
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 “Ciri khas dari negara demokrasi konstitusional ialah gagasan 

pemerintahan yang demokratis adalah pemerintahan yang terbatas 

kekuasaanya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap 

warga negaranya.”1 

 “Pembatasan-pembatasan atas kekuasaan pemerintah tercantum dalam 

konstitusi; maka dan itu sering disebut pemerintahan berdasarkan konstitusi 

(Constitutional Government). Jadi, Constitutional Government sama dengan 

Limited Government atau Restrained Government.”2 

 “Pada waktu demokrasi konstitusional muncul sebagai suatu program 

dan sistem politik yang konkrit, yaitu pada akhir abad ke-19, dianggap bahwa 

pembatasan atas kekuasaan negara sebaiknya diselenggarakan dengan suatu 

konstitusi tertulis, yang dengan tegas menjamin hak-hak asasi dari warga 

negara.”3 

 Disamping itu, “kekuasaan dibagi sedemikian rupa sehingga 

kesempatan penyalahgunaan diperkecil, yaitu dengan cara menyerahkannya 

kepada beberapa orang atau badan dan tidak memusatkan kekuasaan 

                                                 
1 Miriam budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 
2008, hal 107. 
2 Ibid. 
3 Ibid. 
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pemerintah dalam tangan satu orang atau satu badan.”4 “Perumusan yuridis 

dari prinsip-prinsip ini dikenal dengan istilah negara hukum (Rechtsstaat) dan 

Rule of Law.”5 

Dalam praktek ketatanegaraan, “perubahan Undang-Undang Dasar 

1945 dari sudut pandang Hukum Tata Negara merupakan ”Conditio Sine 

Quonon” bagi penataan ulang sistem pemerintahan dan ketatanegaran.”6 “Hal 

ini dilakukan dalam rangka mendesain demokrasi atau kedaulatan rakyat yang 

berorientasi pada tegaknya Rule of Law, pengendalian kekuasaan, otonomi 

dareah, civil society dan checks and balances.”7 

Hal tersebut merupakan salah satu agenda reformasi yang harus di 

lakukan oleh bangsa Indonesia yang salah satunya adalah kepastian sistem 

pemerintahan dalam ketatanegaraan Indonesia yaitu mengenai peran lembaga 

eksekutif dan lembaga legislatif. 

Ditinjau dari prespektif sejarah, “amandemen terhadap UUD 1945 

dilakukan oleh bangsa Indonesia sebanyak empat kali, yaitu amandemen 

pertama dilakukan pada tahun 1999, titik berat dalam perubahan pertama 

adalah tentang pembatasan kekuasaan Presiden.”8 

Kemudian, “amandemen kedua dilakukan pada tahun 2000, titik berat 

dalam perubahan kedua tentang Hak Asasi Manusia (HAM), kemudian 

amandemen ketiga dilakukan pada tahun 2001, titik berat perubahan tentang 

                                                 
4 Ibid, hal 107-108. 
5 Ibid. 
6 Dahlan Thaib, Ketatanegaran Indonesia Perspektif  Konstitusi, Total Media, 2009, hal 173. 
7 Ibid. 
8 Iswanto, Bahan Kuliah HTN II, Hak Legislasi “Hak Legislasi dalam Tiga Undang-Undang 
Dasar Republik Indonesia”, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2006, hal 19. 
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kelembagaan Negara.”9 Sedangkan, “amandemen terakhir atau atau 

amandemen keempat dilakukan pada tahun 2002.”10 

Hal ini menyebabkan, “implikasi terhadap perubahan struktur 
ketatanegaraan Indonesia pasca perubahan UUD 1945 dari yang pertama 
sampai dengan yang keempat terutama yang berkaitan dengan kekuasaan 
dalam negara, telah mengakibatkan terjadinya pergeseran kekuasaan dari 
lembaga eksekutif kepada lembaga legislatif (executive heavy ke arah 
legislative heavy).”11 

