
SKRIPSI  t

JULIJANTf WACHJUIVIt

MASALAH REFERENDUM DALAM KAITANNYA  

DENGAN PELAKSANAAN PASAL 37 

UNDANG -  UNDANG DASAR 1945

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERS1TAS AIRLANGGA 

1985

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI MASALAH REFERENDUM DALAM ... JULIJANTI  WACHJUNI



MASALAH REFERENDUM DALAM KAITANNYA BEN GAN 

PELAXSANAAN PASAL 37 tFKDANGWJNDANG DASAR 1945

S E«R I P S !

OLEH:

J U H J A N I I  W A C H J U N I

PMULTAS HUEOM UNIVERSITAS AIRLANGGA 

S U R A B A Y A  

1985

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI MASALAH REFERENDUM DALAM ... JULIJANTI  WACHJUNI



M f E R f M & U W

MASALAH REFERENDUM DALAM KAITANNYA DENGAN 
PELAKSANAAN PASAL 37 UND ANG-UND ANG OASAR 1945

DIAJUKAN UlflUK MELENGKAPI TUGAS 

DAN MEMHTOHI SYARAT-SYARAT UNTUK 

MENCAPAI GELAR SARJANA HUKTJM

OLEH

JUIIJANTI WACHJUNI

038010838\)

SKRIPSI T«£. jt /tr

PENGUJI PENGUJI

SITI SUNDARI RANGKUTI, S .H . UDINj, S .H .

PAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA 
S U R A B A Y A  

1985

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI MASALAH REFERENDUM DALAM ... JULIJANTI  WACHJUNI



KATA PENGANTAR

Saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah Jfang 
Mahakuasa cutas segala karunia dan rahmat Nya, sehingga 
saya dapat menyelesaikan skripsi ini, yang merupakan sa- 
lah sartU eyarat dalam menyelesaikan studi guna mencapai 
gelar sorjana hukum: di Paikultae Hukum Universitae Air- 
langga Surabayau Saya menyampaikan rasa terima kasih 
yang sebesar-besaraya kepada Bapak Soewoto, S.H. yang 
telah bersedia memberikan bimbingan, petunjuk serta sa- 
ran dalam pembuatan skripsi ini, dan saya ucapkan teri
ma kasih kepada Ibu Siti Sundari Rangkuti, S,H. dan Ba
pak Udin, S.H. sebagai tim penguji.

Tidak lupa pula, saya sampaikan terima kasih ke
pada seluruh staf pengajar di Pakultas Hukum Universi- 
tas Airlangga Surabaya yang telah monbekali ilmu penge- 
tahuan kepada saya* Dalam kesempatan ini, saya mengucap- 
kan terima’ kasih kepada orang-tua saya yang telah meng- 
asuh# membesarkan saya serta memberikan pendidikan yang 
cukup guna kehidupan yang lebih baik di masa depan,

Kepada rekan-rekan r-ahasiswa sorta semua pihak 
yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah 
memberikan bantuannya dalam pembuatan rskripsi ini, seper- 
ti peminjaman literatur-literatur yang saya butuhtoA, sa- 
sa ucapkan terima kasih.

iii

S U P  1 nAIRUNOOA A Y a

A| L  I K

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI MASALAH REFERENDUM DALAM ... JULIJANTI  WACHJUNI



Akhir kat&, saya menyadari bahwa1 sripsi ini ma- 
sih jauh dauri ukuran sempuama, namun demikian rnudah-mu- 
dahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang 
berkepentingan.1

JULIJANTI WACHJDWX 
038010838

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI MASALAH REFERENDUM DALAM ... JULIJANTI  WACHJUNI



DAFTAR ISI

KATA PENGAflTAR ...................... iii
DAFTAR IS! ...................... v
BAB I PENDAHULUAN ...................... 1

1.' Permasalahan: latar belakang dan 
rumusanttya ........ ...........  1

2. Penjelasan fudul ............... ' 3
3. Alasan Pemilihan Judul .........  . 4i
4. Tujuan Penulisan .............  5
5. Metodologi ................... 5

a. Pendekatasi masalah ........ . 5
b. Sumber data ....... ........  6.
c. Analisai data ................  6

6. Pertanggungjawaban Sistematika ... 6 
BAB II SISTER! PEMERINTAHAN DEMOKRASI ..... k 9

1. Tinjauan Umum .................. 9
2. Sistem Pemerinfcalian Demokraai di 

Indonesia ..................... ’14
BAB m  PERUBAHAN TJND ANG-UND ANG DASAR ...... 23

1. Latar belakang Referendum ...... 23
2. Prosedur Perubahan Untlang-Undang Da- 

swx 1945 menurut pasal 37 Undang-Un- 
dang Dasar 1945 ......... . 24

v

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI MASALAH REFERENDUM DALAM ... JULIJANTI  WACHJUNI



* L I K 
U'lo i AKAAN

UMVMairAs AIKUNOQA-, 
_  S U R A B a y a

3. Prosedur Perubahan Undang-Un&ang 
Basar 1945 menurut Ketetapan No- 
morv l/rylPR/ 1 9 8 3 pasal 104 sampai 
dengan pasal 109 juncto Ketetap
an Nomor: IV/MPV1983 .........  34

BAB IV EKSISISTENSI REFERENDUM DALAM TATA
HUKUM DI INDONESIA ...............  39
J.l* Referendum tidak bertenteengaai de-

t
ngan Undang-Undang Dasar 1945 \ 39

t
2. Referendum dalam kaitsnnya dengan 

pengangkatan anggota Dewan Perwa- 
kilan Rakyat/Majelis Permusyawa-
ratan Rakyat .. *................ 41

BAB V P E N U T U P ........... ......  45
1, Kesimpulan ................. . 45
2« Saran ....... . 45

1
DAFTAR BACAAN .............................  48

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI MASALAH REFERENDUM DALAM ... JULIJANTI  WACHJUNI



B A B I  

PBNDAHULUAN

1. Permsalahan: latar belaknng dan nmmsonnyn
Dalam praktek ketatanegaraan yang sudah Xazlm

nempergunak&n Referendum kita jumpai dt negara Swiac*i
Eenurut Konstituai federal Swiss, rakyat berhak nen- 
oampuri secara langsung pertuidang~unflangan negara me- 
lalui Referendua, aeekipun aeapunyai Sadon Perwakilan*1 

Kasalah Referendum ini bukan aerupakan monopoli 
negara Barat saja sebagai peletak dasar sistem deaokra- 
fll. Indonesia yang mengonut sistea Deaokrasi Pancasila 
juga mengenal adanya Referendum*

Mengenai masalah Referendum di negara kita, per- 
taaa kali dilontarkan oleh Presiden Soeharto karena a- 
danya komentar tentang pengangkatan eebagian anggota 
Hajelis Permusyawaratan Rakyat sebagai hasil Consensus 
Nasional, hal nana pengangkatan itu dimakeudkan agar 
pasal 37 Undang**tJndang Dasar 1945 tidak dapat dilaksa- 

pnakan.

"h to e n tjo ro  P o e rb o p ra n o to , Sis t im  Pem erintahan 
D e a o k r a s it c e t .k e t i g a ,  E r e s c o P JaE S rta , 1978, k.30.

p cJ.C«T« Simorangkir,"Tidak benar Ketetapan No- 
mor: l/MPI^1983 dan Ketetapan Noaor: IV/MPR/1983 meng- 
ubah Undang-Undang Dasar 1945'\Sinar Harapan, 18-7-1984*

1
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Sebagaimana telah klta ketahui, bahwa tekad per- 
Juangan Orde Baru adalah untuk nempertahankan dan melak- 
sanaknn Undang-Undang Dasar 1945 seoara nurni dan konse- 
kvren* Kekuatiran akan dilaksanakannya pasal 37 Undang-

*Undang Basar 1945 nemang dapat dimaklumi, sebab keingin- 
ana untuk nelaksanakan pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 
berarti membuka peluang ke oroh terjadinya konflik poli- 
tlk sebagaimana halnya yang pemah terjadi pada waktu 
Konetituante dulu.1 Tekad untuk nempertahankan dan melak- 
sanakan Undang-Undang Basar 1945 secara mumi dan konse- 
kwen tersebut tidak menutup kenungkinan jika ada sebagian 
anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat yang berkehendak 
untuk melaksanakan pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945* .

Untuk menghindari kemungkinan dllaksanaktynnya pa
sal 37 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut perlu dicarikan 
jalan keluamya yaitu melalui Referendum yang berhasil 
pula dltuangkan oleh Majelis Pennusyawnratan Rakyat dalaa 
bentuk Ketetapan Nomor: IV/MPR/1983. Dalam pasal 2 Kete
tapan Nomor: IV/MPR/1983 tentang Referendum dltegaskan 
bahwa: "Apabila Ha jells Permusyawaratan Rakyat berkehendak 
untuk merubah Undang-Undang Dasar 1945, terlebih dahulu 
haruB meminta pendapat rakyat melalui Referendum.■%* se- 
dangkan pasal 3 Ketetapan yang sama menyatakan bahwa: "Re
ferendum tersebut dilaksanakan oleh Presiden/Mandataris 
Uajells Permusyawaratan Rakyat yang diatur dengan Undang-
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Undang" ♦ Untuk itu sebelum diundangkannya Undang-Undang 
sebagaimana dimaksud oleh Ketetapan Nomors IV/MP^/1983 
tentang Referendum tersebut di atas lahirlah R&ncangan 
Undang-Undang tentang Referendum Perubahan Undang-Undang 
Dasar 1945*

Dalam kaitannya dengan maealah Referendum feru- 
bahan Undang-Undang Dasar 1945, yang menjadl pokok per- 
masalahannya adalah:

1« Apakah Referendum tidak bertentangan dengan Un-i
dang-Undang Dasar 1945?

