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BAB I 

 

KONSEP-KONSEP UTAMA KONSTITUSI 
 

 

A. Pengertian Konstitusi 
 

Istilah konstitusi berasal dari bahasa Perancis (constituer) yang berarti membentuk. 

Pemakaian istilah konstitusi yang dimaksudkan adalah pembentukan suatu negara atau 

menyusun dan menyatakan suatu negara
1
. 

 
Sedangkan istilah Undang-Undang Dasar merupakan terjemahan istilah yang dalam 

bahasa Belandanya Gronwet. Perkataan wet diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesi 

undang-undang, dan grond berarti tanah atau dasar. 

Di negara-negara yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa nasional, dipakai 

istilah Constitution yang dalam bahasa Indonesia disebut konstitusi
2
. Pengertian konstitusi, 

dalam praktik dapat berarti lebih luas daripada pengertian Undang-Undang Dasar, tetapi ada 

juga yang menyamakan dengan pengertian Undang-Undang Dasar. Bagi para sarjana ilmu 

politik istilah Constitution merupakan sesuatu yang lebih luas, yaitu keseluruhan dari peraturan-

peraturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang mengatur secara mengikat cara-

cara bagaimana sesuatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat. 
 

Dalam bahasa Latin, kata konstitusi merupakan gabungan dari dua kata, yaitu cume dan 

statuere. Cume adalah sebuah preposisi yang berarti “bersama dengan ...”, sedangkan statuere 

berasal dari kata sta yang membentuk kata kerja pokok stare yang berarti berdiri. Atas dasar itu, 

kata statuere mempunyai arti “membuat sesuatu agar berdiri atau mendirikan/menetapkan”. 

Dengan demikian bentuk tunggal (constitutio) berarti menetapkan sesuatu secara bersama-sama 

dan bentuk jamak (constitusiones) berarti segala sesuatu yang telah ditetapkan
3
. 

 
Mencermati dikotomi antara istilah constitution dengan gronwet (Undang-Undang 

Dasar) di atas, L.J. Van Apeldoorn telah membedakan secara jelas di antara keduanya, kalau 

gronwet (Undang-Undang Dasar) adalah bagian tertulis dari suatu konstitusi, sedangkan 

constitution (konstitusi) memuat baik peraturan tertulis maupun yang tidak tertulis. Sementara 

Sri Soemantri M, dalam disertasinya mengartikan konstitusi sama dengan Undang-Undang 
 
 
 

1 Wirjono Projodikoro, Asas‐Asas Hukum Tata Negara Di Indonesia, (Jakarta: Dian Rakyat, 1989), hlm. 10. 

2 Sri Soemantri M., Susunan Ketatanegaraan Menurut UUD 1945 dalam Ketatanegaraan Indonesia 
Dalam Kehidupan Politik Indonesia, (Jakarta: Sinar Harapan, 1993), hlm. 29. 

3 Koerniatmanto Soetoprawiro, Konstitusi: Pengertian dan Perkebangannya, Pro Justitia, No. 2 Tahun V, 
Mei 1987, hlm. 28‐29. 
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Dasar
4
. Penyamaan arti dari keduanya ini sesuai dengan praktik ketatanegaraan di sebagian 

besar negara-negara dunia termasuk di Indonesia. 
 

Penyamaan pengertian antara konstitusi dengan Undang-Undang Dasar, sebenarnya 

sudah dimulai sejak Oliver Cromwell (Lord Protector Republik Inggris 1649-1660) yang 

menamakan Undang-Undang Dasar itu sebagai Instrument of Goverment, yaitu bahwa 

Undang-Undang Dasar dibuat sebagai pegangan untuk memerintah dan di sinilah timbul 

identifikasi dari pengertian Konstitusi dan Undang-Undang Dasar. 
 

Sebaliknya perlu dicatat bahwa dalam kepustakaan Belanda (misalnya L.J. Van 

Apeldoorn) diadakan pembedaan antara pengertian Undang-Undang Dasar dengan konstitusi. 
 

Menurut E.C.S. Wade dalam bukunya Constitutional Law, Undang-Undang Dasar 

adalah naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan 

suatu negara dan menentukan pokok-pokoknya cara kerja badan-badan tersebut
5
. Jadi pada 

pokoknya dasar dari setiap sistem pemerintahan diatur dalam suatu Undang-Undang Dasar. 
 

Bagi mereka yang memandang negara dari sudut kekuasaan dan menganggapnya 

sebagai organisasi kekuasaan, maka Undang-Undang Dasae dapat dipandang sebagai 

lembaga atau kumpulan asas yang menetapkan bagaimana kekuasaan dibagi antara beberapa 

lembaga kenegaraan, misalnya antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Undang-

Undang Dasar menentukan cara-cara bagaimana pusat-pusat kekuasaan ini bekerja sama dan 

menyesuaikan diri satu sama lain, Undang-Undang Dasar merekam hubungan-hubungan 

kekuasaan dalam suatu negara. 
 

Berikut ini beberapa ahli hukum yang mendukung antara yang membedakan dengan 

yang menyamakan pengertian konstitusi dengan Undang-Undang Dasar. Penganut paham 

yang membedakan pengertian konstitusi dengan Undang-Undang Dasar antara lain Herman 

Heller dan F. Lassalle. Herman Heller membagi pengertian konstitusi menjadi tiga, yaitu
6
: 

1. Die Politische verfassung als gesellschaftlich wirklichkeit. Konstitusi adalah 

mencerminkan kehidupan politik di dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan. Jadi 

mengandung pengertian politis dan sosiologis. 

2. Die Verselbstandigte rechtsverfassung. Konstitusi merupakan suatu kesatuan kaidah 

yang hidup dalam masyarakat. Jadi mengandung pengertian yuridis. 
 

 
4 Sri Soemantri, Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi, Disertasi, Alumni, Bandung, 1987, hlm. 1. 

5 Wade and Philips, G. Godfrey, Constitutional Law, An Outline of the Law and Practice of the Constitution, 
Including Central and Local Government, the Citizen and the State and Administrative Law. Seventh ed, by 
E.C.S. Wade and A.W. Bradley, London, Longmans, 1965. 

6 Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Pusat Studi HTN 
Fakultas Hukum UI, Jakarta, 1988, hlm. 65. 
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3. Die geshereiben verfassung. Konstitusi yang ditulis dalam suatu naskah sebagai undang-

undang yang tertinggi yang berlaku dalam suatu negara. 

Dari pendapat Herman Heller tersebut dapatlah disimpulkan bahwa jika pengertian 
 

undang-undang itu harus dihubungkan dengan pengertian konstitusi, maka artinya Undang-

Undang Dasar itu baru merupakan sebagian dari pengertian konstitusi, yaitu konstitusi yang 

tertulis saja. Di samping itu konstitusi itu tidak hanyya bersifat yuridis semata-mata, tetapi 

juga mengandung pengertian logis dan politis. 

F. Lassalle dalam bukunya Uber Verfassungswesen, membagi konstitusi dalam dua 

pengertian, yaitu
7
: 

 
1. Pengertian sosiologis atau politis (sosiologische atau politische begrip). Konstitusi adalah 

sintesis faktor-faktor kekuatan yang nyata (dereele machtsfactoren) dalam masyarakat. Jadi 

konstitusi menggambarkan hubungan antara kekuasaan-kekuasaan yang terdapat dengan 

nyata dalam suatu negara. Kekuasaan tersebut di antaranya: raja, parlemen, kabinet, 

pressure-groups, partai politik, dan lain-lain; itulah yang sesungguhnya konstitusi. 

2. Pengertian yuridis (yuridische begrip). Konstitusi adalah suatu naskah yang memuat semua 
 

bangunan negara dan sendi-sendi pemerintahan. 
 

Dari pengertian sosiologis dan politis, ternyara Lassalle menganut paham bahwa 

konstitusi sesungguhnya mengandung pengertian yang lebih luas dari sekadar Undang-

Undang Dasar. Namun dalam pengertian yuridis, Lassalle terpengaruh pula oleh paham 

kodifikasi yang menyamakan konstitusi dengan Undang-Undang Dasar. 
 

Kelihatannya para penyusun UUD 1945 menganut pemikiran sosiologis di atas, 

sebab dalam penjelesan UUD 1945 dikatakan: “Undang-Undang Dasar suatu negara ialah 

hanya sebagian dari hukumnya dasar negara itu. Undang-Undang Dasar ialah hukum dasar 

yang tertulis, di samping Undang-Undang Dasar itu berlaku juga hukum dasar yang tidak 

tertulis, ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik 

penyelenggaraan negara, meskipun tidak tertulis”. 
 

Adapun penganut paham modern yang tegas-tegas menyamakan pengertian 

konstitusi dengan Undang-Undang Dasar, adalah C.F. Strong dan James Bryce. 
 

Pendapat James Bryce sebagaimana dikutip C.F. Stron dalam bukunya: Modern 

Political Constitutions menyatakan konstitusi adalah: 
 
 
 
 

 
7 Abu Daud Busroh dan Abu Bakar Busroh, Azas‐Azas Hukum Tata Negara, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 
1991), hlm. 73. 
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A frame of political society, organised through and by law, that is to say on in which 

law has established permanent institutions with recognised functions and definite rights
8
. 

 
Dari definisi di atas, pengertian konstitusi dapat disederhanakan rumusannya sebagai 

kerangka negara yang diorganisir dengan dan melalui hukum, dalam hal mana hukum 

menetapkan: 

1. Pengaturan mengenai pendirian lembaga-lembaga yang permanent. 
 

2. Fungsi dari alat-alat kelengkapan. 
 

3. Hak-hak tertentu yang telah ditetapkan. 
 

Kemudian C.F. Strong melengkapi pendapat tersebut dengan pendapatnya sendiri 

sebagai berikut: 

Constitution is a collection of principles according to which the power of the 

goverment, the rights of the governed, and the relations between the two are adjusted. 
 

Artinya, konstitusi juga dapat dikatakan sebagai suatu kumpulan asas-asas yang 

menyelenggarakan: 
 

1. Kekuasaan pemerintahan (dalam arti luas). 
 

2. Hak-hak dari yang diperintah. 
 

3. Hubungan antara pemerintah dan yang diperintah (menyangkut di dalamnya masalah hak 

asasi manusia). 
 

Sri Soemantri menilai bahwa pengertian tentang konstitusi yang diberikan C.F. 

Strong lebih luas dari pendapat James Bryce. Walaupun dalam pengertian yang 

dikemukakan James Bryce itu merupakan konstitusi dalam kerangka masyarakat politik 

(negara) yang diatur oleh hukum. Akan tetapi dalam konstitusi itu hanya terdapat 

pengaturan mengenai alat-alat kelengkapan negara yang dilengkapi dengan fungsi dan hak-

haknya. Dalam batasan Strong, apa yang dikemukakan James Bryce itu termasuk dalam 

kekuasaan pemerintahan semata, sedangkan menurut pendapat Strong, konstitusi tidak 

hanya mengatur tentang hak-hak yang diperintah atau hak-hak warga negara. 
 

Dua pakar yang lain, Rosco J. Tresolini dan Martin Shapiro, dalam bukunya yang 

berjudul American Constitutional Law mengatakan bahwa konstitusi Amerika Serikat 

mengatur tiga masalah pokok, yaitu
9
: 

 
1. The framework or structure of government; 

 
2. The power of government;  

 
 

 
8 C.F. Strong, Modern Political Constitution, London, Sidgwick & Jackson Limited, 1966, hlm. 11. 

9 Sri Soemantri M. Dan Bintan R. Saragih (editor), Ketatanegaraan Indonesia ..., Op. Cit. Hlm. 30. 
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3. It restrains the exercise of these power by governmental officials in order that certain 

individual right can be poreserved. 
 

Apa yang dikemukakakn oleh Rosco J. Tresolini dan Martin Shapiro ini mempunyai 
 

persamaan dengan pendapat Strong tentang batasan konstitusi. 
 

K.C. Wheare mengartikan konstitusi sebagai: “Keseluruhan sistem ketatanegaraan 

dari suatu negara berupa kumpulan peraturan-peraturan yang membentuk, mengatur atau 

memerintah dalam pemerintahan suatu negara”
10

. Peraturan di sini merupakan gabungan 

antara ketentuan-ketentuan yang memiliki sifat hukum (legal) dan yang tidak memiliki sifat 

hukum (nonlegal). 
 

Konstitusi dalam dunia politik sering digunakan paling tidak dalam dua pengertian, 

sebagaimana dikemukakan oleh K.C. Wheare dalma bukunya Modern Constitution: 

Pertama, dipergunakan dalam arti luas yaitu sistem pemerintahan dari suatu negara dan 

merupakan himpunan peraturan yang mendasari serta mengatur pemerintahan dalam 

menyelenggarakan tugas-tugasnya. Sebagai sistem pemerintahan di dalamnya terdapat 

campuran tata peraturan yang baik yang bersifat hukum (legal) maupun yang bukan 

peraturan hukum (nonlegal atau ekstra legal). Kedua, pengertian dalam arti sempit, yakni 

sekumpulan peraturan yang legal dalam lapangan ketatanegaraan suatu negara yang dimuat 

dalam “suatu dokumen” atau “beberapa dokumen” yang terkait satu sama lain
11

. 
 

Berangkat dari beberapa pendapat para ahli tentang pengertian konstitusi di atas, 

dapatlah ditarik kesimpulan bahwa pengertian konstitusi meliputi konstitusi tertulis dan 

tidak tertulis. Undang-undang Dasar merupakan konstitusi yang tertulis. Adapun batasan-

batasannya dapat dirumuskan ke dalam pengertian sebagai berikut: 
 

1. Suatu kumpulan kaidah yang memberikan pembatasan-pembatasan kekuasaan kepada 

para penguasa. 

2. Suatu dokumen tentang pembagian tugas dan sekaligus petugasnya dari suatu sistem politik. 
 

3. Suatu deskripsi dari lembaga-lembaga negara. 
 

4. Suatu deskripsi yang menyangkut masalah hak-hak asasi manusia. 
 

 

B. Bentuk Konstitusi 
 

1. Konstitusi Tertulis atau Tidak Tertulis Merupakan Pembedaan yang Keliru  
 
 
 
 

 
10 K.C. Wheare, Modern Contitutions, London Oxford University Press, 1975, hlm. 1. 

11 Ibid. 
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Konstitusi seringkali dibedakan menjadi konstitusi yang tertulis atau tidak tertulis, tetapi 

pembedaan ini sungguh-sungguh keliru karena tidak ada konstitusi yang benar-benar tertulis dan 

tidak ada pula konstitusi yang benar-benar tidak tertulis. Konstitusi yang umumnya disebut 

tertulis adalah konstitusi berbentuk dokumen yang memiliki kesakralan khusus. Konstitusi yang 

umumnya disebut tak tertulis adalah konstitusi yang lebih berkembang atas dasar adat-istiadat 

(custom) daripada hukum tertulis. Tetapi terkadang konstitusi yang disebut tertulis itu berupa 

suatu instrumen – sangat lengkap – yang oleh para penyusunannya disusun untuk segala 

kemungkinan yang dirasa terjadi dalam pelaksanaannya. Pada kasus lain, konstitusi tertulis 

dijumpai pada sejumlah hukum dasar yang diadopsi atau dirancang para penyusun konstitusi 

dengan tujuan untuk memberikan ruang lingkup seluas mungkin bagi proses undang-undang 

biasa untuk mengembangkan konstitusi itu dalam aturan-aturan yang sudah disiapkan. 
 

Konstitusi Inggris Raya dikatakan tak tertulis, tetapi ada beberapa hukum tertulis 

atau undang-undang yang telah sangat memodifikasi konstitusi tersebut. Misalnya, the Bill 

of Rights (1689) adalah sebuah hukum konstitusi, demikian pula dengan berbagai Franchise 

Acts – Undang-Undang Perluasan Hak Suara pada abad ke 19 dan abad ke 20, dan terutama 

Undang-Undang Parlemen 1911 dan 1949 – yang membatasi kekuasaan Lords untuk 

mengamandemen atau menolak rancangan undang-undang yang sudah disahkan Commons. 

Di sisi lain, Amerika Serikat merupakan konstitusi tertulis yang paling lengkap di antara 

semua konstitusi; meskipun beberapa kebiasaan atau konvensi tak tertulis telah tumbuh dan 

berkembang di tengah-tengah kehendak para penyusun konstitusi, tanpa adanya amandemen 

yang sebenarnya di dalam konstitusi sendiri untuk itu. Perhatikan, misalnya, Pasal II, Bagian 

I, Konstitusi (bersama dengan Amandemen ke 12) yang menyatakan bahwa untuk memilih 

presiden, rakyat harus memilih elector yang akan bersidang dan memilih dengan suara 

mayoritas siapapun yang mereka kehendaki. Namun, hal ini – seperti yang akan 

diperlihatkan nanti – tidak terjadi dalam pelaksanaannya. 
 

Maka, kembali ditegaskan bahwa klasifikasi konstitusi berdasarkan tertulis atau tidaknya 

konstitusi itu merupakan sesuatu yang tidak nyata. Memang terkadang ada pentingnya untuk 

membedakan apa yang dinamakan konstitusi tertulis dan konstitusi tak tertulis, dan kapan pun 

hal itu diperlukan, yang harus diingat hanyalah bahwa konstitusi tertulis adalah konstitusi yang 

terdokumentasi dan konstitusi tak tertulis adalah konstitusi yang tak terdokumentasi. 

