang mempunyai 

fungsi "Ground Wet gaving" berwenang rnenetapkan UUD*

Menurut Joeniarto, wewenang MPR untuk rnenetapkan UUD 

sebagaimana yang tercantum di dalam pasal 3 UUD 1945 mempu

nyai tiga kemungkinan yang akan terjadi yaitu:

1. kemungkinan MPR akan rnenetapkan aaja UUD 1945 seper- 

ti apa adanya sebagai UUD yang tetap;

2. kemungkinan menetapkannya dengan merubah atau menam- 

bah di sana-sini;

3. kemungkinan rnenetapkan W D  yang baru sama sekali.

Dari keti^a kemungkinan ini, maka kemungkinan ke-1 dan 2 

dapat diartikan bahwa yang membuat UUD adalah lembaga lain 

selain MPR (misal yang dibuat BPUPKI atau konstituante).

Hal ini akan sinlcron dengan pasal 3 dan 37 UUD 1945 yakni 

MPR hanya mempunyai wewenang rnenetapkan dan mengubah UUD. 

Sedang kemungkinan ke-3 arti kata "rnenetapkan" identik de

ngan kata "membuat".Dalam UUD 1945 tidak ada satu pasal-pun 

yang mencantumkan wewenang wewenang MPR untuk membuat UUD. 

Juga tidak ada satu pasal-pun yang membuka kemungkinan di- 

bentuknya suatu lembaga seperti konstituanta yang dapat

47

7 fi
4 Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim,oujcit.,h.92.

ADLN Perpustakaan Universitas Airlannga

Skripsi KEDAULATAN RAKYAT DI DALAM 
UNDANG-UNDANG REFERANDUM: Suatu 
Tinjauan pasal I huruf a jo pasal 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Referandum

ZAENUR ROFID



membuat konstituai baru.Menurut pendapat saya, kemungkinan 

ke-2 dan ke-3, tidak sesuai dengan inaksud diadakannya De- 

krit Presiden 5 Juli 1959 dan konsenaus nasional(tidak 

akan diubah-ubah lagiJ.Jadi kemungkinan. ke-1 inilah yang 

lebih cocok untuk pengertian kalimat "menetapkan Undang- 

undang iJasar" dalam pasal 3 uUD 1945.Lain halnya dengan 

kalimat“menetapkan garis-garia be;jar dari pada haluan ne- 

garaV h&i ini jelas selalu berubah menurut dinamika raasya-

rakat, s&bagaimana diteitangkan dalam penjelasan UUD 1 9 4 5 . ^  

Di samping itu, penetapan garis-garis besar dari pada halu

an negara tidak sepokok penetapan UUD, dan tidak meropunyai 

3ejarah yang berliku-liku sebagaimaria penetapan UUD 1945.

Oleh karena ij*u jika i4PR melaksanakan penetapan UUD 

1945 sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 uUD 1945 dengan pe- 

ngrtian yang sekarang kita anut, berarti secara otornatis 

tidak akan melaksanakan pasal 37 UUD 1945# sehingga UUD 

1945 berlaku nominal.Sedang jika a4PH masih ingin menghidup- 

kan kedua pasal tersebut, dengan mendasarkan konsenaus na- 

sional "Mempertahankan dan melaksanakan Pancaoila dan uUD

1945 secara raurni dan konsekuenLt dengan pengertian terbuka

38
juga kemungkinan penggunaan pasal 37 UUD 1945, maka hal 

ini menurut pendapat saya tidak oesuai dengan maksud diada-

48

Lihat penjelasan authentik UUD 1945*Apollo,Surabaya.

*58
Llhat Amanat Presiden nl kepada para peserta RAPIM 

ABRI tanggal 2-April 1981 di Istana wegaraldiambil dari«waaa 
lah Referandum,CSISrJakarta, 1981V.

•27
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kannya uekrit Preaiden 5 Juli 1959, yang inendasarkan pada 

pokok pikiran bahwa UUD 1945 merupakan "Dokumen Historis", 

aerta tidak sesuai dengan makna yang sebenarnya dari kon- 

sensus nasional "Melaksanakan dan. mempertahankan UUD 1945 

dan Pancasila secara murni dan konsekuen" yang berarti ko~ 

reksi orde baru terhadap pelaksanaan UUD 1945 oleh orcle la

ma yaag telah raenetapkan dengan Dekrit Preaiden 5 Juli 1959» 

H a 1 ini akibat pengaruh PKI yang te.Lah menemui jalan buntu 

dalam mengubah UUD 1945 aecara konstitusional, sehingga ha- 

rue mengubah meialui praktek pelaksanaannya yang berpuncak 

pada kudeta G 3U S PKI tahun 1965.

Dengan melihat latar belakang sejarah itu, jelaslah 

adanya keterkaitan antara pasal 3 UUD 1945 dengan pasal 37 

UUD 1945* sehingga sejak terbentuknya MPRS orde lama, MPRS 

orde baru sampai MPR hasil pemilu 4 kali ini belum pernah 

menggunakan Jceduci. pasal teraebut .Pengamanan untuk menghin- 

dari penggunaarl pasal 37 UUD 1945, sejak terjadinya konsen- 

sus nasional telah diuaulkan oleh preaiden Soeharto seba

gai pimpinan ABRI dan pimpinan nasional pada waktu itu,bah

wa 1/3 anggota MPR diangkat dari ABRI . ^ K e m u d i a n  tornyata

49

39
Ib i d > Bandingkan juga dengan Nugroho Notosusanto, 

Tercapainya Konsansus Nasional l9bb-1969,-balai Pus taka, Ja
karta, 1985,h.52.serta pasal 3(c) jo pasal 4 UU No 16 Th
1969.Ternyata setelah ada sarana baru sebagai pengaman yak
ni referandum, jumlah pengant katan an&gota MPR dikurangi 
menjadi 1/5, aerta dihapuskan pengangkatan golongan karya 
nun A B R I .LIhat pasal I(lb)jis paJal 1(9,10,11; Ulr No 2 Th 
1985.Tetapi ada penambahan 100 orang dari utusan golongan 
sebagaimana dimakaud- dalam UUL 1945.
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1/3 anggota MPR yang diangkat itu bukan hanya terdiri dari

ABRI saja,' tet&pt juga dari golongan karya non a BRI.Dengan

demikian masalah penetapan UUD sebagaimana tercantum dalam

pasal 3 uUD 1945» disamping berkait dengan masalah politis

^adanya kemungkinan dikaitkan dengan pasal 37 UUD 1945;,

juga berkait dengan masalah wadah hukum yang akan diguna-

kan untuk menetapkan UUD 1945*

Uleh karena sampai sekarang-pun belum ada pelak3a-

na in pasal 3 uUD 1945 olen MPR yang mempunyai kedaulatan

hukum itu, maka masalah penetapan uUD 1945 ini ada dua

pendapat yang saling bertentangan sampai sekarang.pendapat

pertama mengatakan bahwa sampai sekarang UUD 194.5 .masih

40*
bersifat sementara. Hal ini dengan alasan dalam pasal III 

ayat 2 Aturan Tambahan disebutkan, akan dibentuk MPR yang 

salah satu tugasnya adalah menetapkan UUD seperti yang 

tercantum di dalam pasal 3 UUD 1945 tersebut.jadi selama 

belum ada ketetapan MPR yang menetapkan uUD 194.5 sebagai 

Undang-Undang Dasar, maka uUD 1945 itu tetap bersifat se

mentara. Alasan lainnya adalah pembentuk uUD 1945 sendiri 

merasa belum merupakan badan yang representatif untuk me

netapkan undang-undang Dasar, sertu perencanaan, peneta-

41
pan dan pengesahannya dilakukan sangat terge3a-ge8a.