2* Bagaimana eksistensi pengangkatan anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat 
dalam kaitannya dengan kemungkinan adanya peru- . 
bahan Undang-Undang Dasar 1945?

3* Bagaimana hubungan antara Referendum dengan sila 
keempat darl Pancasila?

2. Pen.jelasan Judul
Istilah Referendum sebenamya berasal dari bahasa 

Latin yaitu "Referre" yang kira-kira artinya adalah se- 
suatu yang akan dimintai pendapat, dalam hal ini rakyat- 
lah yang akan dimintai pendapat.^ Referendum yang ter - 
cantum pada judul tulisan ini adalah sebelum mengadakan

Simorangkir, Hukum dan Konsftitusi Indone
sia, cet,pertama* Gunung Agung, Jakarta, 1983, h.l33~»
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| MI L I K  ; 1P£RpysrAKAAN 
NIV£RSirAS AIRUN0Ga.|

—  ^ I

perubahan Undang-Undang Dasar 1945, Majelis Permusyawa- 
ratan Rakyat menugaskan kepada Preeiden/Mandataris Maje- 
lis Permueyawaratan Rakyat untuk menanyakan kepada rak
yat apakah setuju atau tidak.
Alasan Pemilihan Judul

Pembahaean mengenai Masalah Referendum Dalam Ka- 
itannya Dengan Pelaksanaan Pasal 37 Undang-Undang Dasar 
1945, didasarkan atas pemikiran bahwa secara yuridis for
mal perubahan Undang-Undang Dasar 19^1" telah diatur dalam 
pasal 37 y&ng menyatakan:

(1) Untuk mengubah Undang-Undang Dasar sekurang-ku- 
rangnya 2/3 daripada junlah anggota Majelis Per- 
musyawaratan Rakyat harus hadir.

(2) Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-ku- 
rangnya 2/3 daripada jumlah yang hadir*

Namun demikian, sesuai dengan tekad perjuangan Orde Baru 
yaitu untuk mempertahankan dan melaksanakan Undang-Undang 
Dasar 1945 secara mumi dan konsekwen, diadakanlah Refe
rendum dalam rangka pengamanan secara konstitueional ter- 
hadap kemungkinan dilaksanakannya pasal 37 Undang-Undang 
Dasar 1945*

Dari iiraian tersebut di atas, kemungkinan erat se- 
kali hubungan antara Referendum dengan pasal 37 Undang- 
Undang Dasar 1945. Alasan itulah sehingga saya terdorong 
untuk menulis skripsi ini dengan judul "Masalah Referen
dum Dalam Kaitannya Dengan Pelaksanaan Pasal 37 Undang-
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Undang Daear 1945" •
Tu.iuan rPenuliean

Seeuai dengan judul skripsi ini, maka tujuan pe- 
nulisan adalah untuk mengkaji dan menganalisa permasa- 
lohan yang timbul, kemudian tujunn eelanjutnya adalah 
berusaha mencari alternatif penyelesaian yang positif, 
sehingga Aapat member! manfaat penyelenggaraan pemerin- 
tahan negara pa da khususnya.

Di damping itu/ penulisan skripsi ini juga mem-* 
punyai tujuan yang tersendiri bag! saya yaitu untuk 
mendalami bidang studi Hukum Tata Negara.
Metodologj
a* Pendekatan maealah*

Untuk dapat memberikan penjelasan terhadap masa- 
lah yang men'jadi pokok pembahasan dalam tulisan ini, 
saya menggunakan pendekatan yuridie dan dalam memba- 
hasnya menggunakan netode deskriptif, komparatif dan 
analitis*- Maksud pendekatan yuridis yaitu segala pei>* 
masalahan ditelaah dengan mendasarkan pada ketentuan- 
ketentuan ilmu hokum dan peraturan hukum yang peraah 
berlaku maupun yang eekarang sedang berlaku* Deskrip- 
tif berarti memaparkan motivasi adanya Referendum, 
sedangkan komparatif dalam hal ini adalah membanding- 
kan perubahan JJndsung-Undang Dasar yang diatur dalam 
pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 dengan perubahan
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Undang-Undang Basar yang diatur dalam Ketetapan Nomor: 
l/MPR/1983 juncto Ketetapan Nomor: IV/MPR/1983. Anali- 
tis di sini dilakukan dengan mendasarkan pada sistem 
ketatanegarasan kita yaitu sistem "Demokrasi Pancasila". 

b. Sumber datau-
Dalam rangka pengumpulan data, karena tidak mung- 

kinnya mengadsdtan penelitian lapangan, sumber data 
hanya didasarkan buku-buku kepustakaan dan referensi- 
referensi yang terforxnulasi, termasuk kegiatan Pers* 

c* Analisa data.
Data yang diperoleh dari buku-buku kepustakaan dan 

referensi-referensi yang terformulasi, termasuk juga 
kegiatan Pers dianalisa secara kualitatif.

Per t anggung,1 awaban Sistemaiikft’
Agar raendapat gambaran yang jelas mengenai maksud 

dan tujuan pembahasan, maka terlebih dahulu penting ,di- 
kemukakan sistematiksnya' sebagai berikut: bab I merupa- 
kan bab pendahuluan yang menguraikan latar belakang per- 
masalahan dan rumusannya, penjelasan judul, alasan pemi
lihan judul, tujuan penulissn, metodologi dan pertang- 
gungjawaban sistematikanya* Dengan menget&hui bab I ini 
dapat menjadi pedoman bagi bab-bab .selanjutnya.

Dalam. bab II akan saya kemukakan mengenai Sistem 
Pemerintahan Domokrasi pada umumnya clan Sistem Pemeri’i- 
tahan Demokrasi di Indonesia pada khususnya, karena uiprn-
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M I L I K  ,
p e r p u s t a k a a n  [ 

u n iv e r s it a s  a i r l a n g g a -
___D A_v A 7

bah#,a masalah Referendum tidak bisa lep»s dari sistem pe- 
merintahan demokrasi. Dengan mengetahui lebih dahulu sis
tem pemerintahan demokraei pada khususnya1 yang berlaku di 
Indonesia akan lebih mudah difahami makna dari Referendum, 
yang dalam hoi ini terdapart kaitan yang era/t dengmi sistem 
pemerintahan demokraei.

Sedamgkan dalam bab IIP pembahasan akan berpijak 
pada penganalisaan tentang perubahan Undang-Undang Dasar
yang sebenairnya telah diatur dalam ketentuan pasaO. 37 Un-

i
dang-Undang Dasar 1945, namun demikian dengan adanya Refe
rendum tentang Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 perlu 
ditelaah pula?, mengenai la-tair belakang adanya- Referendum. 
Setelah mengetahui prosedur perubahan Undang-Undang Dasar 
1945 balk menurut ketentuan paeal 37 Undang-Undang Dasar 
1945 maupun menurut Ketetapan Nomor: l/MPR/1933 paBal 104 
sâ pai-deĥ an:pasja.l* 10'9 juncto Ketetapan Nomor: IV/MPR/ 
1983r maka dapat menjadi pedoman untuk menyelesaikan per- 
masalahan yang timbul*

Untuk membahaB lebih lanjut mengenai masalah Refe
rendum dalam arti menyelesaikan permasalahan yang timbul, 
maka perlu ditinjau mengenai eksistensi Referendum itu di 
dalam tata1 hukum di Indonesia* Mengenai ha-1 ini akan saya 
bahas dalam bab IV yang terdiri dari dua hal pokok yaitu 
yang pertama adalah apakoh Referendum tidak bertentangan 
dengan Undang-Undang Dasar 194'5 dan yang kedua adalah me-
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ngenai hubungan Referendum dengan adanya pengangkatan be- 
berapa anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Bengan demikian,. proses pembahasan dan penganalisa- 
an tersebut di ®tas sudah mencapai titik akhir, oleh kare- 
na itu se*bagai penutup dalam bab V akan saya kemdjkakan ke- 
simpulan dan saran.
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B A B II 
SISTEM PEMERINTAHAN DEMOKRASI

1. Tin.jauan Pmum
Sebelumnya perlu saya kemukakan terlebih dahulu 

mengenai istilah "Demokraei" yang berasal dari dua ka- 
ta Yunani, demos artinya rakyat dan kratein berarti me- 
merintah, sehingga demokraei berarti pemerintahan yang 
dilakukan oleh rakyat.^ Dengan demikian, jalannya pe»e- 
rintahan dilakukan oleh rakyat yang berjumlah banyak, 
sedangkan yang diperintah juga rakyat itu sendiri*

Kalau ki*a k«AUali pada istilah demokrasi menu
rut etimologi atau arti katanya, maka pada devrasa ini 
sistem demokrasi tidak mungkin dapat diwujudkan, karena 
pada zaman negara modem ini jumlah penduduknya begitu 
banyak dan wilayahnyapun eangat luae, sehingga tidak 
mungkin dapat mengumpulkan rakyat pada suatu tempat.

Berbeda halnya pada zaman Yunani,: negara berben- 
tuk auatu "negara-kota"^, yang penduduknya masih sedikit 
dan wilayahnya sangat terbatae, sehingga memungkinkan 
dilakukannya sistem demokrasi.