 

2. Konstitusi Fleksibel atau Konstitusi Kaku 
 

Dasar pembagian yang sebenarnya dilihat dari bentuk konstitusi itu sendiri adalah 

apakah konstitusi itu fleksibel ataukah kaku. Pembedaan ini seringkali digunakan, tetapi 
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terkesan keliru bahwa pembedaan itu memiliki arti yang sama dengan nondokumen atau 

dokumen. Kini, meskipun memang benar bahwa konstitusi nondokumen tak lain adalah 

konstitusi fleksibel, sangat mungkin pula sebuah konstitusi dokumen bukanlah konstitusi 

kaku. Jadi, apa yang kemudian menjadikan suatu konstitusi bersifat fleksibel atau kaku? 

Seluruh dasar pembedaan ini terletak pada apakah proses pembuatan hukum konstitusional 

sama atu tidak dengan proses pembuatan hukum biasa. Konstitusi yang dapat diubah atau 

diamandemen tanpa adanya prosedur khusus dinayatakan sebagai konstitusi fleksibel. 

Konstitusi yang mempersyaratkan prosedur khusus untuk perubahan atau amandemennya 

merupakan konstitusi yang kaku. 
 

Pada kasus Inggris Raya, misalnya, prosedur legislasi yang digunakan tepat sama, 

apakah untuk mengesahkan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan, katakanlah, 

penetapan larangan bagi pelatih binatang untuk menerapkan metode tertentu dalam 

mempertunjukkan binatang ataupun perubahan radikal pada kekuasaan House of Lords. 

Sebenarnya, di Kerajaan Inggris, tidak ada yang namanya hukum konstitusional yang berbeda 

sehingga Konstitusi Kerajaan Inggris dinyatakan fleksibel. Hal yang sama juga terjadi pada 

Konstitusi Kerajaan Italia terdahulu. Meskipun Italia di bawah pemerintahan monarki punya 

konstitusi terdokumentasi, tidak ada prosedur khusus yang ditetapkan di dalam konstitusi untuk 

perubahannya. Sebenarnya, konstitusi itu merupakan Konstitusi Sardinia induk (Statuto) 1848 

yang diadaptasi dengan prosedur legislatif biasa untuk memenuhi persyaratan negara yang 

sedang berkembang dan masyarakat politik yang lebih progresif. Sesungguhnya sedemikian 

fleksibelnya konstitusi ini sehingga Mussolini pada tahun-tahun pertama kediktatorannya 

mampu secara mendasar melanggar semangat konstitusi tanpa ada yang berani menentangnya. 

Semua itu kini sudah berubah di Italia sebab Konstitusi Republik Italia 1947 memuat penjelasan 

yang paling terperinci dan menyeluruh tentang cara-cara amandemennya. 
 

Kini sampailah kajian ini pada paradoks yang agak ganjil: meskipun konstitusi lebih 

bersifat tertulis – artinya, meskipun konstitusi itu terdiri dari sejumlah besar undang-undang 

terpisah – bisa saja konstitusi itu bersifat fleksibel. Memang, kenyataannya konstitusi itu benar-

benar memuat sejumlah besar undang-undang dari berbagai masa yang justru akan membuktikan 

kefleksibelannya, sebab jika prosedur khusus harus disiapkan untuk membuat amandemen 

konstitusional, tak mungkin jumlah amandemennya ada sebanyak itu. Lebih jauh lagi penekanan 

terhadap paradoks ini, perlu diingat bahwa Konstitusi Republik Perancis Ketiga meskipun 

merupakan instrumen yang sedikit sekali berbentuk tertulis, namun bersifat kaku. Sebabnya 

sederhana saja, karena konstitusi itu mewajibkan adanya prosedur khusus untuk mengubah 

undang-undang dasarnya. Konstitusi Republik Perancis Keempat yang diresmikan 
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pada tahun 1946 sama saja keadaannya, jika tidak bisa dikatakan malah lebih kaku. 

Meskipun bentuknya berbeda dengan Konstitusi Republik Ketiga, Konstitusi Republik 

Keempat merupakan sebuah dokumen yang lengkap dan menyeluruh. Konstitusi Republik 

Kelima sama saja kakunya, meskipun kekuasaan khusus untuk mengubahnya diberikan 

kepada presiden. Di Amerika Serikat, konstitusinya pun bersifat kaku karena tidak dapat 

diamandemen tanpa adanya prosedur istimewa yang ditetapkan untuk itu. Sesungguhnya, 

kondisi seperti ini memang diperlukan karena konstitusi menetapkan secara jelas kekuasaan 

yang dimiliki pemerintah federal. Jika kekuasaan pemerintah federal melampaui batas-batas 

konstitusi, maka konstitusi itu tidak akan berubah, tetapi malah menjadi hancur. Singkatnya, 

dapat dikatakan bahwa konstitusi yang tidak dapat dirubah tanpa menghancurkannya adalah 

konstitusi yang bersifat kaku
12

. 

 

C. Perubahan Konstitusi 
 

Apabila dipelajari secara teliti mengenai sistem perubahan konstitusi di berbagai negara, 

paling tidak ada dua sistem yang sedang berkembang yaitu renewel (pembaharuan) dianut di 

negara-negara Eropa Kontinental dan amandement (perubahan) seperti dianut di negara-negara 

Anglo-Saxon. Sistem yang pertama ialah, apabila suatu konstitusi (UUD) dilakukan perubahan 

(dalam arti diadakan pembaharuan), maka yang diberlakukan adalah konstitusi yang baru secara 

keseluruhan. Di antara negara yang menganut sistem ini: Belanda, Jerman, dan Perancis. 
 

Sistem yang kedua ialah, apabila suatu konstitusi diubah (diamandemen), maka 

konstitusi yang asli tetap berlaku. Dengan kata lain hasil amandemen tersebut merupakan 

bagian atau dilampirkan dalam konstitusinya. Sistem ini dianut oleh negara Amerika Serikat 

misalnya
13

. 
 

Adapun cara yang dapat digunakan untuk mengubah Undang-Undang Dasar atau 

konstitusi melalui jalan penafsiran, menurut K.C. Wheare ada empat macam cara, yaitu 

melalui
14

: 
 

1. Beberapa kekuatan yang bersifat primer (some primary forces); 
 

2. Perubahan yang diatur dalam konstitusi (formal amandement); 
 

3. Penafsiran secara hukum (judicial interpretation);  
 
 
 

 
12 C.F. Stron, Modern Political Constitution, London, Sidgwick & Jackson Limited, 1966, hlm. 90‐94. 

13 Sri Soemantri M., Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi, (Bandung: Alumni, 1987), hlm. 81 

14 K.C. Wheare, Modern..., op.cit., hlm. 67‐136. Dikutip keembali oleh Sri Soemantri M. dalam 
Prosedur..., op.cit., hlm. 218. 
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4. Kebiasaan dan kebiasaan yang terdapat dalam bidang ketatanegaraan (usage and 

convention). 

Menurut C.F. Strong, prosedur perubahan konstitusi-konstitusi ada empat macam cara 
 

perubahan, yaitu
15

: 
 

1. Perubahan konstitusi yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan legislatif, akan tetapi 

menurut pembatasan-pembatasan tertentu; 
 

2. Perubahan konstitusi yang dilakukan oleh rakyat melalui suatu referendum; 
 

3. Perubahan konstitusi – dan ini berlaku dalam negara serikat – yang dilakukan oleh 

sejumlah negara-negara bagian; 

4. Perubahan konstitusi yang dilakukan dalam suatu konvensi atau dilakukan oleh suatu 

lembaga negara khususnya yang dibentuk hanya untuk keperluan perubahan. 
 

Perubahan konstitusi yang pertama ini terjadi melalui tiga macam kemungkinan. 

Cara kesatu, bahwa untuk mengubah konstitusi, sidang pemegang kekuasaan legislatif harus 

dihadiri oleh sekurang-kurangnya sejumlah anggota tertentu. Hal ini disebut kuorum. 

Adapun kuorum ini ditentukan secara pasti, umpamanya sekurang-kurangnya 2/3 dari 

sejumlah anggota pemegang kekuasaan legislatif harus hadir. Keputusan untuk mengubah 

konstitusi tersebut adalah sah, apabila disetujui oleh umpamanya sekurang-kurangnya 2/3 

dari jumlah anggota yang hadir. Cara kedua, bahwa untuk mengubah konstitusi, lembaga 

perwakilan rakyatnya harus dibubarkan dan kemudian diselenggarakan pemilihan umum. 

Lembaga perwakilan rakyat yang diperbaharui inilah yang kemudian melaksanakan 

wewenangnya untuk mengubah konstitusi. Ketiga, cara ini terjadi dan berlaku dalam sistem 

dua kamar. Untuk mengubah konstitusi, kedua kamar lembaga perwakilan rakyat harus 

mengadakan sidang gabungan. Sidang gabungan inilah dengan syarat-syarat seperti dalam 

cara kesatu yang berwenang mengubah konstitusi. 
 

Perubahan konstitusi yang kedua, secara garis besar berlangsung sebagai berikut. 

Apabila ada kehendak untuk mengubah konstitusi, maka lembaga negara yang diberi wewenang 

untuk itu mengajukan usul perubahan kepada rakyat dalam suatu referendum atau plebisit. Usul 

perubahan konstitusi yang dimaksud disiapkan lebih dulu oleh badan yang diberi wewenang 

untuk itu. Dalam referendum atau plebisit ini rakyat menyampaikan pendapatnya dengan jalan 

menerima atau menolak usul perubahan yang telah disampaikan kepada mereka. Penentuan 

diterima atau ditolaknya suatu usul perubahan diatur dalam konstitusi. 
 
 
 

 
15 C.F. Strong, op.cit. hlm. 146‐148. 
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Perubahan konstitusi yang ketiga, berlaku dalam negara yang berbentuk negara 

serikat. Oleh karena konstitusi dalam negara yang berbentuk negara serikat ini dianggap 

sebagai “perjanjian” antara negara-negara bagian, maka perubahan terhadapnya harus 

dengan persetujuan sebagian terbesar negara-negara tersebut. Usul perubahan konstitusi 

mungkin diajukan oleh negara serikat – dalam hal ini lembaga perwakilan rakyatnya – akan 

tetapi kata akhir berada pada negara-negara bagian. Di samping itu usul perubahan dapat 

pula berasal dari negara-negara bagian. 
 

Perubahan konstitusi yang keempat, dapat dijalankan baik dalam negara serikat 

maupun dalam negara yang berbentuk kesatuan. Apabila ada kehendak untuk mengubah 

Undang-Undang Dasar, maka sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dibentuklah suatu 

lembaga negara khusus yang tugas serta wewenangnya hanya mengubah konstitusi. Usul 

perubahan dapat berasal dari pemegang kekuasaan perundang-undangan dan dapat pula 

berasal dari pemegang kekuasaan perundang-undangan dan dapat pula berasal dari lembaga 

negara khusus tersebut. Apabila lembaga negara khusus dimaksud telah melaksanakan tugas 

serta wewenang sampai selesai, dengan sendirinya dia bubar. 
 

Menurut K.C. Wheare 
16

 ada empat sasaran yang hendak dituju dalam usaha 

mempertahankan konstitusi dengan jalan mempersulit perubahannya. Adapun keempat 

sasaran tersebut adalah: 
 

1. Agar perubahan konstitusi dilakukan dengan pertimbangan yang masak, tidak secara 

serampangan dan dengan sadar (dikehendaki); 

2. Agar rakyat mendapat kesempatan untuk menyampaikan pandangannya sebelum 

perubahan dilakukan; 

3. Agar – dan ini berlaku di negara serikat – kekuasaan negara serikat dan kekuasaan 

negara-negara bagian tidak diubah semata-mata oleh perbuatan-perbuatan masing-masing 

pihak secara sendiri; 
 

4. Agar hak-hak perseorangan atau kelompok seperti kelompok minoritas bahasa atau 

kelompok minoritas agama atau kebudayaannya mendapat jaminan. 

Sebagaimana yang dinyatakan oleh C.F. Strong maupun K.C. Wheare tentang cara 
 

perubahan konstitusi di atas, maka salah satu cara perubahan yang dapat ditempuh yaitu 

dengan konvensi. 
 

Suatu konvensi atau covention (of the convention), kerap diberi pengertian sebagai 

aturan hukum kebiasaan mengenai hukum publik; hukum kebiasaan yang tidak tertulis di 
 
 
 

16 K.C. Wheare, Modern..., op.cit., hlm. 83. 



| 11  

 

bidang ketatanegaraan. Dengan perkataan lain, bahwa konvensi ketatanegaraan adalah 

kelaziman-kelaziman yang timbul dalam praktik ketatanegaraan. 
 

Konvensi ketatanegaraan juga dapat diartikan sebagai perbuatan ketatanegaraan yang 

dilakukan berulang-ulang sehingga dapat diterima dan ditaati dalam praktik ketatanegaraan, 

walaupun ia bukan hukum. 
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BAB II 

 

UUD 1945 
 

A. Sejarah Dinamika Pelaksanaan UUD 
 

Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia ada empat macam Undang-Undang Dasar 

yang pernah berlaku, yaitu: (1) UUD 1945, yang berlaku antara 17 Agustus 19945 sampai 

27 Desember 1949; (2) Konstitusi Republik Indonesia Serikat; (3) UUD Sementara 1950, 

yang berlaku antara 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959; dan (4) UUD 1945, yang berlaku 

lagi sejak dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. 
 

Dalam keempat periode berlakunya keempat macam Undang-Undang Dasar itu, 

UUD 1945 berlaku dalam dua kurun waktu. Kurun waktu yang pertama telah berlaku UUD 

1945 sebagaimana diundangkan dalam Berita Republik Indonesia Tahun II No. 7. Kurun 

waktu kedua berlaku sejak Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 

sampai sekarang. Melalui Dekrit itu, telah dinyatakan berlakunya kembali UUD 1945. 
 

Perkembangan ketatanegaraan Republik Indonesia semenjak Proklamasi 

Kemerdekaan dengan UUD 1945 dan Pancasila sebagai dasar negara, tidak lapang jalannya 

karena kolonialis Belanda selalu ingin menancapkan kembali kekuasaannya. 
 

Pengalaman pahit pernah mewarnai perjalanan bangsa Indonesia ketika Belanda 

memaksakan diri untuk menunjukkan kepada dunia bahwa republik yang kita proklamirkan 

pada tanggal 17 Agustus 1945 itu sudah runtuh. Ia sudah tidak lagi memiliki kedaulatan. 

Belanda tidak henti-hentinya mengusahakan segala jalan dalam merongrong Republik 

Indonesia. Mereka secara terus-menerus membuat “negara” di wilayah Republik Indonesia 

(RI) yang telah diakui de facto dalam persetujuan Linggarjati. 
 

Dengan disetujuinya hasil-hasil Konferensi Meja Bundar (KMB) pada tanggal 2 

November 1949 di Den Haag, maka pada tanggal 27 November 1949 dilakukan 

penandatanganan naskah “penyerahan” kedaulatan dari pemerintah Belanda. Dalam 

Konferensi Meja Bundar disepakati tiga hal, yaitu: 
 

1. Mendirikan Negara Republik Indonesia Serikat. 
 

2. Penyerahan kedaulatan kepada RIS yang berisikan tiga hal, yaitu: (a) piagam penyerahan 

kedaulatan dari Kerajaan Belanda kepada Pemerintah RIS, (b) status uni, dan (c) 

persetujuan perpindahan. 
 

3. Mendirikan uni antara Republik Indonesia Serikat dengan Kerajaan Belanda. 
 

Naskah Konstitusi RIS disusun bersama oleh delegasi Republik Indonesia dan delegasi 

Bijeenkomst voor Federal Overleg (BFO) ke Konferensi Meja Bundar itu. Dalam delegasi 
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Republik Indonesia yang dipimpin oleh Mr. Mohammad Roem, Prof. Dr. Soepomo terlibat 

pula dalam mempersiapkan naskah UUD tersebut. Rancangan UUD itu disepakati bersama 

oleh kedua belah pihak untuk diberlakukan sebagai UUD RIS. Naskah Undang-Undang 

Dasar yang kemudian dikenal dengan sebutkan Konstitusi RIS itu disampaikan kepada 

Komite Nasional Pusat sebagai lembaga perwakilan rakyat di Republik Indonesia dan 

kemudian resmi mendapat persetujuan Komite Nasional Pusat tersebut pada tanggal 14 

Desember 1949, Konstitusi RIS dinyatakan berlaku mulai tanggal 27 Desember 1949. 
 

Negara Republik Indonesia Serikat (RIS) terdiri dari 16 negara bagian dengan 

masing-masing mempunyai luas daerah dan jumlah penduduk yang berbeda, yaitu tujuh 

negara bagian (Negara Republik Indonesia) dengan wilayah menurut status quo yang 

tercantum dalam Persetujuan Renville tanggal 17 Januari 1948, Indonesia Timur, Pasundan, 

Jawa Timur, Madura, Sumatera Timur, dan Sumatera Selatan serta sembilan satuan 

kenegaraan yang bediri sendiri, yaitu Jawa Tengah, Bangka, Belitung, Riau, Kalimantan 

Barat, Dayak Besar, Daerah Banjar, Kalimantan Tenggara dan Kalimantan Timur. Di antara 

negara-negara bagian yang terpenting, selain Republik Indonesia, yang mempunyai daerah 

terluas dan penduduk terbanyak, ialah Negara Sumatera Timur, Negara Sumatera Selatan, 

Negara Pasundan, dan Negara Indonesia Timur. Republik Indonesia (Yogyakarta) merasa 

kedudukannya merosot dari ibukota Negara RI Proklamasi menjadi ibukota Negara Bagian 

RI yang merupkan salah satu dari enam belas negara bagian RIS. 
 

Bertindak selaku presiden atau kepala negara yang pertama RIS ialah Ir. Soekarno, 

sedangkan Drs. Moh. Hatta diangkat sebagai perdana menteri yang pertama. Tokoh-tokoh yang 

terkemuka yang duduk dalam kabinet ini antara lain: dari pihak Republik Sri Sultan HB IX, Ir. 