^ M o h  Kusnardi dan narmaily Ibrahim, loc,cft. 

^ J o e n iarto, op.cit. ,h.41.

50
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Pendapat yang kedua mungatakan bahwa sejak adanya 

Dekrit Presiden b Juli 19b9 berarti UUD 194b oudah bt.-rsi- 

f at tetap.Alasan jurudisnya adalah "Staatcnoodsrecht"atau 

hukum darurat ketafcanegaraan yang aknirnya diakui juga 

oleh DPRGR pada waktu iLu.iial ini terbukti dalam mem*. ran- 

dutnnya tanggal 9 Juni 1966 tentang"Sumber Tertib Hukum 

Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan 

Republik Indonesia11 yang telan diterima dan dikukuhkan 

oleh dPHS dengan ketetapan î o. XX/HPKS/1966.Bahkan tnenu- 

rut Prof.Mr.R.Boedisoesetyo Dekr.Lt Preaiden ini berdasar- 

Kan pasal 1 (?) DUOS 19b0 yang menyatakan kedaulatan Kepu- 

blik Indonesia adalah di tangan rakyat dan dilakukan oleh 

Peme in oah bersama-sama dengem DPR. Menurut beliau walau- 

pun pasal 134 UUDS 1950 menyerahkan pembuatan Undang-un- 

dang Dasar .yang menggantikan UUDS 19b0 kepada konstituan

te berjama-sama pemerintah, narnun pasal ini sedikit-pun 

tidak mengurarigi arti pasal 1(2) UUDS 19b0 untuk dijadi

kan daaar Dekrit Presiden ini.

Akan tetapi m^nurut aarjana lain, Mr Uaep Ranawi- 

djaja rnendasarkan pada pasal U2 UUDS 19b0. Pasal 82 UUDS 

19b0 menyatakan bahwa lugas pemerintah menyeleriggarakan 

kesejahteraan Indonesia d m  teriatimewa Derusaha supaya 

Jndang-undang Dasar, Undang-undang dari peraturan-peratu-

R Wiyono, Uaris Besar FiMnbahasan dan Komentar 
UUD 194b, Alumni, Bandung, 197*T,h. 14.
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ran lain dijalankan.Berhubung dalam kenyataannya UUDS 

1950 gagal di ualarn usaha untuk menyelenggarakan tugas 

pemerintahan menurut pasal 82 UUD8 1950, dengan kata lain 

UUDS 1950 menjadi bertentangan dungan kesejahteraan rak

yat Indonesia maka hal ini merupakan alasan yang, kuat bagi

pemerintah untul: menempuh jalan keluar dengan mengeluarkan
43

Dekrit Presiden.

Pada pandangan yang pertama, menurut pendapat saya 

hanya memandan^ dari sudut yuridiJ i'ormal saja.Memang aam- 

pai saat sekarang x’lPR hasil permlihan umum belum pernah 

rnenetapkan UUD 1945 sebagai suatu Undang-undang Dasar n e 

gara yang tetap, dalam suatu ketetapan MPR yang tersendi- 

r i .Dengan demikian menurut pandangan yang pertama ini de

ngan tidak dijalankannya pasal 3 UUD 1945 berarti kona^i- 

tusi ini bernilai nominal.Artinya walaupun secara hukum 

konstitusi ini berlaku, tetapi ada pasalnya yang dalam ke- 

ayataaimya tidak berlaku.Padahal *etentuan ini menjadi tu-
*

&au i‘*PR.

Jika pandangan ini diikuti maka timbul berbagai ma- 

cam konaekuensi.Pertama, setiap lima tahun sekali dengan 

ado iya pengangkatan anggota wPK yang baru harus membuat 

ketetapan tentang penetapan Undang-undang Da3ar, berarti 

Undang-undang Dasar itu akan selalu bersifat tidak tetap,

52

4-3,
lbidth,15.
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3ebab ketetapan nPR itu hanya bersifat fjeriodik, artinya

aetiap per£antian anggota inPK yang baru 5 tahun aekali,

ketetapan MPR yang lama dapat dibiarkan terus berlaku

ataupun dicabut dan diganti dengan ketetapan yang baru. 
i

Hal ini dapat diberikan. jalan ke luar dengan membuat ke

tetapan baru yang dirumuskan bahwa ketetapan ini tidak 

dapat disimpangi oleh siapa-pun termasuk oleh MPR hasil 

pemilihan umum, seperti yang dicoritohkan memorandum DPRGR 

yang dijadikan tap MPRS/XX/1966, dalam masalah pembukaan 

UUD 1945{bagian huruf c).Yang menjadi masalah di dalam 

hal ini adalah bila dikaitkan dengan hirarki perandang- 

undangan sebagaimana tercantum di dalam ketetapan MPRS No 

XX/MPRS/1966.Dalam ketetapan ini UUD 1943 mempunyai kedu- 

dukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan ketetapan MPR. 

Dengan demikian jika hal ini dilakukan berarti seolah-olah 

UUD 194-5 terbungkus di dalam ketetapan MPR yang dapat di- 

artikan mempunyai kedudukan yang lebih rendah.Namun ada 

pendapat sebaliknya bahwa ada ketetapan MPR yang oederajad

dengan UUD 1943 karena aama-aama mempunyai kedudukan ae-

44
buga: perundang-undangan daoar. (diuraikan lebih lanjut 

di belakang halaman . 70).

Pada pandangan yang kedua, sifat tetap dari UUD 

1945 itu, dasar hukumnya yang tegas menyatakan rnenetapkan

53

Philipua M Hadjon, op.cit,h.l9.Dikutip dari penda
pat Sri Soemantri.Bandingkan dengan. pendapat Abdul Hamid 
Saleh Attamimi yang didasarkan pendapat Hans Nawiasky.Hiro- 
punan Laporan Haail Pengka.lian Bidang HTN tahun 1980/1981- 
1981/1982VBPHN D K P M H ,  Jakarta,h .193. •
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uUD 1945 sebagai Undang-Uridang Dasar negara, sehingga ti

dak dapat diubah riieaang belum ada.UUD 1945 aendiri tidak 

menjelaskan apakah ia dibuat t^tap ataukah sementara, se- 

bagaimana Konstitusi KlS dan UUDS 1950.Yang dijadikan lan- 

dasan hukumnya hanyalah secara material.Artinya dengan me- 

lihat sejarah. liku-likunyu perjalanan UUD 1945 dan dengan 

alasan pertimbangan sehingga dikeluarkannya Dekrit Presi- 

den untuk kembali ke UUD 1945 itu, ditujukan agar UUD 1945 

sudah bersifat tetap dan tidak untuk diubah-ubah lagi, 

apalagi ditambah dengan adanya konsensus nasional.Hal ini 

dengan alasan sebagai berikut, yang pada dasarnya hanyalah 

alasan "Staatsnoodrecht"(hukum darurat..ketatanegaraan) ya- 

itu hak penguasa negara untuk mengambil tindakan menyim- 

pang dari hukum atau peraturan yang ada.Hukum darurat ke- 

tatanegaraan ini ada dua raacam yakni, hukum darurat keta- 

tanegaraan yang “Subyektif", artinya hak penguasa itu ti

dak diatur secara konstitusional.dan hukum darurat keta-

tanegaraan y a n g " o b y e k t i f a r t i n y a  hak penguasa itu dia-

45
tur di dalam konatitu3i. Contoh untuk masalah ini adalah 

pasal 22 uUD 1945.