^Xoentjoro Poerbopranoto, op.cit., h.6«

^bia..h.9. q
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Bengan menyadari sistem demokrasi semacam terse
but di atas (yang selanjutnya dikenal dengan sistem de
mokrasi langsung) tidak mungkin lagi dapat dilaksanakan, 
maka perkembangan selanjutnya timbul apa yang dinamakan 
demokrasi dengan perwakilan* Yang duduk dalam perwakilan 
ini adalah sebagian rakyat yang merupakan wakil-wakil 
rakyat*: Mereka inilah yang raenjalankan pemerintahan*' Da- 
lam melaksanakan jalannya pemerintahan, mereka harus 
bertindak atas nama rakyat*

i
Agar mereka benar-benar bertindak atas nama rak

yat, maka rakyat sendirilah yang menentukan siapa-siapa 
yang duduk dalam perwakilan, untuk itulah dilakukan' pe- 
milihan melalui lembaga Pemilihan Umum*

Dalam pemilihan tersebut, rakyat yang memenuhi 
syarat sebagai pemilih berhak memilih sesama warganya 
yang memenuhi syarat untuk dipilih* Dengan Pemilihan U- 
mum ini dimaksudkan agar terdapat hubungan yang dekat 
antara rakyat dengan wakil-wakilnya yang duduk dalam 
perwakilan, ksurena tanpa ada rakyat yang memilih mere
ka tidak akan menjadi wakil-wakil rakyat* Anggota per
wakilan ini merapunyai peranan yang sangat penting, se- 
bab setiap keputusan yang diambil akan mempunyai aki*- 
bat yang langsung diraeakan oleh rakyat.

Di negara*-negara yang menggunakan sistem demo
krasi ini, meskipun namanya saroa namun dalam praktek-
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nya terdapat perbedaan, hal ini sesuai dengan jiwa dan 
kepribadian bangaa'maeing-oasing negara. Saya ambil con- 
toh p.egara yang menggumkan sistem demokrasi seperti: 
Perancis, Inggris dan Amerikai Serikat karena ketig® ne-«
gara tersebut memtrunyai bentuk negara1 dan bentuk peme- 
rintahan yang berbeda#

Perancis yang semula berbentuk kerajaan, raja mem- 
punyai kekuasaan yang mutlak, setelah terjadinya Revolusi 
Perancis pada tahun 1789 yang tujuannya adalah rakyat i- 
ngin membebaskan diri dari kekuasaan raja yang mutlak dan

ykekuasaan bangsawan serta gereja« Kemu&ian terbentuklah
i

pemerintahan yang baru yaitu berbentuk Republik yang ber- 
dasarkan sistem demokrasi* Penyelenggaraan sistem demokra
si di negara Perancis dilakukan dengan perwakilan,

Perancis adalah negara Republik yang berbentuk Ke- 
satuan dan kedaulatan ada ditangan rakyat yang akan dila- 
kukan oleh wakil-wakil rakyat yang duduk dalam perwakilan,

■
yang terdiri dari Naeional Assembly dan Senate. Kalau Na- 
sional Assembly ini anggota-anggotanya dipilih oleh rakyat 
secara langsung sesuai dengan jumlah penduduk warganegara- 
nya, sedangkan anggo ta-anggo ta Senate dipilih secara tidak 
langsung a&ar dapat menjamin perwakilan bagian-bagian te- 
ritorial dalam suatu Republik. Bagi orang-orang Perancis 
yang tinggal di luar negara Perancis diwakili melalui Se
nate. Demikiun ketentuan pasal 24 Konstitusi Republik V

11
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Perancis.
Presiden Republik Perancis dipilih oleh Parlemen 

untuk roasa jabatan tujuh tahun dan berkedudukan sebagai 
Kepala Negara, Ini terbukti dengan adanya Perdana Men- 
teri eebagai Kepala Pemerintahan, Presiden Juga ditun-
Juk sebagai Ketua Dewan Menteri, tetapi menteri-menteri

i
tidak bertanggung jawab kepada Presiden melainkan kepa-
da Parlemen, Dalam melaksan&kan tugasnya Presiden tidak

i
bertanggung jawab atas tindakan-tindakannya, kecuali 
dalam hal penghianatan negara*

Di Inggris yang negaranya berbentuk kerajaan, ra
ja yang semula be'rknasa mutlak memberikan kekuasaannya 
kepada sebagian penduduk untuk turut serta dalam menja- 
lankan pemerintahan. Sebagian penduduk inilah yang dalam 
perkembangan selanjutnya dinamakan badan perwakilan atau
Parliament yang terdiri dari House of .Lords untuk wakil-

i
wakil dari golongan bangsawan tinggi dan House of Oomtr. 
mons untuk golongan bangsawan rendah dan penduduk biasa.^ 
Hal ini merupakan perwujudan asas-asas pemerintahan de
mokrasi. Rajm berkedudukan sebagai kepala negara (seba- 
gai Simbol Baja), sedan gkan yang berkedudukan sebagai ke

pala pemerintahan adalah Perdana Menteri*
Di negara Amerika Serikat, Presiden berkedudukan
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sebagai kepala negara juga sebagai kepala pemerintahan, 
yang dipilih untuk masa jabatan cmpat tahun* Presiden 
dijdampingi oleh Perleraen yang terdiri dari House of Re
presentatives yang di dalamnyoi duduk mkil-trakil rakyat 
yang dipilih secara langsung oleh rakyat, dan anggota- 
anggota Senate diambil dari negara-aegara bagian dengan 
lu»lak..yang<\8ai8â yaitu dua orang yang dipilih oleh de
wan pembuat Undang-undang negara bagian tersebut dengan 
tidak memperhatiksn jumlah penduduk negara bagian itu, 
baik jumlah penduduknya sedikit maupun banyak tetap di- 
wakili oleh dua orang senator. Ketentuan ini terdapat 
dalam pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Dasar Amerika Se- 
rikat,

Cara pemilihon anggota Senate ini telaih diru- 
bah dengan Amandemen XVII yang menyatakan bahwa Senate 
dari Amerika Serikwt terdiri dari dua orang senator da
ri masing-masing negara bagian yang dipilih oleh rakyat 
negara-negara bagian tersebut yang telah memenuhi sya- 
rat sebagai pemilih.

Demikian sedikit perbandingan sistem pemerintah
an demokrasi pada ketiga negara tersebut di atas dalam 
hal mengenai cara pemilihan anggota-anggota perwakilf’.n- 
nya. B&gaimana dengan sistem demokrasi yang berlaku cLi 

Indonesia?
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Sistem Pemerlntahan Demokrasi di Indonesia

Kit a maagenal tiga macam oistem pemerlntahan de
mokrasi yaitu Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin 
serta yang berlaku sampai saat ini adailah Demokrasi Pan- 
oaeila. Dalam kaitannya dengan penulisan skripsi ini, 
saya akan membahas lebih khumis mengenai Demokrasi Pan- 
casila, sedangkan Demokrasi Terpimpin dan Demokrasi Li
beral akan saya uraikan garis besaraya eaja.

Sebelum menginjak pada Demokrasi Pancasila, akan 
saya uraikan lebih dahulu mengenai Demokrasi Liberal. 
Demokrasi Liberal berlaku sejak dikeluarkannya Maklumat 
Pemerintah tanggal 14 November 1945 dan disusul dengan
pembentukan kabinet baru di bawah Perdana Menteri Syah-

irir, yang bearsifat parlementer* Kabinet ini tidak lagi 
bertanggungjawab kppada President melalnkan bertanggung- 
jawab kepada Parlemen. Di. dalam sistem Demokrasi Libe- 
ral ini, pengakuan terhadap hak azasi manusia dijunjung 
tinggi, sehingg® menimbulkan kebebasan yang tidak tcr- 
bartas yang kadang-kadang menjurus ke axah slapa yang 
kuat dialah yang memperoleh kekuasaan. Demokrasi Libe
ral atau yang dikenal dengan Demokrasi Parlementer ini 
Presiden hanya, sebagai kepala negara, sedangkan pusat 
kekuasaan eksekutif telah ber&eser kepada Perdana Mente- 
ri,» rial ini merupakan suatu penyelewengan dari Undang- 
Undang Dasar 1945, karena seharusnya sistem pemerintah-
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an menurut Undang-Undang Da ear 1945 adalah preeidensil. 
Menteri-menteri bertanggungjawab kepada Presiden, bukan 
kepada Parlemen. Dengan dikeluarkannya Ketetapan Majelis 
Perrausyawaratan Rakyat Sementara Honor: VIII/MPRS/ 1965 
tentang Prinsip-prinsip musyawarafa. untuk mufakat dalam 
Demokrasi Terpimpin, secara formil ii Indonesia berlaku 
sistem Demokrasi Terpimpin dan berakliirlah sistem Demo- 
krasi Liberal,

Demokrasi Terpimpin ini pada dasarnya sudah sesu- 
ai dengan jiwa dan ke$ribadian bangsa Indonesia, karena 
berpegang pada sila Kerakyatan Pancasila, tetapi dalam 
hal pengambilan keputusan akhirnya diserahkan kepada ke- 
bijaksanaan pimpizum, yang menimbulkan penyelewengan-pe- 
nyelewengan* Memang pelaksanaan pengambilan keputusan 
menurut Ketetapan Nomors VIII/faPRS/1965 tentang Prinsip- 
prinsip musyawarah untuk mafakat dalam Demokrasi Terpim
pin, ..didasarkan pada musyawarah*’ Kalau dengan musyawarah 
ini tidak dapat diambil suatu keputusan, persoalan ditang- 
gohkan pembicaraannya, Akhimya persoalan diserahkan pada 
kebi jaksanaan pimpinan, Di dalam Demokrasi Terpimpin inir 
tidak mengenai adanya pengambilan keputusan berdasarkan 
suara terbanyak.' Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang 
dinyatakan berlaku kembali dengan Dekrit Presiden 5 Juli 
1959 dikenal adanya pengambilan keputusan berdasarkan su- 
aira terbanyak yaitu paaol 2 i&yat ('3) dan pasal 6 ayart (2).
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Pemerintah Orde Bstru meluruskan kembali penyimpangan dari 
ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dengan melaksanakan Un
dang-Undang Dasar 19#5 secara mumi dan konsekwen dan men- 
jalankan demokrasi yang berdasarkan idiologi bangsa Indo
nesia yaitu Psencasila, yang kita kenal dengan Demokrasi 
Pancasila.