    
“Pemikiran mengenai perlunya mekanisme saling mengawasi dan kerja 

sama telah melahirkan teori-teori modifikasi atas ajaran pemisahan kekuasaan 

yaitu teori pembagian kekuasaan (Distribution Of Power) yang menekankan 

pada pembagaian fungsi-fungsi pemerintahan dan teori Check And 

Balances.”12 

Dilihat dari sejarah tentang teori pemisahan kekuasaan, “teori 

pemisahan kekuasaan (Separation of Powers) ini awalnya dikemukan oleh 

John Locke pada tahun 1690 dan kemudian dikembangkan oleh Montesquieu 

pada pertengahan abad XVIII.”13 

“Doktrin ini bertujuan mencegah konsenterasinya kekuasaan secara 

absolut disatu tangan, sehingga cenderung sewenang-wanang dan berpeluang 

menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan (misuse power).”14 

                                                 
9  Ibid. 
10 Ibid. 
11 Teguh Satya Bhakti, Pola Hubungan Presiden dan Legislatif Menurut Perubahan UUD 1945, 
Jurnal Konstitusi Volume 6 Nomor 4, Nopember 2009, hal 117. 
12 Sumali, Reduksi Kekuasaan Eksekutif dibidang peraturan pengganti uu (perpu), Malang, 
Universitas Muhammadiyah Malang, 2002, hal 39. 
13 Ibid, hal 9. 
14 Ibid. 
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“Melalui bukunya yang berjudul “Two Treaties of Government” John 

Locke mengusulkan agar kekuasaan didalam negara itu dibagi-bagi kepada 

organ-organ negara yang berbeda.”15 

Selanjutnya, “menurut John Locke agar pemerintah tidak sewenang-

wenang harus ada pembedaan pemegang kekuasaan-kekuasaan didalam 

negara kedalam tiga macam kekuasaan.”16 

Tiga macam kekuasaan menurut Locke tersebut adalah sebagai 

berikut: 

a.  “Kekuasaan Legislatif (membuat undang-undang). 

b. Kekuasaan Eksekutif (melaksanakan undang-undang). 

c. Kekuasaan Federatif (melaksanakan hubungan diplomatik dengan negara 

lain).”17 

Sedangkan ”melalui bukunya ”L’Esprit Des Lois” Montesquieu pada 
tahun 1748 menawarkan alternatif yang agak berbeda dari yang ditawarkan 
John Locke. Menurut Montesquieu untuk tegaknya negara demokrasi perlu 
diadakan pemisahan kekuasaan negara kedalam organ-organ legislatif, 
eksekutif, dan yudikatif.”18 

 
Sementara itu, ”kekuasaan legislatif adalah kekuasaan membuat 

undang-undang; eksekutif melaksanakan undang-undang; yudikatif mengadili 

kalau terjadi pelanggaran undang-undang tersebut. Jika dibandingkan akan 

segera terlihat perbedaan konsep Locke dan Montesquieu.”19 

                                                 
15 Moh. Mahfdud MD, Dasar & Struktur Ketatanegaraan Indonesia Edisi Revisi, Rineka Cipta, 
2001, hal 72. 
16 Ibid. 
17 Ibid. 
18 Ibid. 
19 Ibid, hal 72-73. 
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Perbedaan konsep Locke dan Montesquie tersebut adalah sebagai 

berikut: 

a. ”Menurut Locke kekuasaan eksekutif merupakan kekuasaan yang 
mencakup kekuasaan yudikatif karena mengadili itu berarti melaksanakan 
Undang-undang sedangkan kekuasaan federatif (hubungan luar negeri) 
merupakan kekuasaan yang berdiri sendiri 

b. Menurut Montesquieu kekuasaan eksekutif mencakup kekuasaan federatif 
karena melakukan hubungan luar negeri itu merupakan kekuasaan 
eksekutif sedangkan kekuasaan yudikatif harus merupakan kekuasaan 
yang berdiri sendiri dan terpisah dari eksekutif.”20 

 
  ”Dalam lampiran dari bukunya ”The Law and The Constitution”, Prof. 