Dekrit Presiden 5 Juli 1959 ini dapat dipandang da

ri dua raacam hukum darurat ketatanegaraan di atas.Ada yang 

memandang dari hukum darurat ketatanegaraan yang“Subyek-

54

45 uoeniarto, op.cit..h.110.
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7

tif", jadi tidak perlu mencari dasar hukurnnya di dalam 

konstitusi, sebab mernang inkonstitusional.Ada juga yang 

me'iandang dari sudut hukum darurat ke tatanegaraan yang il 

"Obyektif" dengan menafsirkan d a n .mengkaitkan suatu pasal 

tertentu di dalam uUDS 1950.sebagaimana Prof.Mr.R. uoedi 

soesetyo yang mengkaitkan dengan pasal 1 ayat 2 uUDS 1950 

tentang kedaulatan Republik Indonesia yang berada di ta

ng an rakyat dan dilakukan oleh pemerintah bersama-sama de

ngan DPR.uleh karena dalam pa3al 134 uUDS 1950 pembuatan 

uUD yang menggantikan uUDS 1950 oleh konstituante bersama- 

sama pemerintah, maka menurut beliau pasal 134 uUDS 1950 

tidak sedikitpun mengurangi beriakunya pasal 1(2) UUDS 

1950.3edang bagi Mr usep Hanawidjaya justru mengkaitkan 

dengan pasal 82 uUDS 1950 sebagaimana telah diuraikan di- 

muka.oadi dari pandangan yang kedua ini, yang menyatakan 

UUD 1>43 bersifat tetap setelah adanya Dekrit Presiden 5 

Juli 1959 dengan alasan "Staatiuioodrecht”, dapatlah di3irn- 

pulkan bahwa pandangan ini lebih mengkaitkan dengan keten- 

tuan-ketentuan yang lebih pokok seperti masalah pemegang 

kedaulatan atau dengan masalah tujuan negara.

Dengan adanya latar belakang yang demikian, yakni 

antara pandangan UUD 1945 maaih bersifat sementara dengan 

pandangan yang menyatakan sudah tetap, maka menurut pen

dapat saya bila dikaitkan dengan pengertian kedaulatan 

rakyat yang dianut dalam pasal 1(2) UUD 1945 bahwa pelak- 

sanaan sepenuhnya di tangan MPR, dengan pengertian bahwa

•55
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MPR sebagai "Pamong rakyat" yang berfungsi mengemban dan 

mengarahkan kehendak rakyat untuk inoncapai cita-citanya, 

maka selayaknyalah jika kehendak mengubah UUD 1945 itu di- 

gantungkan atas kehendak MPR.Jadi bukan langsung materi 

perubahan itu yang ditawarkan kepada rakyat melalui refa- 

randum, ataupun langaung duri usulan anggota MPR dan bukan 

pula atas uaulan lembaga tinggi negara lainnya(niisal dari 

DPR atau dari Pemerintah).Akan tetapi kehendak untuk me*- 

ngubah UUD 194b itu haru3 kehendak MPR sebagai lernbaga 

tertinggi negara yang melaksanakan aepenuhnya kedaulatan 

rakyat serta kehendak MPR itu melalui proses seoagaimana 

tercantum di dalam pasal 10b Tap MPR No I/MPR/1983.Hal ini 

dengan pertimbangan bahwa MPR sebagai "Pamong rakyat" yang 

meinpunyai kedaulatan hukum dari rakyat itu, lebih mengota- 

hui oaat dan kondisi yang tepat antara tuntutan dengan ke- 

butuhan rakyat akan suatu hukum yang baru, sehingga perlu 

mengubah UUD 1945.

1. Kehendak MPR tentang perubahan UUD 194b.

Dalam pasal 104 Tap MPR N o .I/MPR/1983 tentang Pera-

turan Tata tertib MPR, bab XIV m^aalah Perubahan Undang-

Undang Dasar dinyatakan "Majelis berketetapan untuk mem-

pertahankan Undang-undang Dasar 1945, tidak berkehendak

da*i tidak akan melakukan perubahan terhadapnya serta akan

46
melak3anakannya secara rnurni dan konsekuen". Munculnya

Periksa pasal 104 jo -paaal 1 Tap Ho l/MPR/1903 
serta pasal 3 Tap N o .V/MPR/1973?pasal lib Tap.No.I/MPR/1^ 
Penyebar Pengetahuan, Malang.
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pernyataan ini dapat kita lacak dari alur sejarah perjala- 

nan UUD 1945 dalam kehidupan bernegara.Mulai rencana pem- 

bentukannya di dalam iiPUPKI, penetapan oleh PPKI.diganti 

konstitusi HIS karena agreai aelanda, diganti UUDS 1950 

untuk kembali ke bentuk ntigara keaatuan hingga Dekrit Pre- 

siden 5 juli 1959 untuk kembali ke uUD 1945 Sampai dengan 

terjadinya kon3ensus nasional 1966, dan dipertahankan sam- 

pai sekarang ..Menurut pendapat saya karena UUD 1945 itu 

justru dibenbuk dalam suasana puncak adanya"Ra&. obyektif" 

bang3a Indonesia yang telah lama dirintis sebelurnnya, ma

ka UUD 1945 itulah yang paling cocok dengan kepribadian 

bangsa Indonesia aepanjang masa.in dalamnya berisi pokok- 

pokok filsafat kenegaraan yang selalu dapat digali untuk 

menyele3aikan dan mengikuti dinamika kehidupan bernegara. 

Sebab sebagaimana dicantumkan dalam penjelasannya, uUD ini 

menjabarkan pokok-pokok pikiran yang terkandung di dalam 

pembukaan UUD 1945(yang memuat Pancasila sebagai dasar 

falsafah/ideologi negara) dalam paaal-pasalnya.Dengan ka

ta lain pasal-'pa3al dalam uUD 1945 itu merupakan penjaba-' 

ran dari i'alsafah negara, yang dlciptakan pada saat adanya 

kesadaran dan penghayatan yang dalam dari fal3aiah negara 

itu.sedang dalam perkembangan aelanjutnya, pembuatan Un- 

dang -Undung Dasar Jitu lebih banyak dikuaaai oleh raaa 

perjuangari antar golongan saja.Wamun jika rakyat sadarjten- 

tu kembali memperjuangkan cita-cita sewaktu mendirikan ne

gara ini.Oleh karena itu.pribadi presiden Soekarno sebagai
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seorang tokoh rakyat, pada waktu mengumumkan Dekrit Presi- 

den 5 Juli 1959 untuk kembali ke UJD 1945jdapat kita kata- 

kan sebagai penyadaran kembali perjuangan dalam meraih ci- . 

ta-cita sewaktu mendirikan negara ini.