Juanda, Mr. Wilopo, Prof. Dr. Soepomo, dr. Leimena, Arnold Mononutu, Ir. Herling Loah, 

sedangkan dari BFO adalah Sultan Hamid II dan Ida Anak Agung Gde Agung. Anggota-anggota 

kabinet ini sebagian besar mendudukung unitarisme dan hanya dua orang mendukung sistem 

federal yaitu Sultan Hamid II dan Ida Anak Agung Gde Agung. Hal ini menyebabkan gerakan 

untuk membubarkan negara federal dan membentuk negara kesatuan semakin kuat. Terutama 

karena pembentukan negara federal itu tidak berdasarkan landasan konsepsional. Menurut 

kenyataannya, negara federal itu bermula kepada usaha Belanda untuk menghancurkan RI hasil 

Proklamasi 17 Agustus 1945. Sudah pasti pembentukannya ditentang oleh sebagian terbesar 

rakyat Indonesia. Pada saat itu, ternyata di dalam lingkungan negara-negara bentukan Belanda 

pun, terdapat gerakan Republik yang kuat yang berhasrat menegakkan kembali Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 
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Hasil yang telah dicapai dengan bentuk persetujuan KMB itu, bukanlah cita-cita rakyat 

Indonesia karena hal itu jelas tidak sesuai dengan Proklamasi 17 Agustus 1945. Hasil KMB ini 

menurut beberapa pemimpin (the founding fathers) hanyalah merupakan batu loncatan (taktik) 

untuk menuju cita-cita yang murni dari rakyat. Penerimaan hasil-hasil KMB dianggap sebagai 

tangga untuk meningkat kepada pembuatan cita-cita rakyat, yaitu kemerdekaan yang bulat, yang 

tak ada ikatan dengan apa pun. Menjadi tuan yang sesungguhnya atas nasib sendiri. 
 

Program utama kabinet Abdul Halim dari Negara Bagian RI yaitu pembentukan negara 

kesatuan untuk mewujudkan apa yang disebut oleh Perdana Menteri Abdul Halim sebagai 

sentimen anti-KMB dan RIS, yang sangat besar di Yogyakarta dan terbukti tidak sampai satu 

tahun, tiga belas negara bagian RIS telah bergabung dengan RI (Yogyakarta). Program Negara 

Bagian RI, untuk mengubah Negara RIS menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia, berhasil 

setelah Negara Bagian Sumatera Timur dan Negara Bagian Indonesia Timur setuju bergabung 

dengan RIS. Dengan demikian, tinggallah satu Negara Bagian RIS; RIS mengadakan 

persetujuan dengan Negara Bagian RI untuk mewujudkan negara kesatuan dengan mengubah 

Konstitusi Sementara RIS menjadi Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) kemudian 

disusul dengan proklamasi pembentukan Negara Kesatuan RI oleh Presiden Soekarno di 

hadapan sidang Senat dan DPRS di Jakarta pada tanggal 15 Agustus 1950. 
 

Pembubaran RIS dan bergabung dengan RIS memang dimungkinkan berdasarkan 

Pasal 43 Konstitusi RIS, yang menyebutkan: “Dalam penyelesaian susunan federasi RIS 

maka berlakulah asas pedoman, bahwa kehendak rakyatlah di daerah-daerah bersangkutan 

yang dinyatakan dengan merdeka menurut jalan demokrasi, memutuskan status yang 

kesudahannya akan diduduki oleh daerah-daerah tersebut dalam federasi”. Keadaan ini 

menandakan bahwa proyek pemerintah Belanda untuk menciptakan negara federal di 

Republik Indonesia telah gagal total, rakyat Indonesia kembali ke bentuk negara kesatuan. 
 

Dalam rangka persiapan ke arah dibentuknya kembali Negara Kesatuan Republik 

Indonesia, maka untuk keperluan menyiapkan suatu naskah Undang-Undang Dasar, dibentuklah 

suatu Panitia bersama yang akan menyusun rancangannya. Setelah selesai, rancangan naskah 

Undang-Undang Dasar itu kemudian disahkan oleh Badan Pekerja Komite Nasional Pusat pada 

tanggal 12 Agustus 1950, dan oleh DPR dan Senat Republik Indonesia Serikat pada tanggal 14 

Agustus 1950. Selanjutnya naskah UUD baru ini diberlakukan secara resmi mulai tanggal 17 

Agustus 1950, yaitu dengan ditetapkannya UU No. 7 Tahun 1950. UUD Sementara 1950 ini 

bersifat mengganti sehingga isinya tidak hanya mencerminkan perubahan terhadap Konstitusi 

RIS 1949, tetapi menggantikan naskah Konstitusi RIS itu dengan naskah baru sama sekali 

dengan nama Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950. 
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Dengan meruntut proses dan kejadian hingga dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 

1959, cukup jelas tergambar bahwa ide kembali ke UUD 1945, lebih didasarkan oleh obsesi 

militer (AD) yang ingin berkiprah dalam dunia politik secara permanen. Pemberlakuan kembali 

UUD 1945 diyakini sebagai ‘pintu masuk’ paling tepat untuk menerapkan sistem pengambilan 

keputusan yang bersifat top-down (sesuai dengan sifat dan karakter militer) dalam mengelola 

negara karena penerapan demokrasi pada masyarakat yang kurang berpendidikan adalah 

kesiasiaan. Hal yang diperkuat dengan kehidupan politik kepartaian saat itu yang, dalam 

kacamata militer, hanya bisa berdebat dan/atau berebut kekuasaan semata. 
 

UUD 1945 dengan pasal-pasalnya yang multitafsir, memiliki ‘celah’ bahwa militer 

(ABRI, khususnya AD) bisa masuk dalam kategori Utusan Golongan (Golongan Fungsional). 

Kemelut politik yang berkepanjangan, ekonomi yang memburuk, kemenangan PKI dalam 

pemilu daerah yang ‘menakutkan’ partai politik dan tentara, dan lain-lain, menempatkan 

Presiden pada posisi ‘tidak ada jalan lain’, selain memenuhi kehendak dan/atau tekanan militer 

(AD), untuk kembali ke UUD 1945. Harapan tercapainya kestabilan politik dan pemerintahan, 

pasca diberlakukannya UUD 1945, ternyata tidak seperti yangg diharapkan. Ketegangan politik 

makin meningkat, ekonomi terlantar, kemiskinan makin meluas. Indonesia, kala itu, masuk 

dalam kategori negara termiskin di dunia
17

. 
 

Pelaksanaan (Pancasila dan) UUD 1945 secara Murni dan Konsekuen pada dasarnya 

adalah aplikasi paripurna atas konsep ‘Jalan Tengah’ Jenderal Nasution yang menghendaki 

peran dan campurtangan militer (AD) dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara 

(yang saat ini lebih dikenal sebagai konsep Dwi Fungsi ABRI). Dalam pelaksanaannya institusi 

negara yang berasas top-down (militer), melahirkan sistem pemerintahan yang tidak berbeda 

dengan sebelumnya, kediktatoran, yang kali ini, berbungkus slogan Demokrasi Pancasila. 

Apabila mencermati kiprah Orde Baru yang menghendaki setiap langkah dan/atau kebijakannya 

memiliki pijakan hukum, maka tidak bisa tidak harus diakui bahwa Orde Baru adalah rezim 

yang paling konsekuen melaksanakan pasal-pasal UUD 1945 (UUD, TAP MPR, UU, PP, 

Kepres, Inpres, Kepmen, SK Gub, SK Bupati/Walikota). Atas pelaksanaan UUD 1945 yang, 

menurut Orde Baru telah diselewengkan atau yang dilaksanakan secara murni dan konsekuen, 

berujung pada satu muara, kediktatoran
18

. 
 

UUD 1945 yang di Orde Baru telah ditempatkan sebagai ‘harga mati’ bahkan tidak 

terbuka sedikitpun peluang untuk mempertanyakan materi dan isi UUD tersebut mulai digugat, 
 
 

 
17 Hendarmin Randireksa, Dinamika Konstitusi Indonesia, (Bandung: Fokusmedia, 2009), hlm. 73‐74. 

18 Ibid, hlm. 79 
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dipertanyakan, bahkan dituntut untuk dirombak samasekali isinya. UUD 1945 dinilai terbukti 

selalu melahirkan kepemimpinan yang otoriter atau diktator. Terhadap tuntutan itu MPR 

(produk pemilu 1997), melakukan sidang-sidangnya yang khusus membahas kemungkinan 

perubahan atas UUD tersebut. Tidak bisa dihindari terjadi pertarungan kepentingan antara yang 

percaya bahwa UUD 1945 sudah sempurna (karena ingin tetap mempertahankan kemurnian 

UUD 1945) dengan yang ingin mengakomodasi tuntutan perubahan UUD. Di luar kedua kubu 

yang berseberangan muncuk kembali aspirasi yang menginginkan nilai agama terbesar (Islam) 

agar ikut mewarnai UUD. Sementara di luar gedung MPR, terus berkumandangan tuntutan 

untuk merombak total UUD 1945. Dalam iklim tarik- menarik kepentingan seperti itu, produk 

amandemen UUD 1945 oleh MPR menjadi produk (kompromi) yang hanya bertahan sesaat, 

untuk kemudia muncul kembali tuntutan, khusunya dari kalangan reformis, di setiap sidang 

MPR berikutnya. Akibat tekanan opini yang menghendaki perubahan mendasar yang didukung 

oleh aksi massa pengunjukrasa di luar gedung MPR, memaksa DPR (produk pemilu 1999) harus 

melakukan amandemen demi amandemen yang sampai harus dilakukan empat kali 

(Amandemen I – 19 Oktober 1999, Amandemen II – 18 Agustus 2000, Amandemen III – 9 

November 2001, Amandemen IV – 10 Agustus 2002). Pada amandemen keempat akhirnya 

terakomodasi aspirasi bahwa Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilu, yang 

dari sejak awal dituntut kaum reformis. Terhadap produk Amandemen IV, Ketua MPR (Amien 

Rais) menyebutnya sebagai produk ‘master piece’
19

. 

 
Amandemen UUD 1945 hampir tidak berbeda dengan proses awal kelahiran UUD 1945, 

yakni produk upaya mengakomodasi dan/atau mengkompromikan sejumlah kepentingan yang 

beberapa di antaranya berseberangan. Namun ada perbedaan mendasar bahkan sangat prinsipil 

di antara keduanya. Sementara oleh tokoh yang mengetahui proses kelahiran UUD 1945 (Ir. 

Soekarno) pada hari diundangkannya UUD 1945 original (18 Agustus 1945), secara sadar dan 

tegas dinyatakan sebagai UUD kilat dan bersifat sementara yang, setelah terbentuk MPR harus 

disempurnakan. Namun di sisi lain, pendukung UUD 1945 asli dan pendukung UUD 1945 

Amandemen ke IV masing-masing menyakininya sebagai produk final. Sejarah membuktikan 

bahwa dinamika, kemelut, gejolak, dan konflik politik yang melanda Indonesia terjadi pada 

semua konstitusi yang berlaku dan/atau yang pernah diberlakukan. Artinya kemelut bukan 

karena bentuk negara kesatuan atau negara federasi, atau karena sistem pemerintahan 

presidensial atau parlementer, atau sistem ‘campuran’ yang khas Indonesia. Banyak hal bisa 

menjadi penyebab. Perlunya pemahaman bersama terhadap nilai-nilai universal yang berlaku 
 
 
 

19 Ibid, 79‐80. 
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dalam konstitusi demokratik, termasuk di dalamnya permasalahan atas letak, peran, fungsi, 

dan sifat dasar lembaga-lembaga negara, agaknya sudah masuk dalam prioritas utama
20

. 

 

B. Sistematika UUD NRI Tahun 1945 
 

Pada awal era reformasi, berkembang dan populer di masyarakat banyaknya tuntutan 

reformasi yang didesakkan oleh berbagai komponen bangsa, termasuk mahasiswa dan 

pemuda. Tuntutan, itu antara lain, sebaik berikut: 
 

(1) Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
 

(2) Penghapusan doktrin dwifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). 
 

(3) Penegakan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia (HAM), serta 

pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). 
 

(4) Desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah (otonomi daerah). 
 

(5) Mewujudkan kebebasan pers. 
 

(6) Mewujudkan kehidupan demokrasi. 
 

Dasar pemikiran yang melatarbelakangi dilakukannya perubahan Undang-Undang 

Dasar Republik Indonesia Thaun 1945, antara lain, sebagai berikut: 
 

(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 membentuk stuktur 

ketatanegaraan yang bertumpu pada kekuasaan tertinggi di tangan MPR yang sepenuhnya 

melaksanakan kedaulatan rakyat. Hal itu berakibat pada tidak terjadinya saling mengawasi 

dan saling mengimbangi (checks and balances) pada institusi-institusi ketatanegaraan. 

Penyerahan kekuasaan tertinggi kepada MPR merupakan kunci yang menyebabkan 

kekuasaan pemerintahan negara seakan-akan tidak memiliki hubungan dengan rakyat. 
 

(2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan kekuasaan 

yang sangat besar kepada pemegang kekuasaan eksekutif (presiden). Sistem yang dianut 

oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah dominan 

eksekutif (executive heavy) yakni kekuasaan dominan berada di tangan presiden. Pada diri 

presiden terpusat kekuasaan menjalankan pemerintahan (chief executive) yang dilengkapi 

dengan bebagai hak konstitusional yang lazim disebut hak prerogatif (antara lain memberi 

grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi) dan kekuasaan legislatif karena memiliki kekuasaan 

membentuk undang-undang. Hal ini tertulis jelas dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi Presiden ialah penyelenggara 

pemerintah Negara yang tertinggi di bawah Majelis. Dua cabang kekuasaan 
 

 
20 Ibid, hlm. 97. 
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negara yang seharusnya dipisahkan dan dijalankan oleh lembaga negara yang berbeda 

tetapi nyatanya berada di satu tangan (Presiden) yang menyebabkan tidak bekerjanya 

prinsip saling mengawasi dan saling mengimbangii (checks and balances) dan 

berpotensi mendorong lahirnya kekuasaan yang otoriter. 
 

(3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengandung pasal-pasal 

yang terlalu “luwes” sehingga dapat menimbulkan lebih dari satu tafsiran (multitafsir), 

misalnya Pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum 

diubah) yang berbunyi “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa 

lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali”. Rumusan pasal itu tidak dapat 

ditafsirkan lebih dari satu, yakni tafsiran pertama bahwa presiden dan wakil presiden dapat 

dipilih berkali-kali dan tafsir kedua adalah bahwa presiden dan wakil presiden hanya boleh 

memangku jabatan maksimal dua kali dan sesudah itu tidak boleh dipilih kembali. Contoh 

lain adalah Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

(sebelum diubah) yang berbunyi “Presiden ialah orang Indonesia asli”. Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak memberikan penjelasan dan memberi 

arti apakah yang dimaksud dengan orang Indonesia asli. Akibatnya rumusan itu membuka 

tafsiran beragam,antara lain, orang Indonesia asli adalah warga negara Indonesia yang lahir 

di Indonesia atau warga negara Indonesia yang orang tuanya adalah orang Indonesia. 
 

(4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terlalu banyak memberikan 

kewenangan kepada kekuasaan Presiden untuk mengatur hal-hal penting dengan undang-

undang. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan bahwa 

preisden juga memegang kekuasaan legislatif sehingga presiden dapat merumuskan hal-hal 

penting sesuai dengan kehendaknya dalam undang-undang. Hal itu menyebabkan 

pengaturan mengenai MPR, DPR, BPK, MA, HAM, dan pemerintahan daerah disusun oleh 

kekuasaan preisiden dalam bentuk pengajuan RUU ke DPR. 
 

(5) Rumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang 

semangat penyelenggaraan negara belum cukup didukung ketentuan konstitusi yang 

memuat aturan dasar tentang kehidupan yang demokratis, supremasi hukum, 

pemberdayaan rakyat, penghormatan HAM, dan otonomi daerah. Hal itu membuka 

peluang bagi berkembangnya praktik penyelenggaraan negara yang tidak sesuai dengan 

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, antara 

lain, sebagai berikut: 
 

a. Tidak adanya saling mengawasi dan saling mengimbangi (checks and balances) 

antarlembaga negara dan kekuasaan terpusat pada Presiden. 
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b. Infrastruktur politik yang dibentuk, antara lain partai politik dan organisasi 

masyarakat, kurang mempunyai kebebasan berekspresi sehingga tidak dapat 

berfungsi sebagaimana mestinya. 
 

c. Pemilihan Umum (Pemilu) diselenggarakan untuk memenuhi persyaratan demokrasi 

formal karena seluruh proses dan tahapan pelaksanaanya dikuasi oleh pemerintah. 

d. Kesejahteraan sosial berdasarkan Pasal 33 Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 tidak tercapai, justru yang berkembang adalah sistem 

monopoli, oligopoli, dan monopsoni. 
 

Tujuan perubahan Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk: 
 

(1) Menyempurnakan aturan dasar mengenai tatanan negara dalam mencapai tujuan 

nasional yang tertuang dalam Pembukaan Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 dan memperkokoh NKRI yang berdasarkan Pancasila. 
 

(2) Menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan pelaksanaan kedaulatan rakyat serta 

memperluas partisipasi rakyat agar sesuai dengan perkembangan paham demokrasi. 

(3) Menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan perlindungan HAM agar sesuai 

dengan perkembangan paham HAM dan peradaban umat manusia yang sekaligus 

merupakan syarat bagi suatu negara hukum dicita-citakan oleh Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. 
 