Jenings membicaraan lebih lanjut tentang pemisahan kekuasaan (Separation of 

Powers). Disitu ia membedakan antara pemisahan kekuasaan dalam arti 

materiil dan pemisahan kekuasaan formal.”21 

  ”Yang dimaksudkannya dengan pemisahan kekuasaan dalam arti 
materiil ialah pemisahan kekuasaan dalam arti pembagian kekuasaan itu 
dipertahankan dengan tegas dalam tugas-tugas (functie-functie) kenegaraan 
yang secara karakteristik memperlihatkan adanya pemisahan kekuasaan itu 
kepada tiga bagian. Yaitu antara lain: ”legislatif, eksekutif, dan judikatif. 
Sedangkan yang dimaksudkannya dengan pemisahan kekuasaan dalam arti 
formal ialah bila pembagian kekuasaan itu tidak dipertahankan dengan 
tegas.”22 
 

Kekuasaan menurut pendapat  Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan 

adalah suatu hubungan di mana seseorang atau sekelompok orang dapat 

menentukan tindakan seseorang atau kelompok lain ke arah tujuan dari pihak 

pertama (power is relationsip in which one person or group is able to 

determine the action of another in the direction of the former’s own ends).23 

                                                 
20 Ibid. 
21 Ismail Suny, Pembagian Kekuasaan Eksekutif suatu penyelidikan perbandingan dalam Hukum 
Tata Negara Inggeris, Amerika Serikat, Uni Sovyet, dan Indonesia, Aksara Baru, 1982, hal 3. 
22 Ibid. 
23 Miriam Budiarjo, Op Cit. hal 60. 
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“Menurut C.F. Strong, istilah eksekutif acapkali digunakan secara 

kabur, kadang menunjuk pada jabatan Presiden atau Perdana Menteri, namun 

kadang dipakai sebagai seluruh lembaga atau organisasi pelayanan publik, 

sipil dan militer.”24 “Bagi strong, pengertian eksekutif adalah kepala 

pemerintahan bersama-sama dengan menteri yang umumnya disebut 

kabinet.”25 

Sementara itu, pengertian lain dari ”eksekutif adalah pemerintah dalam 

arti sempit yang melaksanakan pemerintahan, pembangunan dan 

kemasyarakatan berdasarkan perundang-undangan dan haluan negara.”26 

”Organisasinya adalah kabinet atau dewan menteri-menteri, di mana masing-

masing menteri memimpin departemen dalam melaksanakan tugas, wewenang 

dan tanggungjawabnya.”27 

”W. Ansley Wynes dalam karyanya Legislative, Eksecutive, And 
Judicial Powers In Australia, kekuasaan eksekutif didefinisikan sebagai 
kekuasaan dalam negara yang melaksanakan Undang-undang, 
menyelenggarakan urusan pemerintahan dan mempertahankan tata tertib dan 
keamanan, baik didalam maupun diluar negeri.”28 

 
Selain itu, ”pengertian lain dari Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan 

menjalankan undang-undang dipegang oleh kepala negara.”29 Oleh karena itu 

kekuasaan dari kepala negara dilimpahkannya (didelegasikannya) kepada 

pejabat-pejabat pemerintah/negara yang bersama-sama merupakan suatu 

                                                 
24 Sumali, Op Cit. 
25 Ibid. 
26 Inu Kencana Syafiie, Pengantar Ilmu Pemerintahan, Bandung, Rafika Aditama, 2009, hal 121. 
27 Ibid. 
28 Sumali, Op Cit. 
29 CST Kansil, Hukum Tata Negara Republik Indonesia, Bina Aksara, 1986, hal 70. 

    6 



badan pelaksanaan undang-undang (badan eksekutif).”30 ”Badan inilah yang 

berkewajiban menjalankan kekuasaan eksekutif.”31  

Sementara itu,, ”istilah pemerintahan berasal dari dua gabungan kata 

Sistem dan Pemerintahan. Kata sistem dilihat dari segi etimologi adalah 

sekelompok/bagian-bagian (alat dan sebagainya) yang bekerja bersama-sama 

untuk melakukan maksudnya.”32 

Sedangkan yang dimaksudkan dengan ”pemerintah adalah sebagai 

perintah yaitu perkataan yang bermakna menyuruh melakukan sesuatu, 

pemerintah adalah kekuasaan yang memerintah suatu negara (Daerah Negara) 

atau badan tertinggi yang memerintah suatu negara, daerah atau negara.”33 

Dari istilah tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa  

pengertian dari  sistem pemerintahan yaitu sekelompok orang atau alat 

pemerintah, baik pemerintahan dalam arti sempit maupun pemerintah dalam 

arti luas yang bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan dari 

pemerintah atau tujuan dari negara yang telah ditentukan sebelumnya. 