Dengan alasan yang ke 4 dari Dekrit Presiden 5 Ju- 

li 1959 yang menyatakan "Bahwa dengan dukungan bagian ter- 

besar rakyat Indonesia dan didorong oleh keyakinan Presi

den sendiri.Kepala Negara terpaksa inenempuh uatu-satunya

47
jalan untuk mnyelamatkan negara Proklamasi". Dukungan ini 

berupa ribuan surat-surat kawat yang dikirim oleh segala 

lapisan masyarakat, berita-berita surat kabar serta demon- 

trsi-demontrasi rakyat yang keaemuan.ya itu menyetujuinya.^'® 

Dekrit ini ditetapkan di Jakarta dengan atas nama Kakyat 

Indonesia yang ditandan tangani oleh Ir.Soekarnci selaku 

Presiden Kl dan Pang lima tertinggi Angkatan Perang.iial ini 

mengingatkan kita pada teks proklamasi 17 Agustus 1945, 

yang juga ditanda tangani atas nama bangsa Indonesia.Jadi 

dalam Dekrit Presiden 5 Juli 1959 m i  aeolah-olah kedaula

tan rakyat bangkit lagi menampakkari wujud as liny a*

Dalam perkembangan selanjutnya dari UUD 1945 ini, 

yang dilaksanakan dengan demokrasi terpimpin, ternyata pe-

58

47jjihat Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959*

46
C .3.T .Kanoi!,op.cit ♦ ,h.41.
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ruoahan UUD 1945 iiu tidak dalam rumuaan kata-katanya, 

akan tetapi justru pada praktek p v LaKaanaannya dalam ke

hidupan kenegaraan.Dalam hal m i  aering antar^olongan itu 

melaksanakan UUD 1945* terutama dasar Pancasila yang ter- 

cantum dalam pembukaanya, menurut v e r3 i golongannya sen- 

diri.Sebab UUD 1945 memang mempunyai peluang yang luas un

tuk ditafsirkan tunpa menjiwai i tuny a. Hal inilah yang rne- 

ngakibatkan macetriya sidang konstituante sehingga tidak 

dapat mencapai konsensus tentang penetapan dasar n&gara> 

yang diakhiri dengan Dekrit Preaiden xtu.

Dengan memanfaatkan konaep demokraui terpimpin itu, 

PKI berambiai sekali untuk menafsirkan UUi) 1945 yang me- 

fnuat I'ancasila agar sesuai dengan ideoiogi komunisnya.Am- 

bisi rKI untuk menguasai negara ini akhirnya berpuncak pa

da pemberoutakannya tanggal $0 oeptemoer 19b^..uari sinilah 

rakyat akhirnya bangkit lagi untuk menuntut pelaksanaan 

uUD iy4^ secara murni dan konsekuen dari p e r m a m a n  PKI.

Pada waktu penumpasan U 50 S PKI aedang dilaksana- 

kan, berbagai golongan di dalam masyarakat sebenarnya S u 

dan menyampaikan tuntutan agar Pancasila dan UU^ di- 

laksanakan secara murni dan konsekuen, yang berarti masya

rakat secara keseluruhan , baik partai politik, golongan- 

O olongan sosial di luar partai politik dan pemerintah su- 

dah bcrsepakat untuk kembali kepada pelaksanaan Pancasila 

dar UUi> 194!? secara murni dan konsekuen.Kesepakatan inilah
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yang kemudian disebut dengan konsenaus n a s i o n a l . ^

Upaya inenegakkan kembali kemurnian Pancasila dan

uUi) 194b ini dapat kita lihat pada tanggal 4 Mei 1966, be-

berapa partai politik dan organisasi massa menandatangani

piagam pembentukan Front Pancasila, yang akan dijadikan

wadah perautuan dan kesatuan rakyat pendukung Pancasila

dan UUD 194b.Xang tergabung di dal an Jfront ini adalah wU,

rSll, I'arkindo, I'artai ivatholik, iFKi, PttrtTi, rtuhammadiyah,

ooksi, dan GasDiindo.Dengan Kesaiuan Aksi wahasiswa m d o -

noaia mernpu'lopori tuntutan yang lruih luas, menyangkut pe-

nataan kembali kehidupan kenegaraan yang aeauai dengan

50
Pancasila dan UUD 194b.

Dari latar belakang sejarah ketata negaraan aeba- 

gaimana yang telah diuraikan di ataa serta adanya memoran

dum DPk u-k  yang kemudian dituangkan dalam Tap MPR3 No.XX/ 

MPR5/J 966, maka konsenaus nasional berarti telah dilemba* 

gakan dalam wadah hukum yang kokoh.3ebab MPR aebagai badan 

pumegang kedaulatan hukum telah menetapkan hirarki perun- 

dang-undangan dalam Tap nPRS w o .a X/ m PRs /1966 yang disem- 

purnakan dan ditetapkan lagi den0 m  Tap i'H'k ni wo.v/Mru/ 

1973 jo Tap MP k ttl «o.lA/MPK/197ti.iialah satu hasil Panitia

60

Nugroho Notosuoanto, Tercauainya Konsensus Nasio- 
nal 1966-1J69, Baiai Pustaka, Jakarta,198b,h.33.

50
ibid th .21»
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Kerja JDPRUR yang perlu kita perhatikan adalah adanya ke- 

sepakatan banwa pembukaan UU1} 1943 yang mengandung dasar 

negara tidak dapat diubah oleh siapei-pun termasuk MPR ha

sil pemilihan umum.

Bila kita kaitkan latar belakang sejarah di atas, 

dengan alaaan dan pertirnbangan sidang Dewan mentri tanggal 

19 Pebuari 1959 sewaktu aitan kembali ke UUD 1945, yang an

tara lain pokok-pokok pikiran pemerintah adalah:

a. UUD 1945 merupakan "Dokumen Hiotoris" atas dasar 
w^na reyolusi dimulai dan yang dapat dipakai untuk 
landasari guna penyelesaian revolusi pada tingkatan 
sekarang;

b. UUD 1945 adalah cukup deirioicratis dan seouai dengan 

kepribadian bangsa Indonesia?**- serta hubungan anta-

ra pembukaan UUD 1943 dengan batang tubuhnya yang dalam 

penjelasan umumnya angka III, dikatakan Undang-undang Da

sar menciptakan pokok-pokok pikiran yang terkandung di da

lam pembukaan dalam pasal-pasalnya, maka secara logis da~ 

patlah disimpul'kan mestinya MPR justru membuat ketetapan 

tentang penetapan UUD 1945 yan^- tidak dapat diubah lagi 

oleh uiapa-pun termaauk MPR hasil pemilu, tanpa adanya 

pursyiratan direierandumkan terleuih dahulu.Sebab peneta

pan UUD 194 5 itu sudah merupakan kehendak umum bangsa In

donesia yang terjadi melaui"volonte de tous*4 sebab telah 

menjadi "Roh obyektiiM,nya.Jadi secara logis mestinya ada

bi

**\;.S.T.Kant3il,op.cit. ,h. H .
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Tap MPR tentang penetapan UUD 194b» sehingga ada dasar hu

kum secara yuridis formal untuk tidak menguban UUD 194b, 

sebagaimana disyaratkan pada pasal 3 UUD 1945.Jadi bukannya 

ketetapan tentang referandum, yang sebenarnya hanya mencip- 

takan sarana untuk menguati agar pasal 37 UUD 194b tidak di- 

laksanakan.Semestinya hal ini tidak perlu terjadi jika MPR 

lebih rnemegangi pasal 104 Tap No.1/MPR/Iy83 jis pasal 3 Tap 

n o  .V./MPR/1973» pasal lib Tap No . l/MPR/1978 serta menjiwai 

Tap No.XX/MPR3/1966, yang bertekad tidak akan rnengubah UUD 

194b dan akan meinpertahankan serta melaksanakannya secara 

inurni dan konsekucn.Sebab munculnya ketetapan tentang refe- 

randum ini sebenarnya hanya berdasarkan pengandaian saja, 

jika ada kehendak MPR untuk rnengubah UUD 194b yang diatur 

dalam pasal 10b Tap N o .I/MPR/1983 dan diperpanjang pengatu- 

rannya hingga pasal 109 Tap No.l/MPR/1983.Terlebih lagi hal 

ini memunculkan ketetapan MPR tentang referandum teraendiri 

serta UU sebagai peraturan pelaksanaannya(UU No.5 Tn 198b) 

yang sangat kecil kemungkinan terlaksananya atau bahkan ti

dak murigkin adanya kehendak MPR untuk rnengubah UUD 1943 itu. 