" Demokrasi Pancasila adalah. suatu paham demokrasi 
yang bersumber pada pandangan hidup atau filsafat. hidup 
bangsa Indonesia yap,g digali dari ke£ribadian bangsa Indo-

7nesia sendiri. Kalffu kita- berbicara mengenai demokrasi 
yang berdasarkan pada silâ -sila Pancasila, perhatian kita 
langsung menunjuk pada sila keempat dari Pancasila yaitu 
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebi jaksanaan dalam 
permusyawaratan/perwakilan. Sila Kerakyatan Pancasila men- 
cerminkan bahwa segala hal pemerlntahan itu dibicarakan o- 
leh rakyat melalui wakil-wakilnya yang duduk dalam lembaga 
perwakilan, sedangkan demokrasi itu sendiri adalah suatu 
sistem pemerintahan yang penyelenggaraannya dilakukan dari 
rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Jadi baik sila kerak 
yatan maupun sistem pemerintahan demokrasi, keduanya yang 
menjadi subjfek adalah rakyat yang fliikut sertakan dalam me 
nyelengg^rakan pemerintahan.

7Koentjoro Poerbopranoto, M!lafc-hak Asasi 
lam Pancasila", Santftaij Pancasila, Lembaga Pem.vrbi.tan V*- 
versitas Brawijaya, Malang, 1979 r h#272.
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KaO.au dikatakan bahwa yang berhubungan langsung de
ngan sistem pemerintahan Demokrasi Pancasila adalah sila 
keempat dari Pancasila, hal ini tidak berarti bahwa sila- 
sila dari Pancasila yang lain tidak diperlukan dalam sis-

*
tem demokrasi Pancasila. Ini mengingat bahwa sila-sila da
ri Pancasila itu saling mengkait. Perbedaan antara Demo-
krasi Terpimpin dengan Demokrasi Pancasila, sebenamya ti
dak ada perbedaan yang prinsipiil. Demokrasi Pancasila le
bih ditekankan pada Pancasila. Perbedaan yang lain adalah 
mengenai cara kerjanya, Demokrasi Terpimpin menjurus ke a- 
rah kepemimpinan peraeorangan. Yang dimaksud kepemimpinan 
perseorangan di sini adalah pimpinan sidang.

Demokrasi Pancasila mengandung arti kedaulatan rak
yat yang diatur dalam ketentuan pasal 1 ayat (2) Undang- 
Undang Dasar 1945 yaitu"Kedaulatan adalah ditangan rakyat 
dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawarat an Rak
yat". Kedaulatan raemang ditangan rakyat, akan tetapi pe- 
laksanaannya diserahkan sepenuhnya kepada Majelis Permu- 
syawaratan Rakyat, yang merupakan penjelnaan seluruh rak
yat Indonesia.

Untuk menentukan siapa-siapa yang duduk dalam Ma- 
jelie Perrausyawaratan Rakyat itu, dilakukan melalui Pemi- 
lihan Umum* Tonxang Pemilihan Umum ini, pemerintah telah 
mengeluarkan Ondang-Undang nomor 15 tahun 1969 yang raeru-

r
pakan pelakmnaan dari Ketetapan Nomor: Xl/MPRS/1966 t^n-
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tang Pemilihan Umum yang telah dirubah dengan Ketetapan 
Nomor XLIl/MPRS/1968 tentang Pemilihan Umum* Undang-Un- 
dang tersebut telah mengalami perubahan dua kali yaitu 
dengan Undang-Undang nomor 4 tahun 1975 dan Undang-Un
dang nomor 2 tahun 1980*

Mengenai susunan dari anggota badan perwakilan 
tersebut telah pula diatur dalam Undang-Undang nomor 16 
tahun 1969 juncto Undang-Undang nomor 5 tahun 1975 ten-
tang sueuxian dan kedudukan anggota Majelie Permusyawar

i

ratan Rakyat, flewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwa
kilan Rakyat Dae rah. Menurut pasal 1 ayat (l) Undang-Un- 
dahg nomor 16 tahun 1969 dinyatakan bahwa susunan keang- 
gotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri dari ang
gota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dengan Utusan Dae- 
rah dan golongan-golongan, hal ini diatur pula dalam Un
dang-Undang Dasar 1945 pasal 2 ayat (1),

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, cara pengisiam- 
nya dilakukan dengan dua cara yaitu melalui pemilihan 
dan pengangkatan. Dalam Undang-Undang ftomor 16 tahun 19- 
69 ditentukan bahwa anggota Dewan Perwakilan Rakyat se- 
luruhnya berjumlah 460 orang yang terdiri dari 360 omn^r 
yang dipilih melalui Pemilihan Umum dan 100 orang diann 
kat oleh Presiden. Kalau ditentukan bahwa anggota Man
ila Perausyawaratan Rakyat berjumlah dua kali lipat ang
gota Dewan Perwakilan Rakyat, berarti Jumlah anggob-i ^
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jelis Permusyawaratan Rakyat adalah 920 orang.
% Anggota tambahan Majelis Permusyawaratan Rakyat 

yang berkedudukan sebagai Utusan Dae rah, menurut Undang- 
Undang nomor 16 tahun 1969 pasal 8 ayat (1) ditetapkan*
sekurang-kurangnya empat orang dan sebanyak-banyaknya 
tujuh orang untuk tiap-tiap Baerah Tingkat If yang dipi
lih berdasarkan imbangan jumlah penduduk. Utusan Daerah 
ini dipilih secara bertingfcat yang maksudnya adalah seba
gai berikut: rakyat memilih anggota Dewan Perwakilan Rak
yat Daerah, kemudian Dewan Perwakilan Daerah memilih dan 
menetapkan siapa-siepa yang menjadi Utusan Daerah. i

Utusan golongan yang terdiri dari golongan politik
t

yang pengisiannya melalui Femilihan Umum, dan golongan 
kargra bukan Angkatan Bersenjata Republik: Indonesia dan go
longan karya Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, kedua- 
nya dilakukan dengan pengangkatan oleh Presiden.

i
Telah saya sebutkan bahwa anggota Majelis Permusya- 

waratan Rakyat berjumlah 920 orang, sepertiganya diangkat, 
Mengenai sepertiga dari anggota Majelis Permusyawaratan 
Rakyat yang diangkat ini, dengan adanya Ketetapan Nomor: 
IV/teR/1983 tentang Referendum perlu ditinjau kembali. Ber- 
kenaan dengan hal itu akan saya bahas teraendiri dalam bab 
IV.

Majelis P e rrnu s ya wa rat an Rakyat merupakan penjeLma*n 
seluruh rakyat Indonesia. Sebagai penjelmaan rakyat Indo--
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nesia, setiap kehendak rakyat oleh Majelis Permusyawarat- 
an Rakyat dituangkan dalam bentuk Gar is Besar Haluan Ne
gara, untuk pelaksanaannya diserahkan kepada Presiden se- 
laku Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat. Di dalam 
menyelenggarakan pemerintahan negara, Presiden dibantu o- 
leh seorang wakil Presiden dan menteri-menteri negara, 
ineefkipun demiktan tanggung jawab tetap berada ditangan 
Presiden* Pada masa akhir Jabatannya secara len^cap Pre
siden menyampaikan pertanggungjawabannya mengenai pelak
sanaan Garis Besar Haluan Negara kepada Majelis Peirouoya- 
waratan Rakyat•

Agar Presiden tidak bertindak sendiri menurut ke- 
hendaknya, perlu diadakan pengawasan dari rakyat melalui 
Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat sebagai 
wakil rakyat bukan saja merupakan lembaga yang mengawaei 
setiap tindakan Presiden tetapi juga sebagai partner Pre
siden dalam hal membuat Undang-Undang dan menetapkan Ang- 
garan Pendapaitan dan Belan^a Negara.

Di dalam melakukan pengawasan, Dewan Perwakilan 
Rakyat menyampaikan memorandum untuk mengingatkan Presi
den, apabila tin&akan Presiden sungguh-sungguh melanggar 
Haluan Negara. Dalam waktu tiga bulan Presiden tidak mem- 
perhattkan memorandum tersebut, D^wan Perwakilan Rakyat 
menyampaikan memorandum yang kedua. Apabila memorandum 
yang kedua ini juga tidak dilndahkan, Dewan Perwakilan
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Rakyat dapat meminta kepada Majelis Permusyawaratan Rak
yat mengadakan Si&ang* Xstimewa untuk meminta pertanggung- 
jawaban Presiden.

Kedudukan Bewan Perwakilan Rakyat di sini cukup
*

kuat, meskipun Presiden tidak bertanggungjawab kepada De- 
wan Perwakilan RakyatPresiden dan Dewan Perwakilan Rak
yat bukan merupakan dua lembaga yang saling raenjatuhkan,«

tetapi merupakan dua lembaga yang mempunyai hubungan i
yang serasi, selaras dan seimbang di dalam penyelenggara- 
an pemerintahan negara* >

Agar Bewan Perwakilan Rakyat dapat mengikuti seja- 
uh mana pelaksanaan Garis Besar Haluan Negara tersebut, 
dalam praktek ketatanegaraan Presiden menyampaikan lapo- 
ran mengenai penyelenggaraan negara secara tahunan di de
pan Bewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 16 Agustus* 
Uraian di atas merupakan praktek penyelenggaraan peraerin- 
tahan negara dengan sistem pemerintahan demokrasi yang 
didasarkan pada idiologi negara yaitu Pancasila yang di- 
namakan Demokrasi Pancasila.