(4) Menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan negara secara demokratis dan modern, 

antara lain melalui pembagian kekuasaan yang lebih tegas, sistem saling mengawasi 

dan saling mengimbangi (checks and balances) yang lebih ketat dan transparan, dan 

pembentukan lembaga-lembaga negara yang baru untuk mengakomodasi 

perkembangan kebutuhan bangsa dan tantangan zaman. 
 

(5) Menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan konstitusional dan kewajiban negara 

mewujudkan kesejahterana sosial, mencerdaskan kehidupan bangsa, menegakkan etika, 

moral, dan solidaritas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai 

dengan harkat dan martabat kemanusiaan dalam perjuangan mewujudkan negara sejahtera. 
 

(6) Melengkapi aturan dasar yang sangat penting dalam penyelenggaraan negara bagi 

eksistensi negara dan perjuangan negara mewujudkan demokrasi, seperti pengaturan 

wilayah negara dan pemilihan umum. 
 

(7) Menyempurnakan aturan dasar mengenai kehidupan bernegara dan berbangsa sesuai 

dengan perkembangan aspirasi, kebutuhan, serta kepentingan bangsa dan negara 

Indonesia dewasa ini sekaligus mengakomodasi kecenderungannya untuk kurun waktu 

yang akan datang. 
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Di tengah proses pembahasan perubahan UUD NRI Tahun 1945, Panitia Ad Hoc I 

menyusun kesepakatan dasar berkaitan dengan perubahan UUD NRI Tahun 1945. 

Kesepakatan dasar itu terdiri atas lima butir, yaitu: 
 

Pertama, tidak mengubah Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Pembukaan UUD NRI 

Tahun 1945 memuat dasar filosofis dan dasar normatif yang mendasari seluruh pasal dalam 

UUD NRI Tahun 1945. Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 mengandung staatsidee 

berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), tujuan (haluan) negara serta dasar 

negara yang harus tetap dipertahankan. 
 

Kedua, tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kesepakatan 

untuk tetap mempertahankan bentuk negara kesatuan yakni Negara Kesatuan Republik 

Indonesia (NKRI) didasari bahwa negara kesatuan adalah bentuk yang ditetapkan sejak 

awal berdirinya negara Indonesia dan dipandang paling tepat untuk mewadahi ide persatuan 

sebuah bangsa yang majemuk ditinjau dari berbagai latar belakang. 
 

Ketiga, mempertegas sistem pemerintahan presidensial. Kesepakatan dasar untuk 

mempertegas sistem pemerintahan presidensial bertujuan untuk memperkukuh sistem 

pemerintahan yang stabil dan demokratis yang dianut oleh negara Republik Indonesia dan 

pada tahun 1945 telah dipilih oleh pendiri negara ini. 
 

Keempat, Penjelasan UUD NRI Tahun 1945 yang memuat hal-hal normatif akan 

dimasukkan ke dalam pasal-pasal (batang tubuh). Peniadaan Penjelasan UUD NRI Tahun 

1945 dimaksudkan untuk menghindarkan kesulitan dalam menentukan status “Penjelasan” 

dari sisi sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan. Selain itu, 

Penjelasan UUD NRI Tahun 1945 bukan produk Badan Penyelidik Usaha Persiapan 

Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 

karena kedua lembaga itu menyusun rancangan Pembukaan dan Batang Tubuh (Pasal-Pasal) 

UUD NRI Tahun 1945 tanpa Penjelasan. 
 

Kelima, melakukan perubahan dengan cara adendum. Artinya perubahan UUD NRI 

Tahun 1945 itu dilakukan dengan tetap mempertahankan naskah asli UUD NRI Tahun 1945 

sebagaimana terdapat dalam Lembaran Negara Nomor 75 Tahun 1959 hasil Dekrit Presiden 

5 Juli 1959 dan naskah perubahan-perubahan UUD NRI Tahun 1945 diletakan melekat pada 

naskah asli. 
 

Setalah melalui tingkat-tingkat pembicaraan sesuai dengan ketentuan Pasal 92 

Peraturan Tata Tertib MPR, dalam beberapa kali sidang MPR telah mengambil putusan 

empat kali perubahan UUD NRI Tahun 1945 dengan perincian sebagai berikut: 
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1. Perubahan Pertama UUD NRI Tahun 1945 hasil Sidang Umum MPR tahun 1999 

(tanggal 14 sampai dengan 21 Oktober 1999). 

2. Perubahan Kedua UUD NRI Tahun 1945 hasil Sidang Tahunan MPR tahun 2000 

(tanggal 7 sampai dengan 18 Agustus 2000). 

3. Perubahan Ketiga UUD NRI Tahun 1945 hasil Sidang Tahunan MPR tahun 2001 

(tanggal 1 sampai dengan 9 November 2001). 

4. Perubahan Keempat UUR NRI Tahun 1945 hasil Sidang Tahunan MPR tahun 2002 

(tanggal 1 sampai dengan 11 Agustus 2002). 
 

Perlu dicatat bahwa walaupun UUD NRI Tahun 1945 disusun dalam satu naskah, hal 

itu sama sekali tidak mengubah sistematika UUD NRI Tahun 1945 yakni secara penomoran 

tetap terdiri atas 16 bab dan 37 pasal. Perubahan bab dan pasal ditandai dengan penambahan 

huruf (A, B, C, dan seterusnya) di belakang angka bab atau pasal (contoh Bab VIIA tentang 

Dewan Perwakilan Daerah dan pasal 22E). Penomoran UUD NRI Tahun 1945 yang tetap 

tersebut sebagai konsekuensi logis dari pilihan melakukan perubahan UUD NRI Tahun 

1945 dengan cara adendum. 
 

Ditinjau dari aspek sistematika, UUD NRI Tahun 1945 sebelum diubah terdiri atas 

tiga bagian (termasuk penamaannya), yaitu: 
 

1. Pembukaan (Preambule) 
 

2. Batang Tubuh 
 

3. Penjelasan 
 

 

1. Pembukaan 
 

2. Pasal-pasal (sebagai ganti istilah Batang Tubuh) 
 

Perubahan UUD NRI Tahun 1945 yang dilakukan mencakup 21 bab, 73 pasal, dan 

170 ayat, 3 pasal Aturan Peralihan, dan 2 pasal Aturan Tambahan. Ditinjau dari jumlah bab, 

pasal, dan ayat UUD NRI Tahun 1945 sebelum diubah terdiri atas 16 bab, 37 pasal, 49 ayat, 

dan 4 pasal Aturan Peralihan serta 2 ayat Aturan Tambahan. Setelah diubah, UUD NRI 

Tahun 1945 terdiri atas 21 bab, 73 pasal, dan 170 ayat, 3 pasal Aturan Peralihan serta 2 

pasal Aturan Tambahan. Lihat tabel di bawah ini. 
 

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN   

 1945   
       

NO  BAB PASAL AYAT ATURAN ATURAN 

     PERALIHAN TAMBAHAN 
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1 Sebelum 16 37 49 4 pasal 2 ayat 

 Perubahan      
       

2 Setelah 21 73 170 3 pasal 2 pasal 

 Perubahan      
       

 

Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, tetap dengan rumusan sebagai berikut. 
 

 

UNDANG-UNDANG DASAR 
 

NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 
 

 

PEMBUKAAN 
 

(Preambule) 
 

 

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, 

maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan 

perikemanusiaan dan perikeadilan. 
 

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang 

berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang 

kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. 
 

Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh 

keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia 

menyatakan dengan ini kemerdekaannya. 
 

Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah 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, 

maka disusunlah Kemerdekaan Kebagsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar 

Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia, yang 

berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan 

yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat 

kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu 

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 
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Pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 

sebagaimana terdapat pada Penjelasan UUD 1945 sebelum diubah mencakup empat pikiran, 

yaitu; 
 

Pertama, Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh 

tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial 

bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam pembukaan ini diterima aliran pengertian negara 

persatuan, negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa seluruhnya. Jadi negara 

mengatasi segala paham golongan, mengatasi segala paham perseorangan. Negara, menurut 

pengertian Pembukaan itu menghendaki persatuan, meliputi segenap bangsa Indonesia 

seluruhnya. Inilah suatu dasar negara yang tidak boleh dilupakan. 
 

Kedua, bahwa Negara Indonesia hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh 
 

rakyat. 
 

Ketiga, bahwa Negara Indonesia ialah negara yang berkedaulatan Rakyat, berdasar 

atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Oleh karena itu sistem negara yang 

terbentuk dalam UUD harus berdasar atas kedaulatan Rakyat dan berdasar atas 

permusyawaratan perwakilan. Memang aliran ini sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia. 
 

Keempat, bahwa Negara Indonesia ialah negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha 

Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu, UUD harus 

mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara untuk 

memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral 

rakyat yang luhur. 
 

Selain keempat pokok pikiran itu, keempat alinea Pembukaan UUD 1945 masing-

masing mengandung cita-cita luhur dan filosofis yang harus menjiwai keseluruhan sistem 

berfikir materi Undang-Undang Dasar. 
 

Alinea pertama menegaskan keyakinan bangsa Indonesia bahwa kemerdekaan itu 

adalah hak asasi segala bangsa, dan karena itu segala bentuk penjajahan di dunia harus 

dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. 
 

Alinea kedua, menggambarkan proses perjuangan bangsa Indonesia yang panjang 

dan penuh penderitaan yang akhirnya berhasil mengantarkan bangsa Indonesia ke depan 

pintu gerbang Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Alinea 

ketiga, menegaskan pengakuan bangsa Indonesia akan kemahakuasaan Tuhan Yang Maha 

Esa, yang memberikan dorongan spiritual kepada segenap bangsa untuk memperjuangkan 

perwujudan cita-cita luhur, yang atas dasar keyakinan spiritual serta dorongan luhur itulah 

rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya. 
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Alinea keempat, menggambarkan visi bangsa Indonesia mengenai bangunan 

kenegaraan yang hendak dibentuk dan diselenggarakan dalam melembagakan keseluruhan 

cita-cita bangsa untuk merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur dalam wadah Negara 

Indonesia. Alinea ini menentukan dengan jelas mengenai tujuan dan dasar negara Indonesia 

sebagai negara yang menganut prinsip demokrasi konstitusional. Negara Indonesia 

dimaksudkan untuk tujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 

Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut 

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan 

keadilan sosial. 
 

Dalam mencapai keempat tujuan bernegara itu, Negara Indonesia diselenggarakan 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan 

Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 

Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 
 

Pokok-pokok pikiran tersebut mencakup suasana kebathinan yang terkandung dalam 

Undang-Undang Dasar. Pokok-pokok pikiran itu mencerminkan falsafah hidup dan 

pandangan dunia bangsa Indonesia serta cita-cita hukum yang menguasai dan menjiwai 

hukum dasar, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Undang-Undang Dasar mewujudkan 

pokok-pokok pikiran itu dalam perumusan pasal-pasalnya yang secara umum mencakup 

prinsip-prinsip pemikiran dalam garis besarnya. 

 

C. Sistem Pemerintahan 
 

1. Pengertian Sistem Pemerintahan 
 

Secara sederhana Mahfud MD mengatakan bahwa cara bekerja dan berhubungan 

ketiga poros kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudisial dapat disebut sebagai sistem 

pemerintahan negara. Sehingga yang dimaksud sistem pemerintahan negara adalah sistem 

hubungan dan tata kerja antara lembaga-lembaga negara
21

. 

2. Macam-macam Sistem Pemerintahan 
 

Mahfud MD mengatakan bahwa di dalam studi ilmu negara dan ilmu politik dikenal 

adanya tiga sistem pemerintahan negara, yaitu presidensial, parlementer, dan referendum
22

. 

Namun, menurut Deny Indrayana ada lima sistem pemerintahan, yaitu sistem presidensial, 
 
 

 
21 Moh. Mahfud MD, Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia, edisi revisi, (Jakarta: Rineka Cipta, 
2000), hlm. 74.  

22 Moh. Mahfud MD, Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia,Studi tentang Interaksi Politik dan 
Kehidupan Ketatanegaraan, (Jakarta:Rineka Cipta, 2000), hlm. 74 
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sistem parlementer, sistem kolegial (collegial system), sistem monarki, dan sistem campuran 

(hybrid)
23

. Namun, tulisan ini hanya akan membahas tiga sistem pemerintahan sebagaimana 

yang disampaikan oleh Mahfud MD. 

 

a. Sistem Pemerintahan Presidensial 
 

Menurut Jimly Asshiddiqie, keuntungan sistem pemerintahan presidensial adalah untuk 

menjamin stabilitas pemerintahan. Namun, sistem ini juga mempunyai kelemahan yaitu 

cenderung menempatkan eksekutif sebagai bagian kekuasaan yang sangat berpengaruh karena 

kekuasaannya besar. Untuk itu, diperlukan pengaturan konstitusional untuk mengurangi dampak 

negatif atau kelemahan yang di bawa sejak lahir oleh sistem presidensial tersebut
24

. 
 

Ciri-ciri atau prinsip-prinsip yang terdapat dalam sistem presidensial menurut 

Mahfud MD sebagai berikut
25

: 
 

a) Kepala negara menjadi kepala pemerintahan (eksekutif); 
 

b) Pemerintah tidak bertanggung jawab kepada parlemen (DPR); 
 

c) Menteri-menteri diangkat dan bertanggung jawab kepada Presiden; 
 

d) Eksekutif dan legislatif sama-sama kuat. 
 

Sementara itu, menurut Bagir Manan, dalam sistem pemerintahan presidensial hanya 

mengenal satu macam eksekutif. Fungsi kepala pemerintahan (chief executive) dan kepala 

negara (head of state) ada pada satu tangan dan tunggal (single executive). Pemegang 

kekuasaan eksekutif tunggal dalam sistem pemerintahan presidensial tidak bertanggung 

jawab kepada badan perwakilan rakyat, tetapi langsung kepada rakyat pemilih karena dipilih 

langsung atau dipilih melalui badan pemilih (electoral college)
26

. 
 

Menurut Bagir Manan, sistem pemerintahan presidensial dapat dikatakan sebagai 

subsistem pemerintahan republik, karena hanya dijalankan dalam negara yang berbentuk 

republik (sesuai dengan sebutannya sebagai sistem pemerintahan presidensial atau sistem 

pemerintahan kepresidenan)
27

. 
 

Ciri-ciri model sistem presidensial Amerika Serikat yang disebut sebagai pencerminan 

sistem pemerintahan presidensial murni, menurut Bagir Manan adalah sebagai berikut: 
 

 
23 Denny Indrayana, Mendesain Presidensial yang Efektif, Bukan ‘Presiden Sial’ atau ‘Presiden Sialan’, 
Makalah disampaikan dalam seminar sehari memperkuat sistem pemerintahan presidensial, (Jakarta, 13 
Desember 2006), hlm. 1. 

24 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, cet. 3, (Jakarta: Sekretariat Jenderal 
dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm. 75. 
25 Moh. Mahfud MD, Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia, loc.cit. 
26 Bagir Manan, Lembaga Kepresidenan, cet. 2, (Yogyakarta: FH‐UII Press, 2003), hlm. 15‐16. 
27 Ibid. 
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a) Presiden adalah pemegang kekuasaan tertinggi eksekutif tunggal. 
 

b) Presiden adalah penyelenggara pemerintahan yang bertanggung jawab, selain berbagai 

wewenang konstitusional yang bersifat prerogatif dan biasanya melekat pada jabatan 

kepala negara (head of state). 

c) Presiden tidak bertanggung jawab kepada badan perwakilan rakyat (conggress), karena 

itu tidak dapat dikenai mosi tidak percaya oleh conggress. 

d) Presiden tidak dipilih dan tidak diangkat oleh conggress. Dalam praktiknya langsung dipilih 

oleh rakyat, walaupun secara formal dipilih oleh badan pemilih (electoral college). 

e) Presiden memangku jabatan empat tahun (fixed), dan hanya dapat dipilih untuk dua kali 

masa jabatan berturut-turut (8 tahun). Dalam hal mengganti jabatan presiden yang 

berhalangan tetap, jabatan tersebut paling lama 10 tahun berturut-turut. 
 

f) Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatan melalui “impeachment” karena melakukan 

pengkhianatan, menerima suap, melakukan kejahatan berat, dan pelanggaran lainnya
28

. 

Sementara itu, menurut Abdul Hadi Ansyary, sistem presidensial mempunyai ciri-

ciri sebagai berikut: 
 

a) Presiden adalah kepala eksekutif yang memimpin kabinet. Semua kabinet diangkat dan 

diberhentikan serta bertanggung jawab kepada presiden. Presiden juga sekaligus kepala 

negara (lambang negara) yang masa jabatannya telah ditentukan dengan pasti oleh 

Undang-Undang Dasar. 
 

b) Presiden tidak dipilih oleh Badan Legislatif, tetapi dipilih oleh sejumlah pemilih. Oleh 

karena itu, ia bukan bagian dari badan legislatif seperti dalam sistem parlementer. 

c) Presiden tidak bertanggung jawab kepada badan legislatif, dan dalam hubungan ini ia 

tidak dapat dijatuhkan oleh badan legislatif. (Di Amerika Serikat, presiden dapat 

dijatuhkan melalui impeachment). 
 

d) Sebagai imbangannya, presiden tidak dapat atau tidak mempunyai wewenang membubarkan 
 

badan legislatif
29

. 
 

Menurut Ball dan Peters, ada empat ciri dalam sistem presidensial, yaitu: 
 

a) Presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan. 
 

b) Presiden tidak dipilih oleh parlemen, tetapi langsung dipilih oleh rakyat (popular elected).  
 