Sebab disauiping beratnya perayaratan yang harus dipenuhi 

bahwa 90^6 dari jumJah pernberi Pendapat Rakyat harus menggu- 

nakan haknya dan 90^> menyatakan setuju terhadap kehendak MPR 

untuk inengubah UUD 194.5(pasal 18 UU No.5 Th 1985)» juga jya~ 

rat proses pengusulan adanya kehendak MPR untuk rnengubah UUD 

1945 yang harus dilalui terlebih dahulu- eebagaimana disyarat^ 

kan. dalam pasal 105 Tap No.l/MPR/1983.Tap no.I/MPR/1983 ten-

b2
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tang ^eraturan Tata Tertib MPR iru uebenarnya merupakan 

pemantapan Peraturari $ata Tertib Mph dalam Tap No.I/MPR/

1973 dan Tap No .i/MPR/1978 yang merupakan. pelaksanaan jje- 

mokrasi Pancasila.Uengan mencantumkan rumusan "MPR yang 

dimaksud dalam Peraturan Tata -Tertib ini ialah MPR sebagai

mana dimaksud dalam UUD 1945” (pasal 1 Tap No.l/MPR/l983; 

diartikan bahwa ketetapan ini akan berlaku seterusnya un

tuk MPR-MPR yang mendatang, termaauk pula bab XlV-nya yang

52
mengatur perubahan Undang-Undang uasar. Jadi kehendak nPR 

untuk mengubah UUD 1945 dengan menggunakan pasal 37. UUD 

1945 sebenarnya keumngkinannya ainat kecil sekali dengan 

pengamanan yang cukup kuat, tanpa adanya Tap tentang rei’e- 

randum serta Undang-undang pelaksanaannya.ttedang bila me- 

mang ada ketentuan dalam pasal-payal UUD 1945 itu yang di

anggap 3udah tidak cocok lagi dengan keadaan maayarakat, 

sehingga rnuncul gagasan mengusulkan adanya kehendak MPR 

untuk mengubah UUD 1945, maka sebelumnya perlulah kiranya 

dipertimbangkan terlebah dahulu apakah benar-beriar memang 

perlu perubahan secara resrai, ataukah masih ada jalan yang 

lain tmisal dengan penafsiran atau konvensi ketatanegaraan;. 

uleh karena itu, menurut pendapat saya dari pada membuat pe

raturan yang berbelit-belit(Tap tentang referandum dengan 

Undang-undangnya yang tidak untuk dilaksanakanj,lebih baik

^*>eriks& Tap wo.l/nPR/i9H3,Tap No.I/wPR/1973 
•iap N o .l/MPR/1978.Lihat juga C.B.x. Kansil.op.cit.,h.78.
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64

membuat ketetapan mpR yang menetapkan UUD 1945 agar tidak 

dapat diubah lagi secara tegas dalam suatu ketetapan ter- 

s e n d i r M  tidak terbungkus di dalam rap N o . x /MPR/198'5 ten

tang reraturan rata xertib MPRJf dengan ketentuan keteta

pan ini tidak boleh disimpangi oleh ola^apun termasuk olen 

MPK hasil pemilihan uinum.

2 . Kaitan antara kehendak MPR dentlin inti kehendak rakyat.

Jika kita lihat secara s o p m t a a  aeolah-olah ada kon- 

tradiksi antara kehendak rakyat yang ingin mempertahankan 

UUD 194t>j terbukti d a n  liku-liku t^ejarahnya yang demikian, 

dengan kehenaak MPR dalam Undang-undang referandum yang 

just.ru maaih mengandaikarx jika^ada Kehendak MPR untuk me- 

ngubah UUD 1945, yang berarti tidak menutup sama sekali 

kemungkinan untuk mengubahnya, walaupun amat aulit dan ke- 

cil kemungkinannya bahkan dapat diperkirakan tidak mungkin.

Bagaimanapun cara pengamanan UUD 1945 oi^h MPR, se

benarnya bagi rakyat telah diserahkan sepenuhnya kepada 

MPR sebagai pernegang kedaulatan hukum itu.Bagi rakyat,pe- 

laksanaan sepenuhnya kedaulatan rakyat ol6h MPR itu yang 

terpenting adalah untuk mewujudkan cita-citanya sebagaima- 

na tercantum di dalam pernbukaan UUD 1945 alinea IV.Oleh ka~ 

rena itu apakah tujuan dibuatnya ketetapan MPR tentang re

ferandum itu untuk lebih menumbuhkan kehidupan demokra3i 

Pancasila ataukah untuk meraperkuat agar UUD 1945 tidak di

ubah lagi, boik dibuatkan Undang-undang pelaksanaannya atau
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tidak, yang terpenting adalah benar-benar inemang ditujukan 

untuk melaksanakan kehendak rakyat yang terpokok dan menda- 

sar sebagai inti kehendak rakyat itu.Sebab sesungguhnya rak

yat telah jenwh dengan masalah perubahan Undang-Undang Da

sar yang akan menyangkut kehidupannya yang mendasar dalam 

hidup bernegara ini.Dalam hal ini perlu direnungkan lebih 

dalam lagi apa yang telah dikatakan Prof.Mr.Soepomo dalam 

penjelaaan UUD iy45 yakni "...yan^ penting adalah eemangat 

para penyelenggara negara dan semangat para pemimpin peme- 

rintahan",, yang mengisyaratkan kepada kita bahwa masalah 

Undang-Undang -Dasar adalah masalah yang sangat mendasar da

lam kehidupan bernegara karena menyangkut permasalahan tiap 

individu sebagai warga negara dan juga betapa sulitnya men- 

cari suatu Undang-Undang Dasar yang cocok dengan keadaan 

bangsa Indonesia yang terdiri dari beragam auku # ag^im . 

Li#*rta adat istiadatnya.JJengan demikian mPR sebagai pelaksa- 

na sepenuhnya kedaulatan rakyat, dengan pengertian sebagai 

"Pamang rakyatnsudah semestinya akan mernbimbing, mengarah- 

kan serta berusaha mewujudkan kehendak rakyat dengan mencip- 

takan sararia-oarananya yang dipandang lebih aman dan 

dengan kondisi bangsa indonesia,sehingga lebih memungkinkan 

terwujudnya cita-cita itu.Dengan demikian walaupun kehendak 

rakyat sebagai pemegang kedaulatan rakyat itu akan selalu 

diproses oleh pamongriya vMPR) akan tetapi harus selalu ber- 

pegan^an pada kehendak rakyat yang terpokok dalam alinea 

XV pembukaan UUD 1945.-tfeg.itu juga 6eharusnya bila ada kehen-
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da,. MPR untuk rnengubah uUD 1945. harus disesuaikan dengan 

inti kehendak rakyat <alinea IV pernbukaan UUD 1945).