Bi dalam mengambil suatu keputusan, Majelis Peraiu- 
syawaratan Rakyat harus memperhatikan keinginan rakyat 
dan untuk itu segala keputusan diusahakan dengan cara mu- 
syawarah untuk mufakat. Apabila tidak berhasil dicapai 
suatu kepufcuaan, pimpinan harus be.rucaha agar musyawnrah 
dapat berhasil mencapai mufakat* Kalau tetap menemukan
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jalan buntu, keputusan diambil dengan suara terbanyak ber- 
da Barkan pasal 2 ayat (3) dan pasal 6 ayat (2) Undang-Un
dang Dasar 1945* Jadi keputusan yang diambil oleh Majelis 
Permusyawaratan Rakyat haras berdasarkan pada kebulatan 
pendapat rakyat, sehingga benar-benar merupakan suatu pe
merintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat*
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B A B  III 
PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR

1« Latar belakang Referendum
Seperti telah kita ketahui bahwa tekad perjusaiĝ  

an Orde Baru adalah untuk mempertahankan dan melaksana
kan Undang-Undang Dasar 1945 secara mumi dan konsekwen* 
Meskipun demikian Undang-Undang Dasar 1945 itu aendiri 
tidak menutup kemungkinan apabila ada sebagian anggota 
Majelis Permusyawaratan Rakyat yang berkehendak untuk 
mengadakan perubahan Undang-Undang Dasar 1945, karena 
memang Majelis Permusyawaratan Rakyat mempunyai wewenang 
untuk mengubah Undang-Undang Dasar 1945. Hal- ini diatur 
dalam pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 dan diatur ulang 
dalam pasal 4 sub f Ketetapan Nomor l/MPR/1983*

Apabila^ ada sebagian anggota Majelis Permusyawa
ratan Rakyat yang berkehendak untuk mengubah Undang-Un^ 
dang Da ear 1945, maka kemungkinan akan membuka peluang 
ke arah terjadinya konflik politik sebagaimana yang per- 
nah terjadi pada waktu Konstituante dahulu, yaitu pada 
waktu akan membuat Undang-Undang Dasar yang baru, yang 
akan menggantikan Undanĝ lfridang Dasar yang berlaku pada 
saat itu (Undang-Undang Dasar S«mentara 1950)*

Untuk mencegah agar jangan sampai terulang kemba-
li kejadian semacam itu, dan agar perubahan Undang-Un-
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dang Dasar tidak dilakukan setiap saat, maka dicarikan ja- 
lan untuk* pengamanan yaitu dengan diangkatnya sebagian 
anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Karena banyaknya komentar bahwa pengangkatan terse-*
but tidaklah demokraiftis, diadakanlah Referendum yaitu se
belum mengadakan perubahan Undang-Undang Dasar lebih dahu- 
lu diminta pendapat rakyat mengenai akan diadakannya peru
bahan Undang-Undang Dasar 1945, apakah setuju ataukah ti
dak* Akhirnya Majelis Permusyawaratan Rakyat hasil Pemi- 
lihan Umum tahun 1982, yang temyata belum mempunyai ke-
inginan untuk mengadakan perubahan Undang-Undang Dasar 19-

i
45 menetapkan masalah Referendum ini dalam salah satu ke- 
tetapannya. Hal ini dilakukan agar pasal 37 Undang-Undang 
Dasar 1945 tidak akan pernah dilaksanakan. Dengan demikian 
Referendum ini dimaksudkan untuk pengamanan terhadap peru
bahan Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana halnya diada
kannya pengangkatan.
Prosedur Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 menurut pasal 
37 Undang-Undang Dasar 1945

Setiap Undang-Undang Dasar di suatu negara, dalam 
salah satu pasalnya selalu mencantumkan pasal tentang pe- 
rubahcw, meskipun Undang-Undang Dasar tersebut telah diran- 
cangkan oleh pembuatnya untuk waktu yang cukup lama dan 
pembuat Undang-Undang Dasar itu sendiri tentu saja tidak 
menghendaki Undang-Undang Dasar tersebut dirubah. Tetapi
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jaman selalu berubah, masyarakatnyapun selalu berubah un
tuk mengikuti perubahan jaman, maka perlu dicantumkan pa
sal tentang perubahan Undang-Undang Dasar agar jangan 
sampai dikatakan bahwa suatu Undang-Undang Dasar yang ke- 
tinggalan jaman* Begitu pula di dalam Undang-Undang Dasar 
1945, pasal perubahan tercantum dalam pasal 37.

Undang-Undang Dasar 1945 memberi wewenang kepada 
Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk mengubah Undang-Un
dang Dasar 1945* tetapi tentu saja Majelis Permusyawarat
an Rakyat tidak gegabah untuk menggunakan wewenang yang 
diberikan kepadanya* Wewenang untuk mengubah Undang-Un
dang Dasar ini diberikan kepada Majelis Permusyawaratan 
Rakyat dalam rangka menjalankan kedaulatan rakyat seba
gaimana yang tercantum dalam ketentuan pasal 1 ayat (2) 
Undang-Undang Dasar 1945 yaitu "Kedaulatan *dalah dita- 
ngan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permu
syawaratan Rakyat? Majelis Permusyawaratan Rakyat akan 
menggunakan wewenang untuk mengubah Undang-Undang Dasar 
1945* apabila benar-benar dianggap perlu oleh masyarakat. 

Perkataan mengubah yang terdapot dalam pasal 37
o

Undang-Undang Dasar 1945 menurut Sri Soemantri dapat di- 
artikan dengan mengubah yang sudah diatur dan dapat juga

g
diartikan dengan menambah sesuatu yang belum diatur,

------------— ---------------------------------------------------------------------------- 1----------------------------

®Sri Soemantri, Prosedur dan Sistem Perbahan Kon~ 
stituoi, alumni, Bandung, 1979, h,ll£*
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Saya sependapat dengan pendapat Sri Soemantri mengenai 
arti mengubah, tetapi perlu'saya ta$5ahkan di sini bah
wa mengubah dalam arti yang pertama yaitu mengubah yang 
sudah diatur dapat dipecah menjadi dua. hagian yaitu me-

*
ngubah sebagian yang sudah diatur dan mengubah * seluruh- 
nya. Kalau mengubah seluruhnya dari yang sudah diatur 
artinya akan menjadi lain lagi yaitu menetapkan yang ba- 
ru sama sekalif tial mama menjadi jumbuh dengan kata me
netapkan yang diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Dasar 
1945* Ads sementara pendapat yang menyatakan bahwa mene- 
tapkan dapat berarti menetapkan saja apa yang eudah ada 
dan dapat pula berarti menetapkan dengan perubahan di 
sana-sini, atau menetapkan Undang-Undang Dasar yang baru.

Qsama eekali.
Balk pasal 3 maupun pasal 37 Undang-Undang Dasar 

1945, keduanya merupakan kekuasaan Majelis Permusy^warat- 
an Rakyat. Keduanya ada1 persamaannya, tetapi juga ada 
perbedaan yang hakiki, yaitu dimasukkannya pasal 3 dalam 
Undang-Undang Dasar 1945 adalah dengan maksud bahwa On- 
dang-Undang Dasar 1945 yang dibuat oleh Panitia Persiap- 
an Kemerdekaan Indonesia itu masih bersifat sementara,
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Moh-Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Fengantar Hu~ 
kixiu Tp. Xtifrara Indonesia, cet.ketiga, PupoV TTî T̂ iiVtura
S  \ TcjJarri X̂'bas ttltum Un.iv*»rei ti? Isul >• i»3ia, <Jak--tr- 
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sedangkan dimasukkannya pasal 37 adalah dimakeudkan ha- 
nya untuk menampung kemungkinan adanya perubahan*

Agar perubahan itu tidak dilakukan setiap saat, 
maka diperlukan suatu persyaratam. ̂ Untuk mengubah Undang- 
Undang Dasar 1945 persyaratannys dituangjcan dalam keten- 
tuan pasal 37 yaitu apabila perubahan akan dilaksanakan, 
sekurang-kurangnya 2/3 bagian dari jumlah seluruh atiggo- 
ta Majelis P e rmusyawaratan Bakyat ha rue hadir dan 2/3 
dari yang hadir harus menyetujuinya • Dari persyararfcan 
tersebut dapat kita lihat bahwa prosedur perubahan Un
dang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai berikut: yang per- 
tama adalah syarat kehadiran dalam sidang dan yang kedua 
adalah syarat sahnya suatu keputusan untuk perubahan Un
dang-Undang Dasar 1945.

Pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 tidak menjelas- 
kan bagian mana yang boleh dirubah dan bagian mana yang 
tidak, ini ada kaitannya dengan yang saya kemukakan me
ngenai arti dari kata mengubah yaitu bahwa mengubah da
pat diartikan dengan mengubah sebagian yang sudah diatur 
atau mengubah seluruhnya.

Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari Pembukaan 
dan Batang J'ubuh, yang secara umum kalau kita lihat me- 
mn„-s Pembukaan dan Batang Tubuhnya d i fckan dalam sa-
tu rangkaian, akan tetapi secara materiil keduanya mern- 
punyai kedudukan yang berbeda. Pembukaan Undang-Undang
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Dasar 1945 merupakan pokok kaidah negara yang fundamen- 
til, artinya dari segi terjadinya Pembukaan Undang-Un
dang Dasar 1945 ditentukan oleh Pembentuk Negara dan da
ri segi isinya Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memuat■r
dasar negara yang mencakup asas kerokhanian (Pancasila), 
tujuan negara, dan dalam Pembukaan itu juga ditetapkan 
Undang-Undang Dasar 1945*^

Dengan demikian, Pembukaan Undang-Undang Dasar 
1945 mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari Batang 
Tubuhnya, Dari uraian tersebut di atas dapat diambil ke- 
simpulan bahwa, yang tidak boleh dilakukan perubahan a- 
dalah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, meskipun Un
dang-Undang Dasar 1945 itu sendiri tidak menyebutkan ma
na yang boleh dan mana yang itdak boleh dirubah.