”Pemerintahan merupakan fungsi pemerintahan. Pemerintah dalam arti 

sempit ialah badan yang khusus berfungsi sebagai pelaksana kekuasaan 

pemerintahan negara (fungsi eksekutif).”34 ”Pemerintahan dalam hal ini 

ditentukan dalam hukum positif, khususnya dalam Undang-undang Dasar atau 

Konstitusi yang bersangkutan.”35  

                                                 
30 Ibid. 
31 Ibid, hal 71. 
32 Dasril Radjab, Hukum Tata Negara, Jakarta, Rineka Cipta, 2005, hal 5. 
33 Ibid. 
34 Soehino, Hukum Tata Negara; Sistem Pemerintahan Negara, Yogyakarta, Liberty, 1993, hal 77. 
35 Ibid. 
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Sedangkan, ”pengertian pemerintahan dalam arti luas meliputi semua 

badan yang berfungsi melaksanakan kekuasaan negara (eksekutif, Legislatif, 

yudikatif dan sebagainya).”36 ”Banyaknya badan serta kekuasaan apa yang 

dilaksanakan oleh masing-masing badan dalam hal ini juga ditentukan dalam 

hukum positif negara yang bersangkutan, khususnya dalam Undang-Undang 

Dasar atau Konstitusinya.”37  

Sistem pemerintahan negara menggambarkan adanya lembaga-

lembaga negara, hubungan antar lembaga negara, dan bekerjanya lembaga 

negara dalam mencapai tujuan pemerintahan negara yang berhubungan satu 

sama lain. Misalnya tujuan pemerintahan Negara Indonesia seperti yang 

tertuang dalam pembukaan UUD 1945 yaitu pemerintahan Negara Indonesia 

yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 

Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan 

kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan 

kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. 

Lembaga-lembaga negara yang berada dalam sistem ketatanegaraan 

Indonesia bekerja bersama-sama dan saling bekerja menunjang antara 

lembaga yang satu dengan yang lainnya untuk mewujudkan tujuan dari 

pemerintahan Indonesia seperti yang tertuang dalam konstitusi Negara 

Indonesia yaitu dalam pembukaan UUD 1945. Dalam suatu negara yang 

bentuk pemerintahannya republik, maka didalam negara tersebut terdapat 

seorang yang bertindak sebagai kepala negara maupun sebagai kepala 

                                                 
36 Ibid. 
37 Ibid. 
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pemerintahan.  Dan kepala negara maupun kepala pemerintahan tersebut dapat 

membentuk beberapa departemen-departemen yang nantinya akan 

melaksanakan ataupun menjalankan kekuasaan eksekutif dan melaksanakan 

undang-undang. 

Dalam teori, ”sistem presidensial yang murni, tidak lagi perlu 

dipersoalkan mengenai perbedaan atau apalagi pemisahan antara fungsi kepala 

negara dan kepala pemerintahan.”38 ”Pembedaan dan pemisahan antara fungsi 

itu hanya relevan dalam sistem parlementer yang memang mempunyai dua 

jabatan terpisah, yaitu kepala negara dan kepala pemerintahan.”39 

Sedangkan, ”sistem pemerintahan presidensial cukup memiliki 

Presiden dan Wakil Presiden saja tanpa mempersoalkan kapan ia berfungsi 

sebagai kepala negara dan kapan sebagai kepala pemerintahan.”40 

”Dengan demikian, tidak perlu lagi ada pembedaan antara sekretariat 

negara dan sekretariat kabinet ataupun keputusan Presiden sebagai kepala 

pemerintahan. Republik Indonesia hanya memiliki Presiden dan Wakil 

Presiden dengan tugas dan kewenangannya masing-masing.”41 ”Bahkan, 

dalam konteks pengertian negara hukum dan prinsip Rule Of Law, dapat 

dikatakan secara simbolik, yang dinamakan kepala negara dalam sistem 

pemerintahan presidensial itu adalah konstitusi.”42 

                                                 
38 Jimly Asshidiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta, Konstitusi Press, 2005, 
hal 203. 
39 Ibid. 
40 Ibid. 
41 Ibid. 
42 Ibid. 
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”Dengan perkataan lain, kepala negara dan negara konstitusional 