3. Pelakaanaan referandum oleh Presiden.

MPK sebagai "Parnong rakyat1* yang meinpunyai keflaula- 

tan hukum, dalam inengatasi masalah UUD 1945 sebenarnya da

pat menetapkan uUD 1945 secara mati sehingga tidak dapat 

diubah lagi, atau-pun dengan bijaksana dapat menentukan 

dalam situasi dan kondisi tertentu merupakan saat yang te- 

pat bahwa perubahan uUD 1945 itu memang perlu dan dikehen- 

daki oleh bangsa kita.Narnun karena MP k lebih memegangi ke- 

tentuan pasal 105 xap No „ I/iviPR/1983, yang mengandaikan ji

ka fi.la kehendak MPR untuk rnengubah uUD 1945» maka konse- 

kuensinya perlu pengaturan lebih lanjut dalam pasal 106- 

109 I’ap No.I/iyiPR/l983.Perwujudannya lebih lanjut dengan 

diadakannya Tap H o .iV/wPR/1983 dan uU No.5 'i’h 1985 tentang 

referandum,

neferandum ini dilaksanakan oleh Presiden sebagai 

inandataris MPR, yang gambarannya hampir sama dengan peLak- 

sanaan pemilihan umum $iang sering kita lakukan, akan teta

pi dengan persyaratan bahwa sekurang-kurangnya 901ft dari 

jumlah Pemberi Pendapat fiakyat yang terdaftar telah m e n g - 

gunakan haknya memberikan pendapat rakyat dan sekurang- 

kurangnya yo^ dari yang telah menggunakan haknya terse but 

menyatakan setuju.Kemudian hasil dari referandum. itu di- 

laporkan Presiden dalam sidang Iatimewa MPR yang khusus 

diadakan untuk masalah ini.Dalam masalah ini rakyat ha-

66
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nya menyatakan setuju atau tidak setuju atas kehendak MPR 

un.uk mengubah UUD 1945 tanpa mengetahui apa materi yang 

akan diubah.Sebab materi rancangan usul perubahan UUD 1945 

diatur dengan proses seperti yang tercantum dalam pasal 

109 Tap MPR No.l/MPR/iytO.Jadi pada hakelcatnya referandum 

yang diadakan itu justru kembali lagi pada kebijaksauaan 

moral dari para anggota MPR sebagai"Pamong. .Rakyat” .Pada 

hal sarana referandum itu dapat dilaksanakan dengan kondi- 

si negara yang mapan, stabil dan t m 0kat pendidikan rakyat 

nya yang cukup tinggi, seuing^a meiiiahami persoalan kenega- 

raan yang sedang dihadapi.Dengan demikian pengamanan UUD 

1945 dengan sarana semacam ini perlu dipertimbangkan de

ngan bijaksana.

Jika kita bandingkan dengan pengandaian bahwa MPR 

lebih tnernegangi pasal 104 £ap MPR I'lo.l/MPR/iyBJ, yang jus- 

tru bertekad mempertahankan UUD 1945, maka semestinya ada 

ketetapan MPR tentang Penetapan UUD 1945 yang tidak dapat 

diubah oleh siapapun termasuk MPR hasil pemilihan umum. 

Dengan pert.imbangan pertama,dilihat dari liku-liku sejarah 

pembuatan UUD 1945 oleh punitiu perancang Undang-undang 

Jacar iiPUPKl, pengesyahannya oleh PPKi tanggal 16 Aguatus 

dengan bebrapa perubahan dan t;ambahan, serta dalam penca- 

rian Undang-undang Dasar yan& cocok dengan keadaan bangsa 

Indonesia meialui konstitusi nIS, UUDS 1950 dan Akhirnya 

kembali lagi ke UUD 1945 dengan Dekrit presiden 5 Juli
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I9b9 dengan perLiiiit)anu an batiwa uUD iy4b merupakan "jjuku- 

nien historic*• yang telan sesuai dmgari kepribadian bangsa 

Indonesia, kemudian dilanjutkan dengan munculnya konsen

aus nasional dilembagakan dalam Tap hPRS flo.XX/MPKa/ 

1 966 dan diperkuat lagi dengan Tap ^PR N o .V/MPR/1973 jis 

Tap MPR N o .IX/MPK/1978 dan pasal 104 Tap N o .I/MPR/19S}, 

maka secara materiil hal m i  dapatlah ditai’3irkan bahwa 

UUD 194b telah diterima rakyat sebagai Undang-undang ua- 

sar yang tetap, sehingga MPR tidak perlu meminta persetu- 

juan dengan cara referandum jika ingin menetapkannya.

Pertimbangan kedua adalah sifat aupel^Fleksiblej 

dari uUD 194b yang hanya meinpunyai 37 pasal, sehingga da

pat disesuaikan dengan perkembangan jaman serta memenuhi 

kebutunan masyarakat, sebab yang diatur di dalam UUD 194b 

adalah nal-nal yang pokok saja serta mendasar.Dengan de- 

mikiari me in beri keionggaran dalam pelaksanaannya dun hanya 

batai' m  moral-lah sankainya.Oleh karena itu dalam melak- 

sanakan uuu i?nb harus menjiwai isi yang terkandung di 

uaiik kata-katanya.hal ini fcerbukfci bahwa dengan dasar 

UUd 194b yang aarna namun dapat menghasilkan praktek yang 

bcrbeda y a k m  dapat munjadi demokrasi parlumenter, dewo- 

kraai terpimpin serta demokrasi Pancasila.

Pertimbangan ketiga, bahwa perubahan UUD 194b itu 

dapat dilakukan dengan cara lain dan bukan harus selalu 

berarti rnengubah ketentuan paaal yang ada di dalam Un-
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dang-undang Dasar tersebut,proses perubahan konstitusi 

itu dapat terjadi Karena;

1. Perubahan resirii,

2. Penafsiran hakim, dan

53
3* ^ebiasaan ketatanegaraan/konvensi.

Pertimbangan ke empat Dorkait dengan kewenaiigan 

MPR sendiri.MPR 3ebagai lembaga tertinggi negara sebagai 

pemegang kedaulatan hukutn dari rakyat yang dalam penjela- 

san pasal 3 UUD 1945 dikatakan mempunyai kekuasaan yang 

tidak terbatas, berarti suatu lembaga negara yang mempu

nyai Bupremasi, dengan pengertian:

a. badan tersebut mempunyai“legal power" untuk mene-
tapkan aegala sesuatu yang ditegaskan oleh Undang- 
Undang Dasar;

u. tidak ada suatu otorita tandingan yang berarti 
bahwa tidak seorangpun atau suatu badanpun yang 
mempunyai kekuasaan atau kewenangan untuk melang- 
gar atau rnenyumpingkan sesuatu yang telah diputua-*54.
kan oleh badan t e r s e b u t . J e l a Q l a h  bahwa"legal 

power" itu didasarkan pada pasal 3 UUD 1945.Ketetapan ini 

tentu sajfi tidak akan ada yang dapat melernahkan berlaku- 

nya k(*cuali oleh MPR sendiri.