 
 
 
 

28 Ibid, hlm. 48‐49. 

29 Abdul Hadi Anshary, “Menuju Trias Politica dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Studi 
Konstitusional tentang Pemisahan Kekuasaan Negara)”, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Universitas 
Islam Indonesia, Yogyakarta, 2003, hlm. 125. 



| 27  

 

c) Presiden bukan bagian dari parlemen, dan tidak dapat diberhentikan oleh parlemen, 

kecuali melalui proses pemakzulan (impeachment). 

d) Presiden tidak dapat membubarkan parlemen. 
 

Kelebihan sistem presidensial menurut Arend Lijphart adalah sebagai berikut: 
 

a) Akan terjadi stabilitas eksekutif yang didasarkan pada masa jabatan presiden. Stabilitas 

eksekutif ini berlawanan dengan instabilitas eksekutif yang biasanya melahirkan suatu 

sistem parlementer dari penggunaan kekuasaan legislatif untuk membentuk kabinet 

melalui mosi tidak percaya atau sebagai akibat dari hilangnya dukungan mayoritas 

terhadap kabinet di parlemen. 
 

b) Pemilihan kepala pemerintahan oleh rakyat dapat dipandang lebih demokratis dari 

pemilihan tak langsung – formal atau informal – dalam sistem parlementer. Memang 

dalam demokrasi tidak menuntut pemilihan semua pejabat pemerintah oleh rakyat secara 

langsung. Tetapi argumen bahwa kepala pemerintahan, yang merupakan pemegang 

jabatan paling penting dan berkuasa di dalam pemerintahan yang demokratis, harus 

dipilih secara langsung oleh rakyat mengandung validitas yang tinggi. 
 

c) Dalam sistem pemerintahan presidensial telah terjadi pemisahan kekuasaan yang berarti 

pemerintahan yang dibatasi sehingga jaminan atas perlindungan kebebasan individu atas 

tirani pemerintah akan terminimalisasi
30

. 
 

Sementara itu, kelemahan dalam sistem presidensial menurut Arend Lijphart adalah 

sebagai berikut: 
 

a) Akan mudah terjadi kemandekan dalam hubungan eksekutif dan legislatif. Inilah yang 

merupakan konsekuensi pertama dari sistem presidensial. Kemandekan tersebut adalah 

masalah utama yang dialami oleh Amerika Serikat, yang kemudian menuntut reformasi 

kelembagaan secara mendasar. Menurut Sott Mainwaring, kebuntuan atau kemadekan antara 

eksekutif dan legislatif juga menjadi masalah besar dalam sistem presidensial yang dianut 

oleh banyak negara di Amerika Latin. Salah satu pemecahannya adalah tetap memisahkan 

kedua kekuasaan tersebut tetapi tidak menyeimbangkan keduanya; khususnya meningkatkan 

kekuasaan presiden, dengan membandingkan dan mengorbankan kekuasaan legislatif, untuk 

menjadikan presiden sebagai penggerak sistem pemerintahan yang lebih aktif dan efektif. 
 

b) Dalam sistem ini terjadi kekakuan temporal. Ini terlihat dari masa jabatan presiden yang 

pasti menguraikan periode-periode yang dibatasi secara kaku dan tidak berkelanjutan, 

sehingga tidak memberikan kesempatan untuk melakukan berbagai penyesuaian yang 
 
 
 

30 Ibid, hlm. 122‐123. 
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dikehendaki oleh keadaan. Menurut Bagehot, sistem ini tidak memiliki unsur elastis; segala 

sesuatu ditetapkan secara kaku, dan sikap revolusioner yang dibutuhkan pemerintah sama 

sekali tidak ada. Masalah ini diperburuk lagi oleh ketentuan bagi wakil presiden yang 

menggantikan presiden secara otomatis jika presiden meninggal dunia atau tidak mampu lagi 

menjalankan tugasnya; pengganti otomatis ini dipilih sebelumnya sehingga bukan merupakan 

orang yang paling tepat dalam keadaan baru di mana suksesi itu berlangsung. 
 

c) Sistem presidensial dipandang mempunyai cacat bawaan karena sistem ini berjalan atas 

dasar aturan “pemenang menguasai semuanya”. Sehingga politik demokrasi akan menjadi 

sebuah permaian dengan semua potensi konfliknya. Dalam pemilihan presiden, hanya 

seorang calon dan satu partai yang bakal menang. Selain itu, konsentrasi kekuasaan di 

tangan presiden memberinya sangat sedikit insentif untuk membentuk koalisi atau sistem 

pembagian kekuasaan lainnya atau untuk mengambil bagian dalam negosiasi dengan 

pihak oposisi yang mungkin diperlukan untuk menghadapi berbagai masalah yang dapat 

memecah belah. Terutama di negara yang telah terbagi dan terpolarisasi, aturan 

“pemenang menguasai semuanya” sangat mungkin menimbulkan pembagian dan 

polarisasi lebih lanjut. Politik menjadi eksklusif, bukan inklusif
31

. 

 

b. Sistem Pemerintahan Parlementer 
 

Sistem pemerintahan parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan di mana 

parlemen memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Dalam sistem ini, parlemen 

memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri, dan parlemen pun dapat 

menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan cara mengeluarkan mosi tidak percaya
32

. 

Sistem ini muncul dari ketatanegaraan Inggris sejak 250-300 tahun yang lalu. Sistem 

ini muncul di Inggris karena adanya keperluan politis yang sangat mendesak, sehingga 

perkembangannya tidaklah didasarkan atas tuntutan konstitusi, hukum, ataupun teori politik. 

Praktik mengenai ini berkembang mendahului teori yang ada. 
 

Pada mulanya, kabinet dibentuk sebagai dewan pelayan rahasia atau dewan pelaksana 

perintah dari raja dalam menjalankan pemerintahan negara. Sir Ivor Jennings mengatakan, “The 

cabinet has been described as such of Her Majesty’s confidental servant as are of privy 

 
 
 
 
 
 

 
31 Ibid, hlm. 15‐18. 

32 Wikipedia, “Sistem Parlementer”, http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_parlementer, diakses 29 Januari 2015. 
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council”. Menurut Jennings kabinet Inggris layaknya suatu Dewan Direktur Kerajaan Inggris, 

termasuk seluruh bagian commonwealth yang tidak memiliki pemerintahan sendiri
33

. 
 

Secara umum, menurut Mahfud MD, ada beberapa ciri-ciri dalam sistem parlementer, 
 

yaitu
34

: 
 

a) Kepala negara tidak berkedudukan sebagai kepala pemerintahan karena lebih bersifat 

simbol nasional (pemersatu bangsa). 
 

b) Pemerintah dilakukan oleh sebuah kabinet yang dipimpin oleh seorang perdana menteri. 
 

c) Kabinet bertanggung jawab kepada parlemen, dan dapat dijatuhkan oleh parlemen 

melalui mosi. 

d) Kedudukan eksekutif (kabinet) lebih rendah dari parlemen, karena itu dia bergantung 

pada parlemen. 
 

Karena posisi kabinet yang lemah, maka untuk mengimbangi kekuasaan, kabinet 

dapat meminta kepada kepala negara untuk membubarkan parlemen dengan alasan parlemen 

dinilai tidak representatif. Kalau itu yang terjadi, maka dalam waktu yang relatif pendek 

kabinet harus menyelenggarakan pemilu untuk membentuk parlemen baru
35

. 

Sementara itu, Mhd Shiddiq Tgk Armia mengatakan sedikitnya ada enam ciri-ciri 

umum dalam sistem parlementer, yaitu
36

: 
 

a) Kabinet dibentuk dan bertanggung jawab kepada parlemen. 
 

b) Kabinet dibentuk sebagai suatu kesatuan dengan tanggung jawab kolektif pada perdana 

menteri. 

c) Kabinet mempunyai hak konstitusional untuk membubarkan parlemen sebelum periode 

kerjanya berakhir. 

d) Setiap anggota kabinet adalah anggota parlemen yang terpilih. 
 

e) Kepala pemerintahan (perdana menteri) tidak dipilih langsung oleh rakyat, melainkan 

dipilih menjadi salah seorang anggota parlemen. 

f) Adanya pemisahan yang tegas antara kepala negara dengan kepala pemerintahan. 

Sementara itu, S. Pamudji, memberikan beberapa ciri-ciri umum terhadap sistem 
 

pemerintahan parlementer, yaitu: 
 

a) Kabinet yang dipimpin oleh perdana menteri dibentuk oleh atau atas dasar kekuatan yang 

menguasai parlemen. 
 
 

33 Mhd. Shidiq Tgk. Armia, Perkembangan Pemikiran dalam Ilmu Hukum, cet. 1., (Jakarta: Pradnya 
Paramita, 2003), hlm. 74.  
34 Moh. Mahfud MD, Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia, loc.cit. 
35 Ibid. 
36 Mhd. Shidiq Tgk. Armia, loc.cit. 
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b) Para anggota kabinet dimungkinkan seluruhnya anggota parlemen, juga dimungkinkan 

tidak seluruhnya anggota parlemen, atau bisa juga seluruhnya bukan anggota parlemen. 

c) Kabinet, malalui ketuanya, bertanggung jawab kepada parlemen. Apabila kabinet atau 

seorang atau beberapa orang anggotanya mendapat mosi tidak percaya dari parlemen, 

maka kabinet atau seseorang atau beberapa orang yang mendapat mosi tidak percaya 

tersebut harus mengundurkan diri. 
 

d) Sebagai imbangan dapat dijatuhkannya kabinet, maka kepala negara (presiden, raja, atau 

ratu) dengan saran atau nasihat perdana menteri dapat membubarkan parlemen
37

. 
 

Karakteristik sistem parlementer, menurut Deny Indrayana, adalah sebagai berikut: 
 

a) Ada kepala negara yang peranannya hanya simbolis dan seremonial, mempunyai 

pengaruh politik (political influence) yang sangat terbatas. Kepala negara mungkin 

seorang presiden sebagaimana di Jerman, India, dan Italia. Namun di Jepang, kepala 

negara adalah seorang kaisar, dan di Inggris seorang ratu. 
 

b) Cabang kekuasaan eksekutif dipimpin oleh seorang perdana menteri atau kanselir, yang 

bersama-sama dengan kabinet, adalah bagian dari parlemen, dipilih oleh parlemen dan 

setiap saat dapat diberhentikan oleh parlemen dengan mosi tidak percaya. 

c) Parlemen dipilih melalui pemilu yang waktunya bervariasi, ditentukan oleh kepala negara 

berdasarkan masukan dari perdana menteri atau kanselir
38

. 
 

Sampai saat ini, di antara negara-negara yang menerapkan sistem parlementer, masih 

terdapat perbedaan-perbedaan mendasar. Ketidaksamaan tersebut, menurut Denny Indrayana, 

dipengaruhi oleh beberapa faktor: (1) Perbedaan jenis parlemen, apakah unikameral atau 

bikameral, termasuk perbedaan sistem pemilihan anggota kamar dua (second chamber); (2) 

Perbedaan kekuasaan eksekutif untuk membubarkan parlemen dan mempercepat pemilu, serta 

sebaliknya perbedaan kekuatan parlemen untuk memberhentikan perdana menteri; (3) Perbedaan 

adanya kewenangan judicial review. Di Inggris kewenangan demikian tidak ada karena 

kedaulatan parlemen yang supremasi; dan (4) Perbedaan jumlah dan tipe partai politik
39

. 
 

Menurut Bagir Manan, sistem parlementer dapat dijalankan baik pada negara republik 

maupun kerajaan. Singapura, India, Pakistan, Bangladesh, dan Israel adalah beberapa di antara 

negara republik yang menjalankan sistem parlementer. Sedangkan Malaysia, Jepang, Belanda, 

Inggris, Belgia, dan Swedia adalah contoh kerajaan dengan sistem pemerintahan parlementer. 
 
 

 
37 Abdul Ghoffar, Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 dengan 
Delapan Negara Maju, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 55.  
38 Denny Indrayana, “Mendesain Presidensial yang Efektif ...” op.cit., hlm. 4. 
39 Ibid, hlm. 5. 
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Selain itu, ada pula pemerintahan parlementer yang tidak secara resmi berbentuk republik 

atau kerajaan, seperti Australia, Kanada, dan New Zealand. Ketiga negara ini merupakan 

bagian dari sistem commonwealth dengan Inggris sebagai negara induk
40

. 

 

c. Sistem Pemerintahan Referendum 
 

Di dalam sistem pemerintahan ini, badan eksekutif merupakan bagian dari badan 

legislatif – misalnya di Swiss yang disebut Bundesrat – adalah badan pekerja legislatif (yang 

kalau di Swiss disebut Bundesversammlung). Dalam sistem ini, badan legislatif membentuk sub 

badan di dalamnya sebagai pelaksana tugas pemerintah. Mekanisme kontrol terhadap badan 

legislatif di dalam sistem ini dilakukan langsung oleh rakyat melalui lembaga referendum
41

. 
 

Pembuatan Undang-Undang di dalam sistem ini diputuskan langsung oleh seluruh 

rakyat melalui dua macam mekanisme, yaitu: 
 

a) Referendum obligator, yakni referendum untuk menentukan disetujui atau tidaknya suatu 

peraturan atau undang-undang baru oleh rakyat. Referendum ini disebut referendum wajib. 

b) Referendum fakultatif, yakni referendum untuk menentukan apakah suatu peraturan atau 

undang-undang yang sudah ada dapat terus diberlakukan ataukah harus dicabut. 

Referendum ini merupakan referendum tidak wajib
42

. 

 

3. Sistem Pemerintahan Republik Indonesia Sebelum Perubahan UUD 1945 
 

Sistem pemerintahan suatu negara tidak terlepas dari kosntitusi negara tersebut. 

Begitu juga dengan negara Republik Indonesia. Sejak kemerdekaan 17 Agustus 1945 

sampai tahun 1999 (sebelum dilakukan perubahan UUD 1945), Indonesia mengalami tiga 

kali ganti konstitusi, yaitu UUD 1945, konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS), UUD 

Sementara Tahun 1950, dan kemudian kembali kepada UUD 1945. Untuk mengetahui 

sistem pemerintahan selama Indonesia merdeka, maka konstitusi-konstitusi tersebut harus 

dianalisis satu persatu. 

 

a. Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) Tahun 1949 
 

Pasal 1 Ayat 2 KRIS 1949 menyatakan: “Kekuasaan kedaulatan Republik Indonesia 

Serikat dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan 

senat”. Lembaga negara tersebut secara bersama-sama mempunyai kewenangan membentuk 
 

 
40 Bagir Manan, Lembaga Kepresidenan, op.cit., hlm. 5. 

41 Moh. Mahfud MD, Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia, opcit., hlm. 75.  

42 Ibid. 
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undang-undang yang menyangkut hal-hal khusus. Untuk undang-undang yang tidak bersifat 

khusus maka pembentukannya hanya dilakukan oleh pemerintahan dan DPR saja, tidak 

melibatkan senat. 
 

Pemegang kekuasaan pemerintahan menurut konstitusi RIS adalah Presiden dengan 

seorang atau beberapa menteri. Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan 

negara tidak dapat diganggu gugat. Menteri-menterilah yang akan 

mempertanggungjawabkan roda pemerintahan, baik secara bersama-sama untuk seluruhnya 

maupun masing-masing untuk bagiannya sendiri-sendiri. 
 

Dilihat dari tanggung jawab menteri-menteri di atas, dapat disimpulkan bahwa 

konstitusi RIS menganut sistem pemerintahan parlementer, yakni menteri-menteri baik 

secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertanggung jawab kepada parlemen (DPR)
43

. 

 

 

b. UUD Sementara Tahun 1950 
 

Dalam UUD Sementara, kedudukan presiden sebagai kepala negara jelas disebutkan. 

Pasal 45 Ayat (1) berbunyi: “Presiden ialah kepala negara”. Ayat (2) berbunyi: “Dalam 

melaksanakan kewajibannya Presiden dibantu oleh seorang Wakil Presiden”. 
 

Sedangkan Pasal 83 Ayat (1) mengatakan: “Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat 

diganggu gugat”. Ayat (2) mengatakan: “Menteri-menteri bertanggung jawab atas seluruh 

kebijaksanaan Pemerintah baik bersama-sama untuk seluruhnya, maupun masing-masing 

untuk bagiannya sendiri-sendiri”. 
 

Dari pemaparan pasal-pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem pemerintahan 

negara menurut UUDS 1950 adalah sistem pemerintahan parlementer. Hal ini disebabkan 

karena menteri-menteri baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri yang 

mempertanggungjawabkan pemerintahannya sedangkan Presiden yang dalam hal ini selaku 

kepala negara tidak dapat diganggu gugat, karena seorang kepala negara dianggap tidak 

pernah melakukan kesalahan (the king can do no wrong). 

 

c. Undang-Undang Dasar 1945 Sebelum Perubahan  
 
 
 
 
 
 
 

 
43 Dasril Radjab, Hukum Tata Bernegara Indonesia, cet. 2., (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm 198. 
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Menurut Sri Soemantri, Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan menganut 

sistem pemerintahan campuran, karena mengandung unsur sistem parlementer dan unsur 

sistem pemerintahan presidensiil
44

. 
 

Ada beberapa faktor yang menyebabkan UUD 1945 dianggap menganut sistem 

pemerintahan campuran: 
 

a. Presiden dipiilih dan diangkat oleh MPR. 
 

b. MPR adalah pemegang kekuasaan negara tertinggi. 
 

c. Presiden adalah mandataris MPR. 
 

d. Presiden tunduk dan bertanggung jawab kepada MPR. 
 

e. Presiden untergeordnet kepada Majelis
45

. 
 