Indonesia adalah Undang-undang Dasar, sedangkan Presiden dan Wakil 

Presiden bersama-sama lembaga negara atau subyek hukum tata negara lain 

seharusnya tunduk kepada konstitusi sebagai The Symbolic Head Of State.”43 

”Pada dasarnya posisi Presiden yang terlalu dominan (Eksekutive 

Heavy) dimana hampir semua kewenangan Presiden yang diatur menurut 

UUD 1945 tersebut dilakukan tanpa melibatkan pertimbangan atau 

persetujuan DPR sebagai wakil rakyat.”44 Oleh ”karena itu tidak adanya 

pengawasan dan tanpa persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), maka 

kekuasaan Presiden sangat besar dan cenderung dapat disalahgunakan.”45  

”Sebagaimana kita ketahui dalam pasal 5 ayat (1) UUD 1945 Presiden 

memegang kekuasaan membentuk Undang-undang dengan persetujuan DPR, 

yang dapat kita artikan bahwa Presiden dapat membentuk undang-undang.”46 

Hal tersebut ”didalam sistem politik Indonesia dianggap sebagai salah 

satu faktor yang mendorong munculnya pemerintahan yang otoriter dan 

absolut. Oleh karena itu dalam proses amandemen UUD 1945 kekuasaan 

Presiden dikurangi, disisi lain kekuasaan perlemen ditambah dan 

dipertegas.”47 

”Dalam kenyataan, hak inisiatif Presiden lebih banyak dipergunakan 

dibandingkan dengan hak inisiatif anggota DPR, baik pada masa lalu maupun 

                                                 
43 Ibid. 
44 http// www. Legalitas. Org. diakses pada tanggal  1 maret 2010. pukul 10.00. hal 1. 
45 Ibid. 
46 Ibid, hal 2. 
47 Ibid. 
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dewasa ini. Hal ini sudah merupakan kecenderungan umum.”48 ”Dalam sistem 

pemeritahan, sistem politik atau sistem ideologi apapun ada kecenderungan 

bahwa eksekutif makin kuat, termasuk dalam pembentukan undang-undang.”49  

Terlepas dari apakah hak inisiatif Presiden lebih banyak dibandingkan 

oleh anggota DPR dalam hal pembentukan Undang-undang, namun kekuasaan 

dalam membentuk undang-undang tetap berada di pihak DPR hal tersebut 

dinyatakan dengan tegas dalam UUD NRI 1945 Pasal 20. 

”Menjadi tidak jelas arah yang dituju atas perubahan Pasal 5 ayat (1) 

dan Pasal 20 ayat (1) dalam pembentukan UU, apakah berkiblat ke AS atau 

sistem Kontinental? Kalau dikatakan berkiblat ke AS, Presiden tidak 

mempunyai hak Inisiatif mengajukan RUU seperti halnya Presiden AS.”50 

”Lagi pula dalam perubahan UUD 1945 tidak secara eksplisit 

disebutkan bahwa Presiden memiliki hak Veto terhadap UU yang disetujui 

DPR, sedangkan di AS, Presidennya memiliki hak veto yang bisa di counter 

veto oleh Congres sebagai perwujudan dari Checks and Balances System.”51 

Jika dikatakan berkiblat ke Negara-negara Eropa dengan sistem Continental, 

tentu saja tidak perlu mengubah ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan pasal 20 ayat  

(1).”52 

Untuk itu, apabila kedepan nantinya dilakukan amandemen kelima atas 

UUD 1945 maka rumusan pasal Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) UUD 

                                                 
48 Abdy Yuhana, Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945 Edisi Revisi, 
Bandung, Fokus Media, 2009, hal 10. 
49 Ibid, hal 10 -11. 
50 Ibid, hal 10. 
51 Ibid. 
52 Ibid. 
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1945 harus dirumuskan dengan jelas sehingga tidak menimbulkan intrepretasi 

pada konstitusi tentang lembaga mana yang berhak ataupun memiliki 

kekuasaan penuh dalam membentuk undang-undang, serta mempertegas 

sistem pemerintahan yang dianut oleh bangsa Indonesia, sehingga perdebatan 

tentang sistem pemerintahan tadak akan terus menerus terjadi. 