Pertimbangan kelima berkait dengan wadah yang di- 

per^unakan.Dala.ii Ual m i  dapatlati kita lkuti pendapat
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53-Moh Kuanardi dan Harmaily Ibranim, op.cit. ,n.b5 

54ptiiiipus m  Hadjon,3oc.cit.
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l-roi'.Dr.Sri Soumantri ^arLouoewi^iijO banwa kete oapaa MiR 

itu dapat dii/uuakan 2 uiacam yakni ketetapan i‘)l'R yang ue- 

cierajud dexigan Jndung-Unuaiig Dasar dan ketetapan MPK yung 

tidak sederajad dengan Undaug-Undong Dasar. ̂ J a d i  jika 

ada ketetapan MPR yang menetapkan UUD ly4^ yang tidak oo- 

ien diaimpangi oleh siapa-pun termasuk olen ivipR hasil pe- 

milihan umum, uerarti ketetapan ini mempunyai kedudukan 

.yang sederajad dengan Undan0 -undang. Dasar.^enurut penda

pat saya hal yang demikian lai merupakan suatu yang logis, 

dimana ada kehendak raKyat yang belum atau tidak ada ja- 

lur hukumnya, maka MPK sebagai peinegang kedaulatan hukum 

yang berasal dari rakyat itu harus inembuat jalan terobo- 

san yang baru, sebab undang-undang dibuat untuK. rnanuaia, 

bukan manusia untuk undang-undang.lial sernacam ini dapat 

kita bandingkan dengan UUDS 19t>0 yang perubahannya dalam 

Undang-undang Federal No.7 Th 19L>0 LNRIS Th 19bO No.bb.

Sedan^ masalah pengangkatan 1/3 anggota MPR yang 

dikatakan. kurang demokratis, maka dalam rangka menurabuh- 

kan kehidupan demokrasi Pancasila hal ini dapatlah diku- 

rangitsebab disamping pungangkatan itu sebagai pelaksana- 

an konsensus nasional yang telah dimusyawarahkan oleh ae- 

inuii pimpinan pai’tai politik-pada waKtu itu adalati 9 par- 

ta politik dengan S e k r e t a n a t  Bersama GOLKAR dan Pimpi-
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55^nxij.purj iV1 jiadjon, l o o .c i t .Bandingkan dengan. pea- 

dapat Abdul Hamid Saleh Attamimi dari Hans Nawiask.y,l o c .c i t .
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1

nan AJ3ttI» juga hal ini dengan pertimbangan bahwa ABRI 

tidak ikut dalam pemilihan umum demi menjaga keutuhannya. 

Nainun jika kita mengingat cara pen0 amt)ilan keputusan da

lam hPn yang lebih menekankan musyawaran untuk mencapai 

mufakat dibanding dengan pen^ambilan keputusan dengan su- 

ara terbanyak maka jumlati ang^ota yang diangkat ini sebe- 

narnya bukan masalah yang pokok, sebab kemungkinan adanya 

diktatur mayoritas ini dalarn i'orum MPR yang menganut sis- 

tem demokrasi Pancasila bila benar-benar dilaksanakan,ti

dak akan pernah terjadi.Makna demokrasi Pancasila berarti 

demokrasi yan& dipimpin uleh nikman kebijak3anaan dalam 

permusyawaratan perwakilan.inti niKmah kobijakaanaan itu 

ialab harus mcnceriuinkan nilai-nilai yang terkandung di- 

dalam sila-sila dari Pancasila..Dalam pelaksanaannya muayet- 

warah dalam Xorurn MPR itu haru3 menggunakan pikiran(ratio) 

yang aehat, yang selalu ruempertnriban^kan peraatuan dan ke- 

satuan bangsa, kepentingan rakyat aerta dilakaanakan de~ 

nuan sadar, jujur dan bertanggung jawab.57 Apalagi dalam 

maaalah rawan dan mendasar 3eperti perubahan Undang-undang 

Dasar, perlulati Kiranya menerapkan sungguh-aunggub demokra-

oi Pancasila.
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56

56c.S.T.Kansil, op.cit. ,h.lD3*

^ ‘Laboratorium Pancasila iKIP Malang,Pengertian Part- 
easi la atas dasar uUu 1943 dan Ketetapan ketetapan MPk5  ̂
Lembaga Penerbi tail- Ih-lr Malang, ViaTang, ” 19by, h . 41.
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Jika penetapan UUD 194b dilaksanakan maka MPR

telah melaksanakan pasal 3 UUD 194b, akan tetapi den&an 

konsekuensi tidak memfungsikan la^i pasal 37-nya, seba^ai- 

mana tidak borlan^sinya ketentuan pasal I, pasal III, pa

sal IV Aturan Peralitian, serta Aturan Tambahan ayat 1 dan 

Su
2 UUD 1945. Jadi UUD 194b tetap akan berrulai nominal.
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5%oehino, H ukuiii Tata Negara Sil’at Serta Tata cara 
Perubahan Undang-undang Dasar negara RI 194[j > Liberty,Yog- 
yakarta, iyttb,h723.
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BAB IV 

PIUIUTUP 

KES IMP ULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan.

Kedaulatan rakyat di dalam sarana referandum , khur- 

suanya ' yang diwujudkan di dalam pasal 2 UU No 5 Th 1985, 

lebih dititik beratkan pada oyarat ada atau tidaknya ke

hendak MI*R untuk mengubah UUD 1945-Walaupun kehendak un

tuk mengubah UUD 1945 ini pada akhirnya dimintakan perse- 

tujuon rakyat meialui referandum, akan tetapi per3etujuan 

rakyat inipun tidak langaung dikerjakan oleh MPR , namun 

tetap akan selalu diolah, diarahkan serta dibimbing, ka

rena fungsinya sebagai "ftamoing rakyat" yang dihormati dan 

dipercaya akan mqlakaanakan semua kehendak dan cita-cita 

rakyat yang terpokok, sebagaimana yang tercantum di dalam 

pembukaan UUD 1945 khususnya pada alinea IV.

Jadi kedaulatan rakyat yang pada hakekatnya adalah 

kehendak rakyat yang merdeka secara kenyataan tidaklah 

mungkin dapat dilaksanakan sebagaimana adanya, akan teta

pi masih raomerlukan adanya orang-orang yang arif dan bi- 

jakaana sebagai pembimbingnya.Dengan demikian nyatalah 

arti dan pengertian pasal 1 ayat 2 UUD 1945 bahwa"Kedau- 

latan rakyat itu dilaksanakan sepenuhn.ya oleh MPR" harus 

dipahami, antara MPR dengan rakyat aaling terikat satu de~ 

ngan lainnya, bukannya terlepaa yang seolah-olah ada dua 

pihak yang saling berhadapan yakni antara rakyat dengan
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wakilnya yang akhirnya menjadi penguasa di negara terae- 

but *

2. garan.

Oleh karena MPR berfungsi sebagai "Pamong Rakyat" 

yang dihormati dan dipercaya rakyat, maka seolah-olah MPR 

mempunyai kedudukun sebagai sesepuh dalam kehidupan ber«- 

negara ini.Dengan demjfcian <• hal yang perlu diperhatikan 

bukanlah oara pemilihan calon anggotanya, akan tetapi yang 

lebih penting adalah syarat-syarut untuk menjadi anggota 

itu.Paling tidak syarat pokok yang harus diperhatikan ada

lah ^ertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana ter

cantum di dalam paaal 2 ayat 1 huruf a UU No 16 Ih 1969 

jo pasal 6 ayat 1 huruf a Tap MPR RI No I/MPR/1983» de

ngan pengertian konsekuen raenjalankan perintah agama yang 

dianutnya, serta mempunyai pandangan yang luas dalam ke

hidupan bernegara.