Bahkan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara 
pernah mengeluarkan Ketetapan Nomor: XX/MPRS/1966 ten- 
tang Memorandum DPRGR mengenai Surober Tertib Hukum Repu
blik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Re
publik Indonesia, dalam lampirannya bagian I nomor 3 sub 
c menyatakan bahwa, "Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945

J.W* Sulandra, "Hubungan antara Proklamasi 17 
Agustus 1945 dengan Pembukaan dan Batang Tubuh Undanp:- 
Undang Basar 1945'*, San bja j i s i la, t f ®  -
bitan Universitas BrawiJaya, Malang,'T 1 M, h. 2 “ ?.
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sebagai Pemyataan Kemerdekaan yang terperinci yang me- 
ngandung cita-cita luhur dari Proklamasi kemerdekaan 17 
Aguatus 1945 dan yang memuat Pancasila sebagai Dasar Ne
gara merupakan satu rangkaian kesatuan dengan Proklamasi «
Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan oleh. karena itu tidak da
pat diubah oleh siapapun juga, termasuk Majelis Permusya- 
warâ tan Rakyat hasil pemilihan umum, yang berdasarkan pa
sal 3 dan pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 berwenang me
netapkan dan merubah Undang-Undang Dasar, karena merubah 
isi Pembukaan berarti pembubaran Negara* Dalam kedudukan 
yang demikian £adi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 me- 
rupakan dasar dan sumber hukum dari batang tubuhnya"*

Pemyataan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementa
ra memang benar-benar tegas, sehingga pasal 37 Undang-Un- 
dang Dasar 1945 hanya dapat dikenakan pada Batang Tubuh- 
nya* Secara yuridia formal pemyataan Majelis Permusyawa
ratan Rakyat Sementara yang tercantum dalam Ketetapan No
mor: XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPRGR mengenai Sum
ber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Pera- 
turan Perundangan Republik Indonesia masih berlaku dengan 
adanya pasal 3 Ketetapan Nomor: V/MPR/1973 tentang Penin- 
jauan Produk-Produk Jfang Berupa Kel.e1;a~an Majelis Permu
syawaratan Rakyat Republik Indonesia juncto pasal 1 Kete
tapan Nonor: IX/MPR/1978 tentang Perlunya Penyempumaan 
Yang Termaktub Dalam Pasal 3 Ketetapan Majelis Permusya-
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wafcatan Rakyat Republik Indonesia Nomor: V/MPR/1973, 
yang menyatakan bahwa "Ketetapan Majelis Permusyawarat
an Rakyat Sementara Nomor: XX/MPRS/1966 tetap berlaku 
dan perlu disempurnakan”.

%

* Andaikata sua-tu saat Majelis Permusyawaratan Rak
yat melaksanakan pasal 37 Undang-Undang Basar 1945, per- 
soalam yang dihadapi oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat 
adalah dalam hal wadah hukum yang dipergunakan perubahan 
Undang-Undang Dasar tersebut, karena pasal 37 Undang-Un
dang Dasar 1945 itu sendiri tidak mengatur lebih lanjut 
mengenai prosedur perubahan Undang-Undang Dasar.

Wewenang untuk mengubah Undang-Undang Dasar dibe^ 
rikan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, sekarang ba- 
iklah kita lihat bentuk produk hukum yang dikeluarkan o- 
leh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Di samping Undang-Un- 
dang Dasar, Majelis Permusyawaratan Rakyat juga mengelu- 
arkan produk hukum yang lain yaitu Ketetapan Majelis Per- 
mueyawaratan Rakyat dan Keputusan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat*

Selain itu> kita jiiiga mengenai adanya tata urutan 
perqturan perundangan yang telah ditetapkan oleh Majelis 
Permusyawaratan Rakyat Sementara dalam Ketetapan Nomor: 
XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPRGR mengenai Sumber Ter
tib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan 
Perundangan Republik Indonesia# Dalam ilmu hukum terda-
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pat satu asas yaitu, "bahwa suatu peraturan perundang-un- 
dangan hanya dapat diubah atau dicabut oleh peratuican 
penmdang-undangan yang sederajat atau yang lebih tinggi 
derajatnyaV11

Kemungkinan yang pertama, kalau kiita berpegang pa
da tata urutan peraturan perundangan seperti yang dite- 
tapkan dalam Ketetapan Nomor: XX/flIPRS/1966 tentang Memo
randum DPEGR mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indo
nesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik In
donesia, perubahan Undang-Undang Dasar 1945 harus dituang- 
lean dalam peraturan perundangan yang lebih tinggi dari 
Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan Undang-Undang Dasar 
1945 menurut Ketetapan Nomor: XX/MPRS/1966 adalah merupa
kan >9ntuk peraturan perundangan yang tertinggi. Jadi pe^ 
rubahan Undang-Undang Dasar 1945 tidak mungkin dituangkan 
dalam bentuk peraturan perundangan yang lebih tinggi dari 
Undang-Undang Dasar.

Kemungkinan yang kedua, bahwa perubahan Undang-Un- 
dang Dasar itu dituangkan dalam peraturan yang aederajat 
yaitu dalam bentuk Undang-Undang Dasar. Berdasarkan keten- 
tuan-ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu pasal 
3 mengenai tugas untuk menetapkan Undang-Undang Dasar dan

^Sri Soemantri, op»cit.,h.lt>2.
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pasal 37 mengenai wewenang untuk mengubah Undang-Undang 
Dasar, keduanya merupakan kekuasaan dari Majelis Permu- 
syawaratan Rakyat yang tercantum dalam pasal dan bab fc«r- 
sendiri mempunyai arti, bahwa penetapan Undang-Undang Da
sar hanya dilakukan satu kali. Jadi perubahan Undang-Un
dang Dasar 1945 tidak mungkin diatur serta1 dituangkan da
lam bentuk Undang-Undang Dasar,

Sekarang kembali pada bentuk peraturan hukum yang 
dikeluarkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat yang ber
bentuk Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Kepu
tusan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Kalau perubahan Un
dang-Undang Dasar dituangkan dalam bentuk Keputusan, je- 
las tidak mungkin. Keputusan hanya mempunyai kekuat&a me- 
ngikat ke dalam, sedangkan perubahan Undang-Undang Dasar 
nantinya akan mengikat ke dalam dan juga ke luar dalam 
arti mengikat seluruh rakyat Indonesia* Hanya tinggal sa
tu kemungkinan yang , raungkih dapat digunakan untuk mengu
bah Undang-Undang Dasar* Inipun tidak mungkin dilakukan se-*
lama Majelis Permusyawaratan Rakyat . nmsih memberlakukan 
Ketetapan Nomor:XX/MPRS/l966, karena dalam Ketetapan ter
sebut Ketetapan berada di bawah Undang-Undang Dasar*

Telah dikemukaKan bahwa pasal 37 Undang-Undang Da
sar 1945 tidak mengatur lebih lanjut mengenai prosedur 
perubahan Undang-Undang Dasar, kecuali hanya mengatur me
ngenai persyaratan yang diperlukan untuk mengubah Undang-
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Undang Basar yaitu syarat kehadiran dan syarat sahnya ke
putusan. Inipun tidak dijelaskan apakah syarat itu untuk 
mengajukan usul perubahan ataukah untuk mengajukan Ran- 
cangan Perubahan Undang-Undang Basar. Tidak dijelaskannya 
prosedur lebih lanjut, maka saya anggap bahwa persyaratan 
itu sudah mulai dipergunakan sejak mengajukan usul peru
bahan Undang-Undang Basar. Namun masih beluin lengkap ju
ga, yaitu mengenai berapa anggota yang harus mengajukan 
usul perubahan, agar usul dapat ditefcima, Hanya mengenai 
setuju atau tidaknya diadakan perubahan Undang-Undang Ba
sar dapat dilihat dari jumlah anggota Majelis Permusyawa
ratan Rakyat yang menghadiri sidang. Kalau yang menghadir- 
i sidang itu dipenuhi sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah 
anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat dan 2/3 dari yang 
hadir tersebut menyatakan setuju, kemudian baru Rancangan 
Perubahan dapat diajukan.

Untuk mengajukan Rancangan Perubahan ini ditempuh 
prosedur yang sama seperti pada waktu mengajukan usul pe
rubahan yaitu sidang harus dihadiri oleh sekurang-kurang- 
nya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rak
yat, apabila ini terpenuhi Hancangan Perubahan Undang~-TTn~ 
daug Dasar diserahkan kepada anggota Majelis Permusyawa
ratan Rakyat untuk selanjutnya diteruskan kepada Badan 
Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat. Hadan Pekerja i- 
ni membentuk Panitia Khusus yanig anggotanya di sanroinr

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI MASALAH REFERENDUM DALAM ... JULIJANTI  WACHJUNI



negarawan juga harus meliputi ahli bidang hukum tata nega
ra, bidang ilmu politik dan ahli-ehli lain sesuai dengan

12keperluannya. Rancangan Perubahan kemudlan diserahkan 
kepada Psnitia Khusus untuk dipelajari dan dibahas • Sete- 
lah dipelajari dan dibahas, diserahkan kembali kepada Ba- 
dan Pekerja untuk diteruskan kepada anggota Majelis Per-

*
musyawaratan Rakyat# Kalati 2/3 dari yang faenghadiri sidang 
menyatakan setuju, gancangan Perubahan itu kemudlan menja- 
di Perubahan Undang-Undang Dasar dan diumumkan dalam Lem- 
baran Negara.