 

    Pasal 5 UUD 1945 

(1) ”Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada 
Dewan Perwakilan Rakyat”.53 

  
 
    Pasal 20 UUD 1945 

(1) ”Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk 
undang-undang”.54 

  

”Amandemen ini sebenarnya dilakukan untuk menjamin terjadinya 

proses Check And Blances antara lembaga eksekutif dengan lembaga 

legislatif. Namun dalam kenyataannya, akibat dari amandemen adalah 

hubungan antara kedua lembaga negara ini menjadi disharmonis.”55 ”Akibat 

ketidakharmonisan ini menyebabkan implementasi kebijakan-kebijakan 

pemerintah tidak berjalan efektif.”56 

”Permasalahannya terdapat dua faktor yaitu pertama adalah sistem 

presidensial dan sistem multipartai tidak mendukung terciptanya pemerintahan 

                                                 
53 Perubahan Pertama disahkan pada tanggal 19 Oktober 1999.  
54 Perubahan kedua disahkan pada tanggal 18 Agustus 2000. 
55 http// www. Legalitas. Org, Op Cit, hal 2. 
56 Ibid, hal 3. 
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yang stabil dan efektif. Kedua, adalah personal dan kapasitas yang menjadi 

Presiden.”57 

”Dalam rangka perubahan UUD 1945 dewasa ini berkembang luas 

mengenai sistem pemerintahan yang seyogyanya di kembangkan di Indonesia 

di masa depan.”58 ”Bahakan hampir semua perdebatan politik yang berkaitan 

dengan mekanisme ketatanegaraan selalu dikaitkan dengan kontroversi 

berkaitan dengan ketidakpastian sistem ketatanegaraan yang bersumber pada 

kelemahan dalam rumusan UUD 1945.”59  

”Salah satu persoalan yang penting yang selalu diperdebatkan 

mengenai sistem ketatanegaraan berdasarkan UUD 1945 tersebut adalah soal 

kepastian  mengenai sistem pemerintahan.”60 ”Sejak dulu selalu dikatakan 

bahwa UUD 1945 menganut sistem presidensial, sekurang-kurangnya sistem 

demikian itulah yang semula dibayangkan ideal oleh kalangan para perancang 

UUD 1945.”61 

”Namun demikian bila kita telaah lebih seksama, sebenarnyalah sistem 

presidensial yang dianut dalam UUD 1945 itu tidak sama sekali murni 

sifatnya, melainkan lebih mengarah kepada sistem campuran (hybrid 

system).”62 ”Sebagaimana kita ketahui sistem tersebut memuat ciri-ciri 

campuran antara sistem presidensial dengan sistem perlementer.”63 

                                                 
57 Ibid. 
58 Jimly Ashissdiqie, Hukum Tata Negara Dan Pilar-pilar Demokrasi  Serpihan Pemikiran 
Hukum, Media Dan HAM, Jakarta, Konstitusi Press, 2005, hal 108. 
59 Ibid. 
60 Ibid. 
61 Ibid. 
62 Ibid. 
63 Ibid. 
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”Salah satu sistem parlementer yang dianut dalam UUD 1945 adalah 

berkenaan dengan pertanggungjawaban kepada MPR sebagai lembaga 

parlemen yang mempunyai kedudukan sebagai lembaga tertinggi Negara 

(Supreme Council).”64 ”Dalam kedudukannya sebagai lembaga tertinggi 

Negara, MPR juga berwenang memberhentikan Presiden ditengah masa 

jabatannya karena tuduhan pelanggaran haluan Negara.”65  

”Sebagai mana terdapat dalam Pasal 7A amandemen UUD 1945 yang 

berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat 

lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi 

syarat sebagai Presiden dan/atauWakil Presiden.”66 ”Lagi pula pengertian 

haluan negara itu bersifat sangat luas yaitu dapat mencakup pengertian politik 

dan hukum sekaligus.”67   

Permasalahan Sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, menarik 

untuk dikaji jauh lebih mendalam lagi, oleh sebab itu dalam penelitian ini 

penulis memilih judul, sebagai berikut: “KEKUASAAN EKSEKUTIF 

DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA”. 

