
 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

 

Masa peralihan Indonesia menuju suatu cita demokrasi merupakan salah satu 

proses yang menjadi tahapan penting perkembangan Indonesia. Salah satu aspek 

yang menjadi bagian dari proses peralihan Indonesia menuju cita demokrasi 

adalah terjadinya perubahan di bidang ketatanegaraan yang diantaranya mencakup 

proses perubahan konstitusi Indonesia Tahun 1945 (Undang-Undang Dasar 1945). 

Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) telah mengalami 

perubahan-perubahan mendasar sejak dari perubahan pertama pada tahun 1999 

sampai ke perubahan ke-empat pada tahun 2002. 

 

Setelah terjadinya empat kali perubahan UUD 1945 mengakibatkan beberapa 

perubahan antara lain adanya ketentuan yang secara eksplisit mengatur 

pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya oleh 

Majelis Permusyawaratan Rakyat (selanjutnya disebut MPR) atas usul Dewan 

Perwakilan Rakyat (selanjutnya disebut DPR). Alasan pemberhentian Presiden 

dan/atau Wakil Presiden disebutkan secara limitatif dalam konstitusi, yaitu 

pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lain, 

perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau 

Wakil Presiden. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 7A dan 7B Perubahan 

Ketiga UUD 1945. 
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Pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan 

pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lain, 

perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau 

Wakil Presiden selanjutnya akan diperiksa, diadili, dan diputus oleh Mahkamah 

Konstitusi (selanjutnya disebut MK) apakah pendapat DPR tersebut mempunyai 

landasan konstitusional atau tidak. Amar putusan MK atas pendapat DPR tersebut 

sekurang-kurangnya terdiri dari tiga kemungkinan. 

 

Kemungkinan dari amar putusan MK itu adalah; Pertama, amar putusan MK 

menyatakan bahwa permohonan tidak dapat diterima apabila permohonan tidak 

memenuhi syarat. Kedua, amar putusan MK menyatakan membenarkan pendapat 

DPR apabila Presiden dan/ atau Wakil Presiden terbukti melakukan tindakan yang 

dituduhkan. Ketiga, amar putusan MK menyatakan bahwa permohonan ditolak 

apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak terbukti melakukan tindakan yang 

dituduhkan. 

 

Permasalahan kasus Bank Century sejak akhir tahun 2009 sampai dengan awal 

tahun 2010 ini, menarik perhatian masyarakat banyak. Episode cerita kasus ini 

belum berakhir setelah keputusan DPR RI melalui rapat Paripurna tanggal 3 Maret 

2010 yang menyatakan ada kesalahan kebijakan dalam pemberian dana talangan 

(bail out) senilai Rp 6,7 triliun kepada Bank Century.  

 

Jawaban Pemerintah dalam Rapat Paripurna DPR tentang Bank Century 4 Maret 

2010 di Jakarta yang menyatakan langkah mem-bail out bank tersebut telah tepat 

mengundang reaksi banyak pihak, anggota DPR yang merasa langkah tersebut 
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tidak tepat dan cenderung memiliki kelemahan dengan tegas menyatakan akan 

melakukan hak menyatakan pendapat akan jawaban presiden tersebut. Beberapa 

Fraksi di DPR mendesak agar DPR segera melaksanakan hak menyatakan 

pendapat untuk menilai kebijakan yang dianggap strategis tersebut diuji 

kebenarannya. 

 

Apabila proses hukum ini gagal atau tidak sejalan dengan temuan, kesimpulan, 

dan rekomendasi Pansus Century, maka cerita kasus ini akan memasuki episode 

baru, yaitu “Hak Menyatakan Pendapat oleh DPR RI”, dan tidak menutup 

kemungkinan bahwa kasus ini akan berakhir dengan tindakan pemakzulan 

terhadap Wakil Presiden Boediono. 

Keberadaan fraksi dan koalisi partai tentu membuat pro kontra sesama anggota 

DPR. Presiden yang berasal dari Partai Pemenang Pemilu tentu memiliki jumlah 

kursi di DPR yang lumayan banyak tentu untuk anggota DPR di dalam 

mendapatkan haknya yaitu hak menyatakan pendapat harus memiliki jumlah kursi 

sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar. Menurut Pasal 7B ayat (3) 

Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi 

hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah 

anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-

kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR.  

Menurut Pasal 184 ayat (4) yang menyatakan “Usul sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) menjadi hak menyatakan pendapat DPR apabila mendapat persetujuan 

dari rapat paripurna DPR yang dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari 

jumlah anggota DPR dankeputusan diambil dengan persetujuan paling sedikit 3/4 
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(tiga perempat) dari jumlah anggota DPR yang hadir.” tentu hal ini sangat 

bertentangan dengan undang-undang Dasar 1945 oleh sebab itu beberapa pihak 

yang merasa hak konstitusionalnya dilanggar melakukan judicial review ke MK 

sehingga melahirkan putusan. 

 

Keberadaan UUD 1945 yang  selama ini disakralkan, dan tidak boleh diubah kini 

telah mengalami beberapa perubahan. Tuntutan perubahan terhadap UUD 1945 itu 

pada hakekatnya merupakan tuntutan bagi adanya penataan ulang terhadap 

kehidupan  berbangsa dan bernegara, atau dengan kata lain sebagai upaya 

memulai kontrak sosial baru antara warga negara dengan negara menuju apa yang 

dicita-citakan bersama yang dituangkan dalam sebuah peraturan dasar (konstitusi). 