2, Prosedur Perubahan Uhdan^Pndang Dasar 1945 menurut Kete- 
tapaBi Nomor: I/MPR/1983 pasal 104 sampai dengan pasal 109 
.juncto Ketetapan Nomor: IV/MPR/1983

Dalam uraian terdahulu, saya kemukakan bahwa wewe- 
nang untuk mengubah Undang-Undang Dasar adalah ditangan 
Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang diatur dalam pasiai 
37 Undang-Undang Dasar 1945. Prosedur Perubahan Undang-Un- 
dang Dasar, sekarang ini tidak seeja diatur dalam pasal 37 
Undang-Undang Dasar 194 5, tetapi diatur juga dalam Kete
tapan Nomor: I/MPÎ /1983 Jiasal 104 sampai dengan paeal 109 
juncto Ketetapan, Nomor: IV/IHPR/1983*

Majelis Permusyawaratan Rakyat hasil Pemilihan U- 
mum tahun 1982 melalui Ketetapan Nomor: I/MPR/1983 pasal
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104 mempunyai eikap dan pendirian yang tidak berbeda de
ngan Majelis Permusyawaratan Rakyat hasil Pemilihan Umum 
tahun-tahun sebeluxnnya mengenai perubahan Undang-Undang 
Basar 1945, yaitu bahwa "Majelis Permusyawaratan Rakyat

*
berketetapan untuk mempertahankan Undang-Undang Dasar 
1945 tidak berkehendak dan tidak akan melakukan perubah
an terhadapnya sertu akan aselaksanakarmya secara mumi 
dan konsekwen".

Nmnun demikian, Majelis Permusyawaratan Rakyat me
lalui Ketetapan yang sama mencantumkan pula ketentuan me
ngenai kemungkinan diadakannya perubahan Undang-Undang 
Dasar* Sudah barang tentu persyaratan untuk mengadakan 
perubahan Undang-Undang Dasar lebih dipersulit, lebih su- 
lit dari persyaratan yang terdapat dalam pasal 37 Undang- 
Undang Basar 1945, agar dapat sejalan dengan sikap dan 
pendirian Majelis Permusyawaratan Rakyat yang tidak akan 
mengadakan perubahan Undang-Undang Dasar 1945.

Untuk mengajukan usul: perubahan Undang-Undang Da
sar harus didukung oleh sekurang-kurangnya empat fraksi 
seutuhnya dalam arti seluruh anggota dari keempat fraksi 
tersebut harus menyetujuinya. Untuk itu sebelumnya telah 
diadakan pembicaraan antara pimpinan fraksi yang mempu
nyai gagasan untuk mengadakan perubahan Undang-Undang Da
sar dengan pimpinan fraksi lain yang akan diajak untuk 
mengajukan usul perubahan, agar dapat mencapai empat frak-
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si seperti yang ditentukan dalam pasal 105 ayat (1) Kete
tapan Nomori I/MP^/1983*

Apabila dalam taraf permulaan ini dapat ditembus, 
sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Perrau- 
syawaratan Rakyat yang terdiri dari seluruh fraksi haras 
menghadiri sidang untuk membicarakan usul perubahan Undang-* 
Undang Dasar. Keputusan mengenai aiterima atau tidaknya u- 
sul perubahan itu apabila 2/3 bagian dari jumlah yang ha- 
dir menyetujulnya yang berarti usul untuk mengadakan peru
bahan Undang-Undang Dasar aiterima oleh Majelis Permusya- 
waratan Rakyat,

Setelah ada keputusan mengenai diterimanya usul pe
rubahan tersebut, belum berarti bahwa Rancangan Perubahan 
dapat segera diajukan. Menurut Ketetapan Nomor: IV/MPR/19- 
83 dinyatakan bahwa "Apabila Majelis Permusyawaratan Rak
yat berkehendak untuk mengubah Undang^-Undang Dasar 1945* 
terlebih dahulu harus meminta pendapat rakyat melalui Re
ferendum”. Jadi mengenai setuju atau tidaknya rakyat da
lam hal akan diadakannya perubahan Undang-Undang Dasar di
lakukan melalui Referendum. Setelah Majelis Permueyawarat- 
an Rakyat menyatakan setuju mengenai adanya usul perubahan 
Undang-Undang Dasar, kemudian Majelis Permusyawaratan Rak
yat menugaskan kepada Presiden untuk melakeanakan Referen
dum, Presiden dalam hal ini tidak bekerja sendiri, melain- 
kan memberi tugas kepada Lembaga Pemilihan Umum yang pim-

«
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pinan sehari hari dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri 
'untuk melaksanakannya.

Setelah Referendum dilaksanakan dan mengetahui ha- 
silnya, Menteri Dalam Negeri menyampaikan kepada Presiden»
untuk dilaporkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat* 
Apabila 90 pro sen dari masyarakat ikut dalam Referendum 
dan 90 prosen dari peserta Referendum menyatakan setuju 
adanya usul perubahan tersebut, maka perubahan baru dapat 
dilaksanakan}^ dengan demikian Rancangan Perubahan dapat 
segera diajukan.

Untuk mengajukan Rancangan Perubahan Undang-Undang 
Dasar harus didukung oleh sekurang-kurangnya empat fraksi 
seutuhnya, dalam arti seluruh anggota fraksi dari keempat 
fraksi tersebut harus menyetujuinya. Kalau temyata per
syaratan itu terpenuhi, prosedur selanjutnya adalah Ran
cangan Perubahan Undang-Undang Dasar diserahkan kepada 
anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk diteruskan 
kepada Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ba- 
dan Pekerja ini membentuk sebuah Panitia Khusus yang 
bertugas untuk mempelajari dan membahas Rancangan Peru
bahan. Setelah dipelajari dan dibahas kemudian diserah
kan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat melalui Badan
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Peker janya.
Apabila/ mulaa dari pertama kali diajukan Rancangan 

Perubahan Undang^Undang Dasar, sidang dihadiri oleh seku- 
rang*-kumignya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusya
waratan Hakyat yang terr'iri dari seluruh fraksi, maka ke
putusan dapat diambil apabila 2/3 dari yang hadir menya- ■ 
takan setuju* Dengan demikian- Rancangan,Perubahan Undang- 
Undang Dasar menjadi Perubahan Undang-Un&ang Dasar dan a- 
gar diketahui umum, diumumkan dalam Lembaran Negara.
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M I L I  K
*ri*,/ERPUSTAKAAN 
Univsrsitas a i r l a n g g a*
_ s U R A R A Y A

B A B  IV
EKSISTENSI REFERENDUM DAUM TATA HUKUM DI INDONESIA

Referendum tidak bertentangan dengan Undang-Undang 
pasar 1945

Masalah Referendum yang merupakan gagasan dari Pre
siden Soeharto karena banyaknya komentar yang menyatakan 
bahwa pengangkatan sebagian anggota Majelis Permusyawapat- 
an Rakyat tidaklah demokratis, kemudian dituangkan dalam 
bentuk Ketetapan yang telah ditetapkan oleh Majelis Permu- 
flyawaratan Rakyat yaitu Ketetapan Nomor: IV/MPR/1983*

Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga ne
gara yang tertinggi merupakan wakil dari seluruh fcakyat 
Indonesia yang dikehendaki terdiri dari seluruh lapisan 
masyarakat itu dibentuk oleh Undang-Undang Dasar 1945 ber
dasarkan pasal 2 ayat (l), sehingga dalam Penjelasan Un
dang-Undang Dasar 1945 dikatakan bahwa Majelis Permusyawa
ratan Rakyat merupakan penjelmaan seluruh rakyat Indone
sia. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 itu, Majelis 
Permusyawaratan Rakyat juga melakukan sepenuhnya kedaulat- 
an yang ada ditangan rakyat, dalam arti bahwa kedaulatan 
memang ditangan ralcyat tetapi pelaksanaannya diserahkan 
kepada wakil-wakil rakyat yang duduk dalam Majelis Permu
syawaratan Rakyat. Dengan demikian Majelis Pemusyawarat- 
an Rakyat adalah mandataris rakyat. Dengan diserahkannya
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sepenuhnya kedaulatan yang ada ditangan rakyat kepada Ma
jelis Permusyawaratan Rakyat berarti Majelis Permusyawa
ratan Rakyat raemegang kekuasaan Negara yang tertinggi.
 ̂Jadi Majelis Permusyawaratan Rakyat berhak dan berwenang 
untuk menetapkan suatui Ketetapan nengenai Referendum*

Majelis Permusyawaratan Rakyat diberi wewenang o- 
leh Undang-Undang Dasar 1945 melalui pasal 37 untuk meag- 
adakan perubahan Undang-Undang Dasar. Wewenang telah di
serahkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat; dilaksa- 
nakan atau tidaknya wewenang tersebut terserah kepada Ma
jelis Permusyawaratan Rakyat itu sendiri, mau mengadakan 
perubahan Undang-Undang Dasar atau tidak

Temyata Majelis Permusyawaratan Rakyat hasil P6- 
milihan Umum tahun 1982 yang belum mempunyai keinginan 
untuk mengadakan perubahan Undang-Undang Dasar, menetap
kan suatu Ketetapan mengenai Referendum • Ketetapan menge
nai Referendum ini dituangkan dalam Ketetapan Nomor: IV/ 
MPR/1983, dalam pasal 1 dinyatakan bahwa: "Majelis Permu
syawaratan Rakyat berketetapan untuk mempertahankan Undang-* 
Undang Dasar 1945, tidak berkehendak dan tidak akan mela- 
kukan perubahan terhadapnya serta akan melaksanakannya se- 
cara mumi dan konsekwen? Hal yang sama juga dituangkan 
dalam pasal 104 Ketetapan Nomor.: l/MPR/1983*