 

 

  

 

 

                                                 
64 Ibid, hal 108-109. 
65 Ibid. 
66 Ibid. 
67 Ibid. 
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B. Pembatasan masalah 

Agar penulisan skripsi ini mengarah pada pembahasan yang 

seyogyanya dan fokus pada  pokok permasalahan, tidak terjadi pemahaman 

yang kabur, serta mempermudah penulis dalam menyelesaikan penulisan 

skripsi ini, maka penulis menganggap perlu adanya pembatasan masalah. 

Penelitian ini akan dibatasi pada pembahasan tentang Kekuasaan Eksekutif 

dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia Pasca Orde Baru. 

C. Perumusan masalah 

Perumusan masalah merupakan salah satu faktor yang sangat penting 

dalam melakukan penelitian, karena dengan adanya perumusan masalah, maka 

dapat memudahkan peneliti untuk melakukan pembahasan yang terarah 

dengan tujuan yang telah ditetapkan, oleh karena itu perumusan masalah 

dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana kedudukan Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di 

Indonesia? 

2. Bagaimana pelaksanaan kekuasaan eksekutif di Indonesia? 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan Penelitian yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut: 

1.   Tujuan Objektif 

a. Untuk menjelaskan kedudukan Presiden dan DPR di Indonesia 

b. Untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan kekuasaan 

eksekutif di Indonesia. 
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E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

perkembangan dan pengembangan Ilmu Hukum, khususnya dalam bidang 

Hukum Tata Negara pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. 

F. Metode Penelitian 

Untuk memperoleh informasi serta penjelasan mengenai segala sesuatu 

yang berhubungan dengan pokok permasalahan, maka diperlukan suatu 

metode penelitian ataupun pedoman dalam melakukan penelitian, sebab 

dengan menggunakan metode penelitian atau pedoman penelitian yang tepat 

dan benar akan diperoleh validitas data serta dapat mempermudah penulis 

dalam melakukan penelitian terhadap suatu masalah. Adapun metode 

penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Jenis penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan pendekatan 

Doktrinal yang bersifat normatif.68  

Adapun yang dapat dijadikan obyek dalam penelitian dengan 

pendekatan doktrinal yang bersifat normatif ini adalah data-data yang 

berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. 

Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (library 

research), penelitian studi kepustakaan atau yang bersifat normatif hanya 

dengan membaca ataupun menganalisa bahan-bahan yang tertulis. 

                                                 
68 Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat, Jakarta, 
Rajawali, 1990, hal 15. 
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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana 

perkembangan dari suatu lembaga atau sistem hukum tertentu sehingga 

dapat di ketahui bagaimana fakta-fakta hukum dimasa lampau dalam 

hubungannya dengan fakta hukum dimasa kini.69 

2.  Metode Pendekatan 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yaitu 

sebagai berikut: Metode Pendekatan Yuridis adalah menguraikan masalah 

dengan berpijak pada pola pikir dari  konsep hukum formal dan norma-

norma hukum yang berlaku. 

3. Jenis data 

  Penlitian ini bersifat studi kepustakaan, penelitian yang bersifat studi 

kepustakaan adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang 

berasal dari berbagai sumber dan di publikasikan secara luas, serta di 

butuhkan dalam penelitian hukum normatif yaitu terdiri dari: 

1) Bahan Hukum Primer 

                   Yaitu bahan yang mempunyai kekuatan hukum, terdiri dari: 

      a) Undang-Undang Dasar 1945 

b) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. 

   2) Bahan Hukum Sekunder 

             Yaitu bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan hukum, dan 

hanya berfungsi sebagai penjelasan dari bahan hukum primer. Meliputi 

literatur-literatur seperti buku-buku, majalah-majalah, karya ilmiah, 

                                                 
69 Kudzalifah Dimyati dan Kelik Wardiono, Metode Penelitian Hukum (Bahan Kuliah MPH), 
Surakarta, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2008, hal 6. 
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artikel-artikel, serta hasil pendapat orang lain yang berhubungan 

dengan permasalahan yang akan dibahas dan menunjang penelitian 

yang dilakukan nantinya. 