Perubahan konstitusi ini menginginkan pula adanya perubahan sistem dan kondisi 

negara yang otoritarian menuju kearah  sistem yang demokratis dengan relasi 

lembaga negara yang seimbang.  Dengan demikian perubahan konstititusi menjadi 

suatu agenda yang tidak bisa diabaikan. Hal ini  menjadi suatu keharusan dan 

amat menentukan bagi jalannya demokratisasi suatu bangsa. 

 

Kehidupan bernegara terkadang menimbulkan polemik yang serius baik antara 

lembaga negara yang satu dengan yang lainnya. Pemerintah sebagai lembaga 

eksekutif ketika mengeluarkan suatu kebijakan yang dianggap strategis namun 

dinilai oleh banyak kalangan bermasalah atau dikatakan bermasalah. Hal yang 

demikian tersebut perlu diteliti secara empiris dan akademis apakah suatu 

kebijakan tersebut telah sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang sesuai 

dengan undang-undang. 
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Amandemen Undang-Undang Dasar telah membawa pengaruh besar terhadap 

perkembangan konstitusi, munculnya lembaga negara baru seperti MK adalah 

salah satu bukti terhadap perubahan signifikan Undang-Undang Dasar. Penguatan 

fungsi dan organ lembaga-lembaga negara juga dapat dirasakan setelah adanya 

Amandemen Undang-Undang Dasar. 

 

DPR sebagai lembaga legislatif juga memiliki hak yang telah dimuat didalam 

undang-undang, dan juga memiliki fungsi Anggaran, Fungsi Legislasi dan Fungsi 

Pengawasan. Salah satu hak DPR untuk menilai kebijakan pemerintah yang 

dianggap tidak sesuai dengan mekanisme yang ada adalah dengan cara 

mengajukan hak menyatakan pendapat. Hal ini secara tegas diatur dan dimuat di 

dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, 

dan Dewan Perwakilan Rakyat. 

 

Berdasarkan  Pasal 184 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang  majelis 

permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, Dewan perwakilan daerah, 

dan dewan perwakilan rakyat daerah menyebutkan : 

1. Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) 

huruf c diusulkan oleh paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang anggota DPR. 

2. Pengusulan hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya: 

a. materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (4) huruf a dan alasan 

pengajuan usul pernyataan pendapat; 

b. materi hasil pelaksanaan hak interpelasi atau hak angket sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 77 ayat (4) huruf b; atau 

c. materi dan bukti yang sah atas dugaan adanya tindakan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 77 ayat (4) huruf c atau materi dan bukti yang sah 

atas dugaan tidak dipenuhinya syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil 

Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (4) huruf c. 
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3. Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak menyatakan pendapat 

DPR apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPR yang dihadiri 

paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPR dan keputusan 

diambil dengan persetujuan paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah 

anggota DPR yang hadir. 

 

Ketentuan yang dikandung di dalam Pasal tersebut dinilai oleh sebagian orang 

adalah hal yang sangat sulit untuk direalisasikan, bahkan cenderung merupakan 

hal yang sangat mustahil, oleh sebab itu beberapa pihak telah melakukan upaya 

hukum mengenai keberadaan Pasal tersebut dengan cara Pengujian Pasal tersebut 

ke Mahkamah Konstitusi. Seteleh proses pengkajian dilakukan di MK ternyata 

Pasal tersebut dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. 

 

Lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan Pasal 184 ayat (4) tidak 

memiliki kekuatan hukum dan menyatakan Pasal tersebut bertentangan dengan 

Undang-Undang Dasar 1945 menimbulkan ketentuan baru dalam hukum 

administrasi Negara dalam pelaksanaan penyampain hak menyatakan pendapat 

oleh DPR. 

 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti mengajukan proposal penelitian 

ini dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap  

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23-26/PUU-VIII/2010 Tentang 

Pelaksanaan Hak Menyatakan Pendapat”. 
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B.  Permasalahan dan Ruang Lingkup 

1. Permasalahan  

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas maka permasalahan yang akan 

diteliti dalam skripsi ini  adalah : 

a. Bagaimana pengaturan Hak Menyatakan Pendapat sebelum dan sesudah 

adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23-26/PUU-VIII/2010 Tentang 

Pelaksanaan Hak Menyatakan Pendapat? 

b.  Apa dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23-26/PUU-VIII/2010 

Tentang Pelaksanaan Hak Menyatakan Pendapat? 

 

2. Ruang Lingkup 

 

Ruang lingkup dalam penelitian ini meliputi Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 23-26/PUU-VIII/2010 Tentang Hak Menyatakan Pendapat. 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang dibahas penelitian ini, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah : 

a. Untuk mengetahui pengaturan Hak Menyatakan Pendapat sebelum dan 

sesudah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23-26/PUU-VIII/2010 

Tentang Pelaksanaan Hak Menyatakan Pendapat. 

b. Untuk mengetahui dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23-

26/PUU-VIII/2010 Tentang Pelaksanaan Hak Menyatakan Pendapat. 
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2. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian ini meliputi kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara 

praktis. 

a. Secara Teoritis. 

Hasil dari  penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat menambah wawasan dan 

sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum dan 

pengetahuan hukum administrasi negara yang berkaitan dengan hak menyatakan 

pendapat. 

b. Secara Praktis. 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai informasi dan bahan 

bagi Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat mengenai Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 23-26/PUU-VIII/2010 Tentang Pelaksanaan Hak Menyatakan 

Pendapat. 

 

 