Sementara itu, Dasril Radjab berpendapat bahwa sistem pemerintahan yang dianut oleh 
 

UUD 1945 adalah sistem mandataris dengan alasan sebagai berikut: 
 

a. Presiden penyelenggara pemerintahan negara tertinggi di bawah majelis 
 

b. Presiden memgang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan 

Perwakilan Rakyat sebagai bagian dari Majelis Permusyawaratan Rakyat. 

c. Presiden adalah mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat. 
 

d. Mandataris harus mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan kenegaraannya kepada 

MPR dan tidak kepada DPR maupun langsung kepada rakyat
46

. 

 

4. Sistem Pemerintahan Republik Indoenesia Setelah Perubahan UUD 1945 
 

Setelah UUD 1945 mengalami perubahan dari yang hanya 37 pasal menjadi 73 

pasal, banyak yang telah berubah. Begitu juga dalam hal sistem pemerintahan. Perubahan-

perubahan tersebut adalah: 
 

a. Pasal 4 Ayat (1) mengatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan 

pemerintahan menurut UUD. 

b. Pasal 6A mengatakan: “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara 

langsung oleh rakyat”. 

c. Pasal 7 mengatakan: “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun 

sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa 

jabatan”. 
 
 
 

 
44 Abdul Ghoffar, op.cit., hlm. 58. 

45 Ibid., hlm. 58‐59. 
46 Dasril Radjab, op.cit., hlm. 72. 
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d. Pasal 7C mengatakan bahwa: “Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan 

DPR”. 

e. Pasal 14 berbunyi Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memerhatikan 

pertimbangan Mahkamah Agung, dan Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan 

memerhatikan pertimbangan DPR. 
 

f. Pasal 17 (2) mengatakan: “Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden”. 

Menurut Dasril Radjab, dari pasal-pasal yang terdapat dalam UUD 1945 bisa 
 

disimpulkan bahwa sistem pemerintahan yang dianut oleh UUD 1945 setelah perubahan 

adalah sistem presidensial, karena: 
 

a. Presiden adalah kepala negara dan sekaligus merangkap kepala pemerintahan yang 

memimpin penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari. 
 

b. Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat, maka tidak bertanggung 

jawab kepada parlemen baik kepada DPR maupun kepada MPR. 

c. Presiden dan DPR menempati kedudukan yang sejajar sehingga Presiden tidak 

berwenang membubarkan parlemen. 

d. Presiden mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri. 
 

e. Presiden melaksanakan tugas dan wewenangnya selama lima tahun atau dalam masa 

jabatan yang tetap (fixed term)
47

. 

 

D. Lembaga Negara Di Indonesia 
 

Pembahasan mengenai struktur lembaga negara yang berlaku sejak periode Orde Lama hingga 

Reformasi, maka kita tidak dapat terlepas dari konstitusi-konstitusi yang pernah berlaku pada 

saat itu. Pada periode Orde Lama, terdapat tiga buah konstitusi yang berlaku di seluruh wilayah 

negara Republik Indonesia. Konstitusi pertama yang berlaku pada kurun waktu 18 Agustus 1945 

– 30 Januari 1950 ialah Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kemudian, setelah bentuk negara 

kita menjadi negara Republik Indonesia Serikat, maka konstitusi yang berlaku ialah Konstitusi 

Republik Indonesia Serikat pada 31 Januari – 14 Agustus 1950. Setelah itu, Undang-Undang 

Dasar Sementara Republik Indonesia diberlakukan pada 15 Agustus 1950 – 4 Juli 1959, 

mengingat bentuk negara kita telah kembali ke dalam bentuk negara kesatuan. 
 

Pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden sebagai upaya 

Pemerintah untuk memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 

1945 sebagai konstitusi yang berlaku di negara kita. Hal ini dikarenakan konstituante gagal 
 

 
47 Ibid., hlm. 94. 
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membuat konstititusi baru. Pemberlakuan kembali konstitusi tersebut, berlangsung hingga 

rezim Orde Baru mulai berkuasa di Indonesia. Hingga pada akhir rezim ini berkuasa pada 

21 Mei 1998, usulan untuk mengamandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 pun mulai muncul ke permukaan. Kemudian mulailah Era Reformasi 

berlangsung di Indonesia hingga sekarang. Dan konstitusi yang berlaku ialah Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah mengalamai perubahan 

atau amandemen pada tahun 1999 sampai tahun 2002. 
 

Berikut ini Tabel Perbandingan Lembaga Negara di Indonesia pada masa Orde 

Lama, Orde Baru dan Reformasi yang menguraikan tentang lembaga-lembaga negara dan 

kewenangannya. 



| 36  



    | 35     
 

          
 

       Orde Baru (11 
Reformasi (21 Mei 1998 

 

  

Orde Lama (17 Agustus 1945 – 10 Maret 1966) 
 

Maret 1966 – 
 

   
– Sekarang) 

 

       
20 Mei 1998) 

 

         
 

         
 

No Lembaga Negara 
Undang-Undang Dasar Konstitusi Undang-Undang  Undang -Undang Dasar Undang-Undang Dasar 

 

Negara Republik Republik Indonesia Dasar Sementara 
 

Negara Republik Negara Republik 
 

   
 

  Indonesia Tahun 1945 Serikat (31 Januari Republik Indonesia  Indonesia Tahun 1945 (5 Indonesia Tahun 1945 
 

  (18 Agustus 1945 – 30 1950 – 14 Agustus (15 Agustus 1950 –  Juli 1959 – 20 Mei 1998) (21 Mei 1998 – 
 

  Januari 1950) 1950) 4 Juli 1959)    Sekarang) 
 

        
 

1 Majelis MPR sebagai pelaksana (Tidak Ada) (Tidak Ada)  MPR sebagai pelaksana MPR sebagai Lembaga 
 

 Permusyawaratan sepenuhnya kedaulatan    sepenuhnya kedaulatan Negara. Berwenang 
 

 Rakyat rakyat, sehingga majelis    rakyat, sehingga majelis mengubah & 
 

  ini disebut sebagai    ini disebut sebagai menetapkan UUD, 
 

  Lembaga Tertinggi    Lembaga Tertinggi melantik Presiden 
 

  Negara. MPR terdiri atas    Negara. MPR terdiri atas dan/atau Wakil Presiden, 
 

  anggota-anggota DPR,    anggota-anggota DPR, memberhentikan 
 

  ditambah dengan utusan    ditambah dengan utusan Presiden dan/atau Wakil 
 

  daerah dan golongan    daerah dan golongan Presiden dalam masa 
 

  menurut aturan yang    menurut aturan yang jabatannya menurut 
 

  ditetapkan UU.    ditetapkan UU. UUD. 
 

  Mentapkan UUD dan    Mentapkan UUD dan   
 

  GBHN. Memilih &    GBHN. Memilih &   
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  melantik Presiden dan    melantik Presiden dan   

  Wakil Presiden.    Wakil Presiden.   
         

2 Konstituante (Tidak Ada) Konstituante Bersama-sama  (Tidak Ada) (Tidak Ada)  

   bersama-sama dengan Pemerintah     

   dengan Pemerintah menetapkan     

   menetapkan Undang-Undang     

   Konstitusi Dasar Republik     

   Republik Indonesia Indonesia.     

   Serikat. Konstituante terdiri     

   Konstituante dari sejumlah     

   dibentuk dengan anggota yang     

   jalan memperbesar besarnya     

   DPR yang dipilih ditetapkan berdasar     

   dan Senat baru atas perhitungan     

   yang ditunjuk serta setiap 150.000 jiwa     

   anggota-anggota penduduk warga     

   luar biasa sebanyak negara Indonesia     

   jumlah anggota memiliki seorang     

   biasa majelis. wakil.     
         

3 Dewan Perwakilan Susunan DPR ditetapkan DPR mewakili DPR mewakili  Susunan DPR ditetapkan Memegang kekuasaan  

 Rakyat dengan Undang-undang seluruh rakyat seluruh rakyat  dengan Undang-undang membentuk undang-  
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  dan tiap undang-undang Indonesia dan Indonesia dan dan tiap undang-undang Undang bersama 

  menghendaki persetujuan terdiri dari 150 terdiri sejumlah menghendaki persetujuan Pemerintah, pengajuan 

  DPR. Persetujuan dalam anggota. anggota yang DPR. Persetujuan dalam usul pemberhentian 

  menyatakan perang, Kekuasaan besarnya menyatakan perang, Presiden dan/atau Wakil 

  membuat perdamaian & perundang- ditetapkan berdasar membuat perdamaian & Presiden. Persetujuan 

  perjanjian. undangan atas perhitungan perjanjian. dalam menyatakan 

   dilakukan oleh setiap 300.000 jiwa  perang, membuat 

   Pemerintah penduduk  perdamaian & perjanjian. 

   bersama DPR dan Indonesia memiliki  Pemberian pertimbangan 

   Senat. seorang wakil.  kepada Presiden dalam 

    Kekuasan  pengangkatan duta. 

    perundang-  Pemberian pertimbangan 

    undangan  kepada Presiden dalam 

    dilaksanakan antara  menerima penempatan 

    pemerintah  duta negara lain. 

    bersama DPR.  Pemberian pertimbangan 

      kepada Presiden dalam 

      pemberian amnesti & 

      abolisi. Persetujuan atas 

      PERPU. Pembahasan & 

      persetujuan atas RAPBN 
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       yang diajukan oleh 

       Presiden. Pemilihan 

       anggota BPK dengan 

       memperhatikan 

       pertimbangan DPD. 

       Persetujuan calon hakim 

       agung yang diusulkan 

       oleh KY. Persetujuan 

       pengangkatan & 

       pemberhentian anggota 

       KY. Pengajuan 3 orang 

       calon anggota hakim 

       konstitusi. 
        

4 Senat (Tidak Ada) Mewakili daerah- (Tidak Ada)  (Tidak Ada) (Tidak Ada) 

   daerah bagian,      

   setiap daerah      

   bagian mempunyai      

   2 anggota senat &      

   setiap anggota      

   senat      
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   mengeluarkan 1      

   suara.      
        

5 Dewan Perwakilan (Tidak Ada) (Tidak Ada) (Tidak Ada)  (Tidak Ada) Dapat mengajukan & 

 Daerah      ikut membahas RUU 

       yang berkaitan dengan 

       otonomi daerah, 

       hubungan pusat dan 

       daerah, pembentukan, 

       pemekaran, & 

       penggabungan daerah, 

       pengelolaan sumber daya 

       alam & sumber daya 

       ekonomi lainnya, 

       perimbangan keuangan 

       pusat & daerah. 
        

6 Presiden Presiden dan Wakil Presiden dipilih Presiden dan  Presiden dan Wakil Presiden berhak 

  Presiden dipilih oleh oleh orang-orang Wapres dipilih  Presiden dipilih oleh mengajukan RUU 

  MPR dengan suara yang dikuasakan menurut aturan  MPR dengan suara kepada DPR. Presiden 

  terbanyak. Presiden oleh pemerintah yang ditetapkan  terbanyak. Presiden sebagai Kepala Negara & 

  memegang kekuasaan daerah-daerah dengan UU.  memegang kekuasaan Kepala Pemerintahan. 

  membentuk UU dengan bagian. Presiden Presiden sebelum  membentuk UU dengan Memegang kekuasaan 
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  persetujuan DPR. sebelum memangku jabatan persetujuan DPR. yang tertinggi atas AD, 

  Memegang kekuasaan memangku jabatan mengangkat Memegang kekuasaan AL, & AU. Menyatakan 

  yang tertinggi atas AD, mengangkat sumpah dihadapan yang tertinggi atas AD, perang, membuat 

  AL, & AU. Menyatakan sumpah dihadapan DPR. Presiden AL, & AU. Menyatakan perdamaian & perjanjian 

  perang, membuat orang-orang yang berhak perang, membuat dengan negara lain 

  perdamaian & perjanjian dikuasakan oleh membubarkan DPR perdamaian & perjanjian dengan persetujuan DPR. 

  dengan negara lain pemerintah daerah dengan syarat dengan negara lain Pengangkatan & 

  dengan persetujuan DPR. bagian. Pemerintah dalam waktu 30 dengan persetujuan DPR. pemberhentian menteri- 

  Mengangkat duta & dengan parlemen hari harus Mengangkat duta & menteri. Memberi grasi 

  konsul, & menerima duta memiliki dilakukan konsul, & menerima duta & rehabilitasi dengan 

  negara lain. Memberi kedudukan yang pemilihan baru. negara lain. Memberi memperhatikan 

  grasi, amnesti, abolisi, & sama-sama kuat  grasi, amnesti, abolisi, & pertimbangan MA. 

  rehabilitasi. dimana pemerintah  rehabilitasi. Memberi amnesti & 

  Pengangkatan & tidak dapat  Pengangkatan & abolisi dengan 

  pemberhentian menteri- dijatuhkan oleh  pemberhentian menteri- memperhatikan 

  menteri. parlemen dan  menteri. pertimbangan DPR. 

   parlemen pula tidak    

   dapat dibubarkan    

   oleh pemerintah.    
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7 Dewan Susunan DPA ditetapkan (Tidak Ada) (Tidak Ada)  Susunan DPA ditetapkan (Tidak Ada) 

 Pertimbangan dengan UU, dewan ini    dengan UU, dewan ini   

 Agung berkewajiban memberi    berkewajiban memberi   

  jawaban atas pertanyaan    jawaban atas pertanyaan   

  presiden dan berhak    presiden dan berhak   

  mengajukan usul kepada    mengajukan usul kepada   

  pemerintah.    pemerintah.   
        

8 Kementerian Menteri diangkat dan Menteri-menteri Menteri-menteri  Menteri diangkat dan Menteri diangkat dan 

  diberhentikan oleh bersidang dalam bersidang dalam  diberhentikan oleh diberhentikan oleh 

  Presiden dan memimpin dewan menteri dewan menteri  Presiden dan memimpin Presiden dan 

  departemen yang dipimpin oleh yang dipimpin oleh  departemen membidangi urusan 

  pemerintahan perdana menteri perdana menteri  pemerintahan tertentu dalam 

   jika berhalangan jika berhalangan   pemerintahan. 

   digantikan oleh digantikan oleh     

   menteri yang menteri yang     

   berkedudukan ditunjuk oleh     

   khusus. dewan menteri.     
        

9 Mahkamah Agung Sebagai pelaksana Susunan dan Susunan dan  Sebagai pelaksana Berwenang mengadili 

  kekuasaan kehakiman. kekuasaannya kekuasaan MA  kekuasaan kehakiman. pada tingkat kasasi, 

  Susunan keanggotaan diatur dengan diatur dengan  Susunan keanggotaan menguji peraturan 

  tidak dibahas secara  Undang-undang.  tidak dibahas secara perundang-undangan di 
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  rinci, hanya Undang-undang   rinci, hanya bawah UU terhadap UU, 

  menyebutkan susunan federal.   menyebutkan susunan dan mempunyai 

  kekuasaan badan-badan    kekuasaan badan-badan wewenang lainnya yang 

  kehakiman itu diatur    kehakiman itu diatur diberikan oleh UU. 

  dengan UU.    dengan UU.   
        

10 Mahkamah (Tidak Ada) (Tidak Ada) (Tidak Ada)  (Tidak Ada) Berwenang mengadili 

 Konstitusi      pada tingkat pertama & 

       terakhir yang putusannya 

       bersfiat final untuk 

       menguji UU terhadap 

       UUD, memutus sengketa 

       kewenangan lembaga 

       negara yang 

       kewenangannya 

       diberikan oleh UUD, 

       memutus pembubaran 

       Parpol, & memutus 

       perselisihan tentang hasil 

       Pemilu. 
        

11 Komisi Yudisial (Tidak Ada) (Tidak Ada) (Tidak Ada)  (Tidak Ada) Berwenang mengusulkan 

       pengangkatan hakim 
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       agung & mempunyai 

       wewenang lain dalam 

       rangka menjaga & 

       menegakkan kehormatan, 

       keluhuran martabat, serta 

       perilaku hakim. 
        

12 Badan Pemeriksa Suatu badan yang (Tidak Ada) (Tidak Ada)  Suatu badan yang Suatu badang yang 

 Keuangan tugasnya lebih banyak    tugasnya lebih banyak memeriksa pengelolaan 

  dititik beratkan kepada    dititik beratkan kepada dan tanggung jawab 

  tindakan yang bersifat    tindakan yang bersifat keuangan negara yang 

  represif dalam hal    represif dalam hal hasil pemeriksaannya 

  memeriksa tanggung    memeriksa tanggung diserahkan kepada DPR, 

  jawab keuangan negara.    jawab keuangan negara. DPD, dan DPRD sesuai 

       kewenangannya. 
        

13 Dewan Pengawas (Tidak Ada) Suatu badan yang Suatu badan yang  (Tidak Ada) (Tidak Ada) 

 Keuangan  tugasnya lebih tugasnya lebih     

   banyak dititik banyak dititik     

   beratkan kepada beratkan kepada     

   tindakan yang tindakan yang     

   bersifat mencegah bersifat mencegah     

   dalam hal dalam hal     
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   mengawasi mengawasi    

   tanggung jawab tanggung jawab    

   keuangan negara. keuangan negara.    

   Susunan dan Susunan dan    

   kekuasaannya kekuasaannya    

   diatur dengan diatur dengan    

   Undang-undang Undang-undang.    

   federal.     
        