3) Bahan Hukum Tersier 

                   Yaitu bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan 

hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, 

ensiklopedia, bibliografi dan lain sebagainya. 

4.   Metode  pengumpulan data 

Metode pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini 

adalah melalui study kepustakaan (library research), yaitu metode 

pengumpulan data dengan mencari, mencatat, menginventarisasi, 

mempelajari buku-buku, literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, 

hasil penelitian terdahulu, dan dokumentasi yang berkaitan dengan 

masalah yang diteliti, yaitu  kekuasaan eksekutif dalam sistem 

pemerintahan di Indonesia. 

5.   Metode analisis data 

Metode Analisis data berupa: 

a. Deskripsi yaitu uraian norma-norma dan sejarah yang berkaitan 

dengan  masalah 

b. Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan 

penalaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk 

memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.70 

                                                 
70 Kamus Besar Bahasa Indonesia. 
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 Sebelum suatu data di lakuakan analisis, maka langkah awal 

yang harus di lakukan yaitu: 

a. ”Editing yaitu memeriksa kembali mengenai ketetapan jawaban 
yang di terima dan relevansinya 

b. Evaluasi yaitu kegiatan memeriksa atas kelengkapan data, 
kejelasannya, konsistensinya dan relevansinya terhadap topik 
penulisan skripsi ini 

c. Sistematisasi yaitu melakukan penyusunan data secara sistematis 
dan konsisten.”71 

 
  Sementara itu, Amiruddin dan H. Zainal Askin mengemukakan 

bahwa langkah awal yang harus dilakukan sebelum melakukan suatu 

analisis data dalam penelitian hukum normatif adalah melakukan 

hermeneutik (penafsiran) hukum. Antara  lain sebagai berikut: 

1. ”Penafsiran gramatikal atau penafsiran menurut tata cara bahasa 
ialah memberikan arti kepada suatu istilah atau perkataan sesuai 
dengan bahasa sehari - hari atau bahasa hukum 

2. Penafsiran sistematis, jika suatu istilah atau perkataan dicantumkan 
lebih dari satu kali dalam suatu pasal atau suatu undang - undang, 
maka pengertiannya sama pula 

3. Penafsiran yang mempetentangkan, yaitu menemukan kebalikan 
dari pengertian suatu istilah (term) hukum yang sedang diteliti 

4. Penafsiran ekstensif atau penafsiran memperluas pengertian atau 
istilah yang ada didalam suatu undang - undang 

5. Penafsiran historis, yaitu dengan menelaah sejarah hukum atau 
menelaah pembuatan suatu undang - undang akan ditemukan 
pengertian dari suatu istilah yang sedang diteliti 

6. Penafsiran perbandingan hukum; mengusahakan penyelesaian 
suatu isu hukum (legal issu) dengan membandingkan berbagai 
stelsel hukum 

7. Penafsiran antisipasi; menjawab suatu isu hukum dengan 
mendasarkan pada suatu aturan yang belum berlaku 

8. Penafsiran teleologis, yaitu mencari tujuan atau maksud dari suatu 
peraturan perundang - undangan.”72 

 
 
                                                 
71 Roni Hanitjo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta, Ghalia Indonesia, 
1988, hal 64. 
72 Amiruddin dan H. Zainal Askin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo 
Persada, 2004, hal 164 – 167.  
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G. Sistematika skripsi 

Penulisan skripsi ini terdiri atas empat (4) bab yang disusun secara 

sistematis, dimana bab yang satu dengan yang lainnya merupakan satu 

rangkaian yang berkesinambungan. sistematikanya antara lain: 

BAB I     PENDAHULUAN, terdiri dari, latar belakang, pembatasan 

masalah, Perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, metode penelitian, dan sistematika skripsi 

BAB II   LANDASAN TEORI, terdiri dari, Pembagian Kekuasaan Negara 

dan Sistem Pemerintahan Negara 

BAB III   HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, terdiri dari 

kedudukan Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di 

Indonesia dan pelaksanaan kekuasaan eksekutif di Indonesia 

BAB IV   PENUTUP, terdiri dari kesimpulan dan saran 

DAFTAR  PUSTAKA. 
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