Sedaaigkan pasal 2 Ketetapan Nomor: IV/MPR/1983 me- 
nyatakan. bahwa: "Apabila Majelis Permusyawaratan Rakyat
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berkehendak untuk mengadakan perubahan Undang-Undang Da
sar 1945, terlebih dahulu harus meminta pendapat rakyat 
melalui Referendum”. Kalau dikaitkan antara pasal 1 dan 
pasal 2 Ketetapan Nomor: IV/MP^1983, dari situlah kita 
dapat mengetahui sikap dan pendirian dari Majelis Permu
syawaratan Bakyat yaitu akan mempertahankan Undang-Undang 
Dasar 1945, yang sesuai dengan tekad perjuangan Orde Ba- 
ru* Pelaksanaan dari Ketetapan ini dituangkan dalam ben
tuk Undang-Undang. Dari uraian tersebut di atas, jelaslah 
bahwa Referendum tidak menyimpang dari ketentuan Undang- 
Undang Dasar 1945* J«C*T, Simorangkir menyatakan bahwa:

Seandainya Majelis Permusyawaratan Rakyat hasil Pemi
lihan Umum tahun 1982 ini dalam sidang Umumnya mela
lui salah satu ketetapannya akan menetapkan suatu Ke
tetapan mengenai Referendum katakanlah secara konkrit 
dalam kaitannya dengan Bab XVI Pasal 37 Undang-Undang 
Dasar 1945 mengenai Perubahan Undang-Undang Dasar, raa- 
ka jelas hal itu tidaklah bertentangan denggn Undang- 
Undang Dasar 1945; tidak inconstitusional.

Referendum dalam kaitannya dengan pengangkatan anggota De
wan Perwakilan Rakyat/taa.jelis Permusyawaratan Rakyat

Di dalam pasal 1 ayat (4) Undang-Undang nomor 16 
tahun 1969 ten tang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusya
waratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Porwakil- 
an Rakyat Daerah disebutkfm bahwa, jumlah anggota Majelis

14J*C«T.' Simorangkir II, op.cit.. h*134
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Permusyawaratan Rakyat yang diangkat ditetapkan sepertiga 
dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Se- 
pertiganya tersebut, termasuk anggota yang diangkat mela- 
lui Dewan Perwakilan Rakyat. Menurut pasal 10 ayat (4) Un- 
dang-Undang nomor 16 tahun 1969 tentang Susunsn dan Kedu- 
dukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Bewan Perwakilan 
R&kyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dinyatakan bah
wa, 100 orang dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat' diang
kat oleh Presiden.

Pengangkatan sebagian anggota Majelis Permusyawa
ratan Rakyat ini dimaksudkan dalam rangka untuk znemperta- 
hankan dan mengamankan Undang-Undang Dasar 1945, karena 
diangkatnya mereka oleh Presiden secara tidak langsung. 
mereka akan mendukung program pemerintah yaitu melaksana- 
kan Undang-Undang Dasar 1945 secara mumi dan konsekwen. 
Dengan adanya komentar yang disampaikan kepada Pemerin
tah mengenai pengangkatan sebagian anggota Majelis Permu
syawaratan Rakyat tidaklah demokratis, maka bagaimana ca- 
ranya agar tetap dikatakan demokratis sekaligus juga da
pat menjamin bahwa Undang-Undang Dasar 1945 tidak akan di- 
rubah atau dengan kata lain Ĵ ahwa pasal 37 Undang-Undang 
Dasar 1945 tidak akan dilaksanakan. Untuk itu ditempuh de
ngan jalan melalui Referendum sebagai salah satu sarana 
untuk mempertahankan dan mengamankan ‘Undang-Undang Dasar 
1945, sebagaimana maksud diadakannya pengangkatan sebagi-
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an anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat,
Dengan adanya Ketetapan mengenai Referendum, maka 

Undang-Undang nomor 16 tahun 1969 tentang Susunan dan Ke- 
dudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakjrat Daerah juncto Undang- 
Undang nomor 5 tahun 1975 perlu diadakan perubahan. Ang
gota Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri dari selurtah 
anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dengan Utusan 
Daerah dan golongan-golongan. Jumlah anggota Majelis Per
musyawaratan ditetapkan dua kali lipat jumlah anggota De
wan Perwakilan Rakyat, sedangkan jumlah anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat menurut Rancangan Undang-Undang tentang 
Perubahan atas Undang-Undang nomor 16 tahun 1969 tentang 
Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, De
wan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang nomor 5 
tahun 1975 ditetapkan sekurang-kurangnya 500 orang dan 
sebanyak-banyak 600 orang. Dengan demikian, 'berarti jum
lah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat sekurang-ku- 
rangnya 1000 orang. Jumlah anggota Dewan Perwakilan Rak
yat dari golongan karya Angkatan Bersenjata Republik In
donesia yang diangkat ditetapkan seperlima dari jumlah 
anggota Dewan Perwakilan Rakyat, yaitu 100 orang. Peng™ 
arigkatannya ditetapkan dengan Keputusan Presiden atas u- 
sul Panglima Angkatan Bersenjata.
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Adapun jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rak
yat yang dian^cat terdiri daxi 100 orang dari utusan go- 
longan dan yang diangkat melalui Dewan Perwakilan Rakyat 
100 orang, sehlngga keseluruhannya berjumlah 200 orang, 
ini berarti seperlimsu dari seluruh jumlah anggota Majelis 
Permueyscwaratan Rakyat.
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B A B  V 
P E N U T U P

1. Kesimpulan
Referendum yang ditetapkan oleh Majelis Perausya- 

waratan Rakyat dalam bentuk Ketetapan Nomor: IV/MPR/1983,
, tidak bertentangan dengan Undang-Undang Basar 1945* Alas- 
annya, bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat dibentuk ber
dasarkan pasal 2 ayat (l) Undang-Undang Basar 1945 dan 
memegan# kekuasaan Negara tertinggi. Majelis Permueyawa- 
ratan Rakyat melakukan kedfculatan yang ©da- ditangan rak
yat. Undang-Undang Basar 1945 melalui pasal 37 memberikan 
wewenang kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk mfeng- 
ubah Undang-Undang Basar.v.ltejelis Permusyawaratan Rakyat 
akan mengadakan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar, 
apabila benar-benar dianggap perlu oleh masyarakat* Jadi 
Majelis Permusyawaratan Rakyat berhak dan berwenang untuk 
menetapkan suatu Ketetapan mengenai Referendum, dalam rang- 
ka menjalankan kedaulatan rakyat.

Menurut Undang-Undang nomor 16 tahun 1969 tentang 
Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Rakyat. dan Bewan Perwakilan Rakyat Daerah pasal 
1 ayat (4) dinyatakan bahwQ, jumlah anggota Majelis Permu
syawaratan Rakyat yang diangkat iditetapkan sebanyak seper- 
tiga dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat,
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Sepertiga dari anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat 
yang diangkat tersebut termasuk pula anggota yang diang- 
kot melalui Dewan Perwakilan Rakyat, berdasarkan pasal 
10 ayat (3) Undang-Undang nomor 16 tahun 1969 tentang 
Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Dae
rah.

Pemerintahan Orde Baru bertujuan untuk memperta- 
hankan dan mengamankan Undang-Undang Dasar 1945 serta 
melaksanakannya secara mumi dan konsekwen. Pengangkatan 
sebagian dari anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat

■yang dilakukan oleh Presiden, terkandung suatu tujuan 
tertentu dari Pemerintah yaitu agar mereka yang diangkat 
secara tidak langsung akan mendukung program Pemerintah, 
termasuk pula melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 se
cara mumi dan konsekwen. Dengan demikian, kemungkinan 
akan sulit untuk melaksanakan pasal 37 Undang-Undang Da
sar 1945*

Berbicara masalaih Referendum tidak bisa terlepas 
dari sistem demokrasi, karena sistem demokrasi adalah 
suatu sistem pemerintahan yang dilakukan dari rakyat, o- 
leh rakyat dan untuk rakyat. Sistem pemerintahan demokra- 
di negara kita tercermin dalam sila keempat Pancasila ya
itu sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebiftaksa- 
naan dalam permusyawaratan/perwakilan. Referendum dilak-
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sanakan dengan jalan raerainta pendapat dari rakyat. Jadi 
keduanya, baik Referendum maupun sistem pemerintahan de
mokrasi yang tercermin dalam sila keempat Pancasila yang 
menjadi subjek adalah rakyat, sehingga dapat dikatakan 
bahwa Referendum merupakan konsekwensi dari sistem demo
krasi,

2. Saran
Agar tidak terdapat kesimpangsiuran tentang ada- 

nya Referendum ini, dipandang perlu untuk segera menge- 
luarkan Undang-Undang tentang Referendum sebagaimana di- 
maksudkan dalam Ketetapan Nomor: IV/MPR/1983 dan peratur- 
an-peraturan lain sehubungan dengan adanya Referendum.

Kalau memang dengan adanya pengangkatan sebagian 
anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat dimaksudkan untuk 
mengamankan dan melestarikan Undang-Undang Dasar 1945, 
dengan kata lain bahwa pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 
tidak akan dilaksanakan, maka setelah dikelusrkannya Un
dang-Undang tentang Referendum seyogyanya pengangkatan 
itu ditiadakan untuk menumbuhkan kehidupan pemerintahan 
demokrasi# Meskipun ada Undang-Undang tentang Referendum, 
selama Majelis Permusyawaratan Rakyat konsekwen dengan 
sikap serta pendiriannya, maka perubahan Undang-Undang 
Dasar 1945 tidak akan dilakukan.
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