 

Dari uraian di atas, nampak jelas bahwa perkembangan ketatanegaraan di Indonesia sangatlah dinamis. Hal ini dilihat dari berubahnya 

struktur dan kewenangan lembaga-lembaga negara berdasarkan konstitusi yang berlaku pada eranya. Hingga saat ini, ketatanegaraan yang 

berlaku didasarkan kepada ketentuan-ketentuan yang terkandung di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

setelah mengalami perubahan-perubahan atau amandemen. Dari segi kelembagaannya, menurut ketentuan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 194 pasca amandemen, dalam struktur kelembagaan Republik Indonesia terdapat delapan buah organ negara yang 

mempunyai kedudukan sederajat yang secara langsung menerima kewenangan konstitusional dari Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. Hal ini akan terus begerak dinamis, mengingat lembaga-lembaga negara maupun kewenangannya disesuaikan dengan 

kebutuhan bangsa Indonesia dan perkembangan zaman. 
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BAB III 

 

POKOK-POKOK KONSTITUSI AMERIKA SERIKAT 
 

A. Pengantar 
 

Amerika Serikat sebagai salah satu negara yang memiliki pengaruh besar dalam 

kontestasi persaingan global selalu menarik minat siapa saja untuk mengetahui lebih dalam apa 

saja yang membuat negara ini mampu mencapai kondisi tersebut. Berbicara mengenai sebuah 

negara, tentu tidak akan lepas dari membicarakan hukum dasar yang diterapkan sebagai sumber 

dari segala bentuk pelaksanaan kehidupannya. Hukum dasar atau konstitusi, dalam hal ini adalah 

konstitusi Amerika Serikat merupakan hukum dasar tertinggi di negara tersebut. 
 

Konstitusi Amerika Serikat terwujud melalui dua tahap, dimulai ketika tiga belas 

negara bagian induk masih berada di bawah kekuasaan koloni Inggris. Tahap pertama 

diwujudkan dengan mengadopsi pasal-pasal Konfederasi (The Articles Of Confederation) 

pada tahun 1781 yang tidak mendirikan federasi yang sesungguhnya melainkan konfederasi, 

suatu perserikatan terbatas. Tahap berikutnya dilaksanakan tahun 1787 ketika sebuah 

konvensi Philadelphia menetapkan konstitusi yang ada sekarang ini, dimana konstitusi itu 

diadopsi oleh tiga belas negara bagian (Strong, 2008 : 148). 
 

Konstitusi Amerika Serikat adalah yang membentuk sistem federal pemerintah. 

Konstitusi memberikan kekuasaan-kekuasaan tertentu kepada pemerintah federal (nasional). 

Semua kekuasaan lain yang tidak didelegasikan kepada pemerintah federal akan tetap 

dijalankan oleh negara-negara bagian. Setiap limapuluh negara-negara bagian memiliki 

konstitusinya sendiri, struktur pemerintahan sendiri, kitab undang-undang sendiri, dan 

sistem pengadilan sendiri. 
 

Konstitusi Amerika Serikat juga membentuk cabang yudisial dari pemerintah federal 

dan merinci kekuasaan dari pengadilan federal. Pengadilan-pengadilan federal memiliki 

kekuasaan peradilan yang eksklusif atas kasus-kasus jenis tertentu, misalnya kasus yang 

menyangkut undang-undang federal, persengketaan antara negara-negara bagian, dan kasus-

kasus yang menyangkut pemerintah asing. Di dalam bidang-bidang tertentu lainnya, 

pengadilan-pengadilan federal berbagi-pakai kekuasaan peradilan dengan pengadilan-

pengadilan negeri. Misalnya, pengadilan federal dan pengadilan negeri kedua-duanya boleh 

memutuskan kasus-kasus yang menyangkut pihak-pihak bersengketa yang bertempat 

tinggal di negara bagian yang berbeda. Pengadilan-pengadilan negeri memiliki kekuasaan 

peradilan eksklusif atas kasus-kasus yang umumnya sangat luas. 
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Pihak-pihak yang bersengketa mempunyai hak untuk diadili oleh juri dalam semua 

kasus kriminal dan kasus-kasus sipil umumnya. Juri biasanya terdiri dari sebuah panel 

berjumlah duabelas orang warga negara yang mendengarkan kesaksian dan 

mengaplikasikan undang-undang, yang dinyatakan oleh hakim, dalam usaha mencapai 

keputusan bersama berdasarkan bukti-bukti yang dibeberkan pada saat juri memastikannya 

dengan melihat pada kesaksian dalam sidang pengadilan. Walaupun demikian, 

persengketaan hukum di Amerika Serikat pada umumnya dapat diselesaikan sebelum kasus 

tersebut mencapai juri. Kasus-kasus tersebut diselesaikan lewat mosi hukum atau ikhtiar 

pembayaran, bukan lewat sidang pengadilan. 
 

Konstitusi ini mulai berlaku pada tahun 1789 dan menjadi model konstitusi untuk 

banyak negara lain. Konstitusi Amerika Serikat merupakan konstitusi nasional tertua yang 

masih dipergunakan sampai sekarang. 

 

B. Bentuk Konstitusi 
 

Kata “Konstitusi” berarti “pembentukan”, berasal dari kata kerja yaitu “constituer” 

(Perancis) atau membentuk. Yang dibentuk adalah negara, dengan demikian konstitusi 

mengandung makna awal (permulaan) dari segala peraturan perundang-undangan tentang 

negara. Belanda menggunakan istilah “Grondwet” yaitu berarti suatu undang-undang yang 

menjadi dasar (grond) dari segala hukum. Indonesia menggunakan istilah Grondwet menjadi 

Undang-undang Dasar. 
 

Konstitusi memuat suatu aturan pokok (fundamental) mengenai sendi-sendi pertama 

untuk menegakkan suatu bangunan besar yang disebut negara. Sendi-sendi itu tentunya 

harus kokoh, kuat dan tidak mudah runtuh agar bangunan negara tetap tegak berdiri. 
 

Konstitusi adalah hukum dasar yang menjadi rujukan hidup sebuah negara. Hukum 

pada umumnya bertujuan mengadakan tata tertib untuk keselamatan masyarakat yang penuh 

dengan konflik antara berbagai kepentingan yang ada di tengah masyarakat. 
 

Tujuan konstitusi adalah juga tata tertib terkait dengan: a). berbagai lembaga-lembaga 

negara dengan wewenang dan cara bekerjanya, b) hubungan antar lembaga negara, c) hubungan 

lembaga negara dengan warga negara (rakyat) dan d) adanya jaminan hak-hak asasi manusia, 

serta e) hal-hal lain yang sifatnya mendasar sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. 
 

Tolok ukur tepat atau tidaknya tujuan konstitusi itu dapat dicapai tidak terletak pada 

banyak atau sedikitnya jumlah pasal yang ada dalam konstitusi yang bersangkutan. Banyak 

praktek di banyak negara bahwa di luar konstitusi tertulis timbul berbagai lembaga-lembaga 

negara yang tidak kurang pentingnya dibanding yang tertera dalam konstitusi dan bahkan hak 
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asasi manusia yang tidak atau kurang diatur dalam konstitusi justru mendapat perlindungan 

lebih baik dari yang telah termuat dalam konstitusi itu sendiri. Dengan demikian banyak 

negara yang memiliki konstitusi tertulis terdapat aturan-aturan di luar konstitusi yang sifat 

dan kekuatannya sama dengan pasal-pasal dalam konstitusi. Aturan-aturan di luar konstitusi 

seperti itu banyak termuat dalam undang-undang atau bersumber/berdasar pada adat 

kebiasaan setempat. 
 

Dalam buku K.C. Wheare “Modern Constitution” (1975) mengklasifikasi konstitusi 

sebagai berikut: 
 

a. Konstitusi tertulis dan konstitusi tidak dalam bentuk tertulis (written constitution and 

unwritten constitution); 

b. Konstitusi fleksibel dan konstitusi rigid (flexible and rigid constitution) Konstitusi 

fleksibel yaitu konstitusi yang mempunyai ciri-ciri pokok, antara lain: 

1. Sifat elastis, artinya dapat disesuaikan dengan mudah 
 

2. Dinyatakan dan dilakukan perubahan adalah mudah seperti mengubah undang-

undang Konstitusi rigid mempunyai ciri-ciri pokok, antara lain: 

1. Memiliki tingkat dan derajat yang lebih tinggi dari undang-undang; 
 

2. Hanya dapat diubah dengan tata cara khusus/istimewa 
 

c. Konstitusi derajat tinggi dan konstitusi derajat tidak derajat tinggi (Supreme and not 

supreme constitution) 

d. Konstitusi Negara Serikat dan Negara Kesatuan (Federal and Unitary Constitution) 
 

e. Konstitusi Pemerintahan Presidensial dan pemerintahan Parlementer (President 

Executive and Parliamentary Executive Constitution) 

Konstitusi Amerika sendiri tergolong kedalam konsitusi rigid/kaku. Kekakuan tersebut 
 

sebagian besar disebabkan oleh karakternya yang federal. Proses amandemen suatu pasal 

dalam undang-undang dasar di Amerika Serikat, sepanjang perjalanan sejarah yang pernah 

dialami oleh negara ini sangatlah tidak mudah. Konstitusi Amerika Serikat mulai 

diberlakukan pada tahun 1789. Sepuluh amandemen pertama disetujui pada tahun 1791, 

amandemen ke-11 dan ke-12 masing-masing pada tahun 1798 dan 1804. Setelah itu, 61 

tahun berlalu sebelum disahkannya tiga amandemen yang berhubungan dengan pembebasan 

orang-orang Negro, masing-masing pada tahun 1865. 

 

C. Bentuk Negara 
 

Bentuk negara Amerika Serikat adalah republik federal konstitusional yang terdiri atas 

lima puluh negara bagian dan sebuah distrik federal. Dengan bentuk pemerintahan distrik 
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tersebut, pemerintah pusat dan negara-negara menggunakan sistem federasi tanpa memiliki 

seorang penguasa monarkhi. 
 

Amerika Serikat merupakan negara federasi tertua yang masih bertahan hingga 

sekarang. Sebagai sebuah republik konstitusional dan negara demokrasi perwakilan, di 

Amerika Serikat pemerintahan mayoritas dibatasi oleh hak-hak minoritas yang dilindungi 

undang-undang. 
 

Pemerintahan diatur oleh prinsip Checks and Balances (pengawasan dan 

keseimbangan) yang ditetapkan dalam konstitusi Amerika Serikat. Pemerintahan federal 

terdiri atas tiga cabang berikut: 
 

1. Legislative: Kongres Bikameral, terdiri dari Senat dan House Of Representatives 

(Dewan Perwakilan Rakyat). Badan legislative memiliki kewenangan menyusun 

undang-undang, menyatakan perang, menyetujui perjanjian, memiliki kekuasaan 

dibidang anggaran, dan memiliki kewenangan pemakzulan anggota pemerintahan. 
 

2. Eksekutif : Presiden adalah panglima tertinggi militer. Presiden memiliki hak untuk 

memveto rancangan undang-undang yang diajukan badan legislatif sebelum disahkan 

menjadi undang-undang, dan menunjuk anggota kabinet (berdasarkan persetujuan 

senat) dan para pejabat lain yang bertugas mengurusi dan menegakkan undang-undang 

dan kebijakan federal. 
 

3. Yudikatif : Kekuasaan yudikatif berada ditangan Mahkamah Agung dan pengadilan-

pengadilan federal yang tingkatannya lebih redah. Para hakim ditunjuk presiden dengan 
 

persetujuan senat. Kekuasaan yudikatif berwenang menafsiran undang-undang dan 

membatalkan undang-undang yang menurut mereka inkonstitusional. 
 

Sementara itu pemerintahan negara bagian memiliki struktur yang hampir sama dengan 

pemerintahan federalnya. Namun, hanya satu pemerintahan negara bagian yang lembaga 

legislatifnya tidak berbentuk bicameral tetapi unikameral yaitu negara bagian Nebrasca. 

 

D. Lembaga Negara 
 

a. Cabang Kekuasaan Eksekutif 
 

Kekuasaan eksekutif dipegang oleh presiden yang dipilih oleh rakyat. Presiden 

berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden dan wapres dipilih 

melalui Pemilihan Umum (Pemilu), sehingga tidak bertanggung jawab pada Kongres, tetapi 

jika presiden dinyatakan melakukan kejahatan dan pelanggran berat (high crimmines and 

misdemeasnors),yaitu kegiatan melawan negara seperti : penghianatan,korupsi besar ,dll 

maka presiden bisa dipecat (impeachment). 
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Kekuasaan eksekutif akan diberikan kepada seorang presiden Amerika Serikat. Ia 

akan memangku jabatannya dalam jangka waktu empat tahun, dan bersama-sama dengan 

wakil presiden, yang dipilih untuk jangka waktu yang sama, dipilih, dengan cara berikut: 
 

Masing-masing Negara Bagian, dengan cara yang ditentukan oleh badan legislatifnya, 

akan menunjuk sejumlah pemilih (Electors), yang sama dengan seluruh jumlah senator dan 

wakil rakyat yang menjadi hak Negara Bagian itu dalam kongres; tetapi tak seorang pun senator 

atau wakil rakyat, atau orang yang memegang jabatan kepercayaan atau yang memberi untung 

di bawah pemerintahan Amerika Serikat, akan diangkat sebagai pemilih. 
 

Para pemilih akan bertemu di negara bagian masing-masing, dan dengan kartu suara 

memilih dua orang, paling sedkit satu diantaranya bukan penduduk negara bagian yang sama 

dengan mereka. Mereka akan membuat daftar semua orang yang dipilih, dan daftar jumlah suara 

yang diperoleh masing-masing. Daftar ini akan mereka tanda-tangani dan sahkan, dan mereka 

sampaikan dalam keadaan disegel ke tempat kedudukan pemerintah Amerika Serikat, 

dialamatkan kepada ketua senat. Ketua senat, di hadapan senat dan Dewan Perwakilan Rakyat 

(DPR), akan membuka semua surat yang sudah disahkan itu, dan jumlah suara akan dihitung. 

Orang yang mendapat jumlah suara terbanyak akan menjadi presiden, bila jumlah tersebut 

merpakan mayoritas dari seluruh jumlah pemilih yang ditunjuk; dan bila ada lebih dari seorang 

yang memperoleh mayoritas demikian, dan mendapat jumlah suara yang sama, maka DPR akan 

segera dengan pemungutan suara memilih salah seorang menjadi presiden dan bila tidak seorang 

pun memperoleh suara mayoritas, maka dari lima orang yang tercantum paling tinggi dalam 

daftar dewan ini akan memilih presiden dengan cara yang sama. Tetapi dalam memilih presiden, 

pemungutan suara akan dilakukan per Negara Bagian, dengan perwakilan dari masing-masing 

Negara Bagian memiliki satu suara. Kuorum untuk tujuan ini akan terdiri dari satu anggota atau 

anggota-anggota dari dua pertiga jumlah Negara Bagian, dan suatu mayoritas dari seluruh 

Negara Bagian akan dibutuhkan untuk menentukan pilihan. Dalam kasus mana pun, setelah 

terpilihnya presiden, orang yang mendapat jumlah terbesar suara pemilih akan menjadi wakil 

presiden. Akan tetapi bila masih ada dua orang atau lebih suara mendapat suara yang sama, 

maka senat akan memilih dengan pemungutan suara salah seorang diantara mereka untuk 

menjadi wakil presiden. 
 

Kongres dapat menentukan waktu untuk memilih para pemilih, dan hari kapan 

mereka akan memberikan suara; Hari tersebut haruslah sama di seluruh A.S. 
 

Tak seorang pun kecuali yang terlahir sebagai warga negara, atau seorang warga negara 

Amerika Serikat pada saat konstitusi ini disahkan, akan berhak atas jabatan presiden. Kemudian 
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tak seorang pun berhak atas jabatan tersebut bila ia belum mencapai umur tiga puluh lima 

tahun, dan belum empat belas tahun menjadi penduduk di wilayah Amerika Serikat. 
 

Dalam hal presiden dibebaskan dari jabatanya, atau meninggal, atau mengundurkan diri, 

atau tidak mampu melaksanakan wewenang dan tugas jabatan tersebut, maka jabatan itu akan 

berpindah ke wakil presiden, dan kongres dengan undang-undang dapat mengadakan pengaturan 

dalam hal pembebasan, kematian, pengunduran diri, atau ketidakmampuan, baik presiden 

maupun wakil presiden, dengan menentukan pejabat mana yang kemudian akan bertindak 

sebagai presiden, dan pejabat demikan akan bertugas sebagaimana mestina sampai 

ketidakmampuan itu dihilangkan atau seorang presiden baru terpilih. 
 

Presiden, pada waktu-waktu yang ditentukan, akan menerima atas dinasnya, suatu 

imbalan yang tidak akan ditambah atau dikurangi selama masa jabatannya, dan selama masa 

itu ia tidak akan menerima imbalan lain dari Amerika Serikat, ataupun Negara Bagian mana 

pun. 
 

Sebelum ia mulai menjalankan jabatannya, ia kan mengucapkan sumpah atau 

penegasannya sebagai berikut, "Dengan khidmat saya bersumpah (atau berjanji) bawa saya akan 

melaksanakan dengan setia jabatan Presiden Amerika Serikat, dan akan, sejauh kemampuan 

saya, memeihara, melindungi, dan mempertahankan Konstitusi Amerika Serikat." 
 

Presiden adalah panglima tertinggi angkatan darat dan angkatan laut amerika serikat, 

dan milisi beberapa Negara Bagian, jika sedang dipanggil untuk tugas nyata Amerika 

Serikat; ia dapat meminta pendapat, secara tertulis, dari pejabat utama dalam masing-

masing departemen pemerintah, mengenai masalah apa pun yang berhubungan dengan 

kantor mereka masing-masing, dan ia akan mempunya wewenang untuk memberikan 

penangguhan hukuman dan pengampunan untuk kejahatan terhadap Amerika Serikat, 

kecuali dalam kasus pendakwaan pertanggungjawaban (Impeachment). 
 