2. Lebih baik menetapkan UUD 194b secara permanen da

lam suatu ketetapan MPR tersendiri,dari pada membuat pera- 

turan yang berbelit-belit untuk menguati agar pa3al 3/

UUD 194b aulit atau bahkan tidak mungkin dilakcanakan.

74

ADLN Perpustakaan Universitas Airlannga

Skripsi KEDAULATAN RAKYAT DI DALAM 
UNDANG-UNDANG REFERANDUM: Suatu 
Tinjauan pasal I huruf a jo pasal 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Referandum

ZAENUR ROFID



DAJVTAK BACAAW

A.K. Pringgodigdo, Tiga Undang-undang Dasar. uet.V, Pem- 
bangunan, Jakarta, 1981.

Arbi Sanit, Perwakilan Politik di Indonesia* Kajawali, Ja
karta, 198b.

C.a.T.Kansil, Keferandum, Oet.l, Erlangga, Jakarta, I9 8 6 .

Endar ̂  Saifudin Anshari, Piagam Jakarta 22 Juni 1943,Get.
II, Pustaka, Bandung, T98T.

P. sjwara, Pengantar Ilmu Politik,(Jet.VIII, tfmacipta, Ban
dung,' I W 2T

Franz Magnis iiuseno, Etika Pol itik, Urarnedia, Jakarta, 1987.

noetaoeroek, Seluk Beluk JNegara.Krlangga, Jakarta, 1971.

Iakandar Siahaan, Politik Dalam Perspektif Hukum, IND-HILL 
00, Jakarta, 1934.

JJ von Schmid, Pemikiran tentang Negara dan Hukum 4alam 
abad kesoiiibilanbt-Ias, ter.jeifiahan Boentarman,G e t . III. 
Pemban^unari darPErlangga, Jakarta, 1979.

Joeniarto, Se.ta.rati Ketata HeKaraan Keuublik Indonesia. Bi- 
na Aksara, Jakarta, 1982.

Miriam Budxard.io ,Dasar-Dasar llmu Politik, Get. VII, Grame- 
dia, Jakarta, 1982.

’________ , Masaian Kuniy,araan, Cot.IV, Uramedia, Jakarta, 1902.

Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Ke*
f ara Indonesia, Get.V, Pusat Study Hukum Tata Negara 
akultas Hukum Univer3 itas Indonesia dan GV'Sinar Bakti" 

Jakarta, 1983.

MoU Toelchati Mansoer, Demokrasi Uepern.iang Konstitusi, Get.
II, Nurcahaya,Yogyakarta,1 9 8 1 .

Moh Yamin, ProKlamaai dan KonatJLtusi Republik Indonesia, 
Ghalia Indonesia~,~Jakarta,” 1982.

Nasroen, Asal inula Negara, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1986

ADLN Perpustakaan Universitas Airlannga

Skripsi KEDAULATAN RAKYAT DI DALAM 
UNDANG-UNDANG REFERANDUM: Suatu 
Tinjauan pasal I huruf a jo pasal 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Referandum

ZAENUR ROFID



Nugroho wouuouoduiuo, T e rcap a in ya  Konsenaus N as io n a l 1966- 
1962, O e t . I I I ,  B a la i  Pua taka , Ja k a r ta ,  19857

I’h i l ip u s  M Hadjon, Lembaga T e r t in g g i Negara dan Lembaa'a- 
lembaga f in g g i  Negara ^onarut IJndan^-Unciang Dasar 1945. 
j j ju in a li,  Su rabaya , 1986. "

Prawoto Maxigkuaasini t o , Pertumbuhan l l i s t o r ia  Rumus Dasar 
Negara dan Sebuah PFo .yeksi, C e t . l ,  Hudava. Ja k a r ta .
1970.

R. W iyono, U a r is  B csa r  Pembahasan dan Kotnentar UUD 1945, 
A lum ni, 'Bandung, 197b.

_________ , U rg a n isa a i Kekuatan S o s ia l  P o l i t i k  d i In d o n e s ia ,
A lum ni, Bandung, 198Ii.

Soeh inn , Hukum Tata  Negara J i f a t  s e r ta  Tata  c a ra  Peruba 
han Undang-undang Dasar ae^ara K epub lik  -Indonesia "1945. 
C e t . i ,  L ib e r t y ,  M ogyakarta, 1985.

Soekarno, Panca Agimat R e v o lu s i, Gofcong ttoyong i n t i  Panca
s i l a ,  Su rabaya , 1965.

3 .U . B a ja s u t ,  Alam P ik ir a n  dan Je ja k  Perjuangan  Prawoto 
Mangkusasmitot O e 't . I,  Documenta, Surabaya7 1972.

S r i  Soernantri Hertosoewagnyo, Demokrasi P a n c a s i la  dan 1m- 
plementas i n.ya flenurut/Dalam UUD 194^7 £ lum rii, Bandung,
i ?697

Tentang Dasar Negara Repu b lik  I ndonesia  dalam K o n s titu a n te  
J i l i d  H I , .  Pex ierb it ? ,  Tahun V.

Tim Pen g ka jian  Bidang Hukum T a ta  Negara badan Pembinaan 
Hukum. N as io n a l . llimpunan Laporan l l a s i l  Pen g ka jian  -Hi- 
dang Hukum T a ta  ^ e g a ra ta h u n  1980/1981-1981/19827ba- 
dan Pembinaan Hukum N a s io n a l, J a k a r t a ,1984.

Himpunan Kototauan-ketetapan MPRS tahun:1966, 1967, 1968 
dan i'iPK tahun; 197j , 1975.~Tffl33, Penyebar Pengetahtian/ 
KaTangT

itimpunan Undang-undang te n truu- Pembangwian Bidang P o l i t i k , 
3 in a r _W ija y a , Su rabaya , 1985.

w a ja la h  A n a lis a ,  Tahun XV I ,  No .4, A p r i l  1987.

M uja lah  irikapoti, Senat ftahaaiawa P a k u lta s  liukurn U x u ve rs ila a  
Airlangga, edisi September 1987.

ADLN Perpustakaan Universitas Airlannga

Skripsi KEDAULATAN RAKYAT DI DALAM 
UNDANG-UNDANG REFERANDUM: Suatu 
Tinjauan pasal I huruf a jo pasal 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Referandum

ZAENUR ROFID


	gdlhub-gdl-s1-2013-rofidzaenu-25355-1.cover.pdf
	gdlhub-gdl-s1-2013-rofidzaenu-25355-2.lemba-n
	gdlhub-gdl-s1-2013-rofidzaenu-25355-3.motto
	gdlhub-gdl-s1-2013-rofidzaenu-25355-4.kata-r
	gdlhub-gdl-s1-2013-rofidzaenu-25355-5.dafta-i
	gdlhub-gdl-s1-2013-rofidzaenu-25355-6.dafta-n
	gdlhub-gdl-s1-2013-rofidzaenu-25355-7.babi-n
	gdlhub-gdl-s1-2013-rofidzaenu-25355-8.babi-t
	gdlhub-gdl-s1-2013-rofidzaenu-25355-9.babi-m
	gdlhub-gdl-s1-2013-rofidzaenu-25355-10.bab-n
	gdlhub-gdl-s1-2013-rofidzaenu-25355-11.daft-n