Ia akan mempunyai wewenang, atas dan dengan nasihat dan persetujuan senat, untuk 

membuat perjanjian, asal dua pertiga anggota senat yang hadir setuju; dan ia akan 

mencalonkan, dan atas dan dengan nasihat dan persetujuan senat, mengangkat duta besar, 

duta-duta lain dan konsul, hakim Makamah Agung (MA), dan semua pejabat lain Amerika 

Serikat, yang pengangkatannya belum disebut disini, dan yang akan ditentukan dengan 

undang-undang; tetapi kongres dengan undang-ndang dapat menyerahkan pengangkatan 

pejabat-pejabat yang lebih rendah, yang mereka anggap pantas, kepada presiden sendiri, 

kepada pengadilan, atau kepada kepala-kepala departemen. 
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Presiden akan mempunyai wewenang untuk mengisi semua lowongan yang mungkin 

terjadi selama reses senat dengan cara memberikan penugasan yang akan berakhir pada 

akhir masa sidang berikutnya. 
 

Ia dari waktu ke waktu akan memberikan kepada kongres Informasi tentang keadaan 

negara, dan menganjurkan untuk pertimbangan mereka tindakan-tindakan yang dinilainya 

perlu dan bijaksana; ia, dalam keadaan luar biasa, dapat mengumpulkan kedua kamar, atau 

salah satunya, dan dalam hal ketidaksepakatan di kedua kamar mengenai waktu penundaan 

sidang, ia dapat menundanya sampai waktu yang dianggapnya pantas; ia akan menerima 

para duta besar dan duta-duta lain; ia akan menjaga agar hukum diaksanakan dengan patuh 

dan akan mengangkat semua pejabat Amerika Serikat. 
 

Presiden, wakil presiden, dan pegawai negeri sipil Amerika Serikat, akan 

diberhentikan dari jabatan apabila terkena dakwaan pertanggung jawaban (Impeachment), 

karena, dan dinyatakan bersalah dalam hal penghianatan, suap, atau kejahatan-kejahatan 

besar dan pelanggaran-pelanggaran lain (The Constitution of the United States). 

 

b. Cabang Kekuasaan Legislatif 
 

Kekuasaan legislatif berada pada parlemen yang disebut Konggres(congress). Konggres 

terdiri dari 2 kamar, yakni Senat dan House of Representatif. Anggota senat (perwakilan negara 

bagian) perwakilan tiap tiap negara bagian masing-masing 2. jadi ada 100 senator. Sedangkan 

House of Representatif (DPR) ditentukan berdasarkan jumlah penduduk. 
 

DPR akan terdiri dari para anggota yang dipilih setiap tahun kedua oleh rakyat di 

beberapa Negara Bagian, dan para pemilih di setiap Negara Bagian harus memenuhi 

persyaratan yang diperlukan untuk menjadi pemilih bagi cabang dari Badan Legislatif 

Negara Bagian yang terbanyak. 
 

Tak seorang pun dapat menjadi wakil rakyat bila belum mencapai umur duapuluh-

lima tahun dan belum tujuh tahun menjadi warga negara Amerika Serikat dan jika terpilih, 

bukan penduduk Negara Bagian di mana ia terpilih. 
 

Apabila terjadi lowongan dalam perwakilan suatu Negara Bagian, penguasa 

eksekutifnya akan mengeluarkan perintah pemilihan untuk mengisi lowongan tersebut. 

Pemilihan ketua dan pejabat-pejabat terkait dalam DPR dilakukan oleh anggota DPR tersebut. 
 

Senat Amerika Serikat akan terdiri dari dua senator dari setiap Negara Bagian, yang 

dipilih oleh Badan Legislatif Negara Bagian tersebut, untuk enam tahun, dan masing masing 

Senator akan memiliki satu suara. 
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Segera setelah mereka bersidang menyusul pemilihan pertama, mereka akan dibagi 

serata mungkin ke dalam tiga kelas. Kedudukan senator kelas satu akan dilowongkan sehabis 

tahun kedua, kelas dua sehabis tahun keempat, dan kelas tiga sehabis tahun keenam, sehingga 

sepertiga jumlahnya dapat dipilih tiap tahun kedua; dan apabila terjadi lowongan karena 

pengunduran diri, atau sea lin, selama reses Badan Legislatif Negara Bagian mana pun, 

penguasa eksekutif Negara Bagian tersebut dapat melakukan pengangkatan sementara sampai 

sidang Badan Legislatif berikutnya, yang kemudian akan mengisi lowongan tersebut. 
 

Tak seorang pun dapat menjadi senator bila belum mencapai usia tiga puluh tahun, dan 

belum sembilan tahun menjadi warga negara Amerika Serikat, dan jika, pada waktu dipilih, 

bukan penduduk Negara Bagian untuk mana ia dipilih. Wakil presiden Amerika Serikat akan 

menjadi ketua senat, akan tetapi tidak mempunyai hak suara, kecuali jika jumlah suara terbagi 

sama. Senat akan memilih pejabat-pejabatnya yang lain, dan juga ketua sementara, jika wakil 

presiden tidak ada atau apabila ia harus menjalankan jabatan presiden Amerika Serikat. 
 

Senat akan mempunyai wewenang tunggal untuk mengajukan semua dakwaan. Bila 

sedang bersidang untuk tujuan tersebut, mereka akan bertindak di bawah sumpah atau 

penegasan tugas. Apabila Presiden Amerika Serikat yang diadili, Hakim Ketua Makamah 

Agung akan mengetuai sidang. Tak seorang pun akan dinyatakan bersalah tanpa persetujuan 

dari dua pertiga anggota yang hadir. 
 

Waktu, tempat, dan cara menyelenggarakan pemilihan senator dan wakil rakyat akan 

ditentukan di setiap Negara Bagian oleh Badan Legislatifnya masing-masing; tetapi kongres 

dapat setiap saat dengan undang-undang membuat atau mengubah peraturan demikian, 

kecuali tentang tempat untuk memilih senator. Kongres akan bersidang sedikitnya sekali 

setiap tahun, dan sidang demikian akan diselenggarakan pada hari senin pertama bulan 

desember, kecuali jika dengan undang-undang mereka menentukan hari lain. 
 

Masing-masing kamar dapat menentukan peraturan-peraturan acara kerjanya, 

menghukum anggotanya karena sikap tidak tertib, dan, dengan persetujuan dua pertiga 

jumlah anggotanya, mengeluarkan seorang anggota. 
 

Para senator dan wakil rakyat akan menerima imbalan untuk pengabdian mereka, yang 

akan ditentukan dengan undang-undang, dan dibayarkan dari kas negara Amerika Serikat. 

Dalam segala Hal, kecuali pengkhianatan, kejahatan, dan pelanggaran ketentraman, mereka akan 

terbebas dari penangkapan selama kehadiran mereka dalam sidang dewan mereka masing-

masing, dan tatkala berangkat dan kembali dari sana. Atas pidato atau perdebatan apa pun dalam 

kamar masing-masing, mereka tidak akan ditanyai di tempat lain mana pun. 
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Tak seorang pun senator dan wakil rakyat, selama masa mereka terpilih, akan 

diangkat untuk menduduki jabatan sipil apa pun di bawah kekuasaan Amerika Serikat, yang 

akan diciptakan, atau imbalannya akan ditingkatkan di masa tersebut. Tak seorang pun yang 

memegang jabatan apa saja di bawah hukum Amerika Serikat akan menjadi anggota salah 

satu kamar selama ia memegang jabatan tersebut. 
 

Semua rancangan undang-undang untuk meningkatkan pendapatan akan berasal dari 

DPR, akan tetapi senat boleh mengusukan atau menyetujui perubahan-perubahan, seperti 

halnya dengan rancangan undang-undang yang lain. 
 

Setiap rancangan undang-undang yang harus melalui DPR dan senat, sebelum menjadi 

undang-undang akan disampaikan kepada Presiden Amerika Serikat. Jika ia setuju, ia akan 

menandatanganinya, tetapi jika tidak, ia akan mengembalikannya, disertai dengan keberatan-

keberatannya, ke kamar asal rancangan itu, yang akan mencantumkan keberatan-keberatan itu 

seluruhnya ke dalam catatannya, dan kemudian mempertimbangkannya. Jika setelah 

dipertimbangkan kembali dua pertiga anggota kamar itu setuju untuk meloloskan rancangan 

tersebut, rancangan itu akan disampaikan bersama-sama dengan keberatan-keberatannya, ke 

kamar lainnya, yang juga akan mempertimbangkan kembali, dan bilamana disetujui oleh dua 

pertiga anggota kamar ini, rancangan tersebut akan menjadi undang-undang . Akan tetapi dalam 

semua kasus demikian hasil suara akan ditentukan dengan kata-kata ya dan tidak, dan nama 

orang-orang yang memberi suara setuju dan suara menolak rancangan undang-undang tersebut 

akan dimasukkan ke dalam catatan masing-masing Kamar. Jika suatu rancangan undang-undang 

tidak dikembalikan oleh presiden dalam waktu sepuluh hari (kecuali hari minggu) setelah 

disampaikan kepadanya, rancangan itu akan menjadi undang-undang seperti halnya bila ia 

menandatanganinya, kecuali jika kongres dengan penundaan sidangnya mencegah 

pengembaliannya, dalam hal mana rancangan itu tidak akan menjadi undang-undang. 
 

Setiap perintah, resolusi atau suara yang mungkin memerlukan persetujuan senat dan 

DPR (kecuali mengenai penundaan sidang) harus disampaikan kepada Presiden Amerika 

Serikat. Sebelum bisa berlaku, tindakan tersebut harus disetujuinya, atau bila tidak disetujuinya, 

haruslah diloloskan lagi oleh dua pertiga anggota senat dan DPR, sesuai dengan aturan-aturan 

dan pembatasan-pembatasan yang ditetapkan dalam hal rancangan undang-undang. 
 

Kongres akan mempunyai kekuasaan untuk mengenakan dan memungut pajak, bea, 

pungutan, dan cukai, untuk membayar hutang dan menyelenggarakan pertahanan bersama 

dan kesejahteraan umum Amerika Serikat. Tetapi semua pajak, pungutan, dan cukai harus 

seragam di seluruh Amerika Serikat. 
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Apabila dua pertiga anggota kedua kamar menganggap perlu, kongres akan 

mengusulkan amandemen terhadap konstitusi ini, atau atas permintaan Badan Legislatif dari 

dua pertiga jumlah Negara Bagian, akan menggelar sidang untuk mengusulkan amandemen, 

yang, dalam hal yang mana pun dan keduanya, akan berlaku untuk segala maksud dan 

tujuan, sebagai bagian dari konstitusi ini, apabila disahkan oleh Badan Legislatif tiga 

perempat dari beberapa Negara Bagian, atau oleh konvensi dari jumlah tiga perempat itu, 

sebagai salah satu dari dua cara ratifikasi yang mungkin diusulkan oleh ongres, asalkan 

tidak ada amandemen yang mungkin dibuat sebelum tahun seribu delapanratus delapan akan 

mempengaruhi dengan cara apapun ayat pertama dan ayat keempat dalam bagian sembilan 

pasal satu, dan bahwa tidak ada Negara Bagian, tanpa persetujuannya, akan dicabut haknya 

atas suara yang sederajat di senat (The Constitution of the United States). 

 

c. Cabang Kekuasaan Yudikatif 
 

Konstitusi Amerika Serikat adalah yang membentuk sistem federal pemerintah. 

Konstitusi memberikan kekuasaan-kekuasaan tertentu kepada pemerintah federal (nasional). 

Semua kekuasaan lain yang tidak didelegasikan kepada pemerintah federal akan tetap 

dijalankan oleh negara-negara bagian. Setiap limapuluh negara-negara bagian memiliki 

konstitusinya sendiri, struktur pemerintahan sendiri, kitab undang-undang sendiri, dan 

sistem pengadilan sendiri. 
 

Konstitusi Amerika Serikat juga membentuk cabang yudisial dari pemerintah federal 

dan merinci kekuasaan dari pengadilan federal. Pengadilan-pengadilan federal memiliki 

kekuasaan peradilan yang eksklusif atas kasus-kasus jenis tertentu, misalnya kasus yang 

menyangkut undang-undang federal, persengketaan antara negara-negara bagian, dan kasus-

kasus yang menyangkut pemerintah asing. Di dalam bidang-bidang tertentu lainnya, 

pengadilan-pengadilan federal berbagi-pakai kekuasaan peradilan dengan pengadilan-

pengadilan negeri. Misalnya, pengadilan federal dan pengadilan negeri kedua-duanya boleh 

memutuskan kasus-kasus yang menyangkut pihak-pihak bersengketa yang bertempat tinggal 

di negara bagian yang berbeda. Pengadilan-pengadilan negeri memiliki kekuasaan peradilan 

eksklusif atas kasus-kasus yang umumnya sangat luas. 
 

Pihak-pihak yang bersengketa mempunyai hak untuk diadili oleh juri dalam semua kasus 

kriminal dan kasus-kasus sipil umumnya. Juri biasanya terdiri dari sebuah panel berjumlah 

duabelas orang warga negara yang mendengarkan kesaksian dan mengaplikasikan undang-

undang, yang dinyatakan oleh hakim, dalam usaha mencapai keputusan bersama berdasarkan 

bukti-bukti yang dibeberkan pada saat juri memastikannya dengan melihat pada 
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kesaksian dalam sidang pengadilan. Walaupun demikian, persengketaan hukum di Amerika 

Serikat pada umumnya dapat diselesaikan sebelum kasus tersebut mencapai juri. Kasus-

kasus tersebut diselesaikan lewat mosi hukum atau ikhtiar pembayaran, bukan lewat sidang 

pengadilan. 
 

Kekuasaan peradilan Amerika Serikat akan berada pada satu Makamah Agung, dan 

pada pengadilan-pengadilan lebih rendah yang dari waktu ke waktu mungkin ditentukan dan 

dibentuk oleh kongres. Para Hakim, baik dari Makamah Agung maupun pengadilan lebih 

rendah, akan memegang jabatan mereka selama mereka berkelakuan baik, dan akan, pada 

waktu-waktu yang ditentukan, menerima atas jasa mereka imbalan yang tidak akan 

dikurangi selama mereka memegang jabatan. 
 

Pengadilan semua bentuk kejahatan, kecuali dalam perkara impeachment, akan 

dilakukan oleh juri, dan pengadilan demikian akan dilaksanakan di Negara Bagian tempat 

kejahatan itu dilakukan; akan tetapi bila tidak dilakukan di Negara Bagian manapun, 

pengadilannya akan dilaksanakan di tempat atau tempat-tempat yang mungkin akan 

ditunjuk oleh kongres dengan undang-undang. 
 

Penghianatan terhadap Amerika Serikat hanya akan berupa melakukan perang 

terhadap Amerika Serikat, atau mengikuti musuh-musuhnya, dengan memberi mereka 

bantuan dan kemudahan. Tak seorangpun akan dinyatakan melakukan penghianatan kecuali 

atas kesaksian dua orang saksi dalam tindakan kejahatan yang sama, atau atas pengakuan di 

pengadilan terbuka. 
 

Kongres akan memiliki wewenang untuk menentukan hukuman atas pengkhianatan, 

tetapi tidak ada penghapusan hak karena pengkhianatan akan menyebabkan derita pada 

keluarga, atau hilangnya hak kecuali selama orang yang dikenai penghapusan itu masih hidup. 
 

Seseorang yang didakwa di suatu Negara Bagian dengan pengkhianatan, tindak pidana 

atau kejahatan lain, yang lari dari pengadilan, dan ditemukan di Negara Bagian lain, atas 

permintaan penguasa eksekutif Negara Bagian tepat asal dia melarikan diri, akan diserahkan 

untuk dikembalikan ke Negara Bagian yang memegang yuridiksi atas kejahatannya. 

 

Struktur sistem pemerintahan federal 
 

Adalah Konstitusi Amerika Serikat yang membentuk Mahkamah Agung Amerika 

Serikat dan memberi kongres kekuasaan untuk membentuk pengadilan-pengadilan rendah 

federal. Kongres telah membentuk dua peringkat pengadilan-pengadilan federal yang berada 

dibawah Mahkamah Agung yaitu: Pengadilan-pengadilan Distrik Amerika Serikat dan 

rangkaian Pengadilan-pengadilan Banding Amerika Serikat. Pengadilan-pengadilan Distrik 
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Amerika Serikat adalah pengadilan tingkat pertama di dalam sistem federal. Terdapat 

sejumlah 94 pengadilan-pengadilan distrik di seluruh negara AS. Sedikitnya ada satu 

pengadilan distrik yang ditempatkan di tiap negara bagian. Para hakim distrik masing-

masing duduk untuk mendengarkan berbagai kasus. 
 

Selain hakim-hakim distrik, juga terdapat hakim kepailitan (yang hanya mendengar 

kasus-kasus kebangkrutan) dan hakim magistrat (yang menjalankan berbagai tugas 

peradilan dibawah pengawasan umum para hakim distrik) yang berlokasi di dalam 

pengadilan-pengadilan distrik. 
 

Rangkaian Pengadilan-Pengadilan Banding Amerika Serikat berada pada peringkat 

berikutnya. Terdapat sejumlah 12 pengadilan-pengadilan tinggi tingkat daerah yang 

berlokasi di berbagai wilayah negeri AS. Sebuah panel yang terdiri dari 3 hakim 

mendengarkan kasasi-kasasi dari pengadilan-pengadilan distrik. Para pihak yang berkasus 

boleh mengajukan permohonan/kasasi berkenaan dengan haknya atas hukum kepada 

rangkaian Pengadilan-Pengadilan Banding (terkecuali pemerintah yang tidak punya hak 

untuk naik-banding dalam sebuah kasus kriminal jika vonisnya adalah tidak bersalah). 

Rangkaian Pengadilan-Pengadilan daerah ini juga mendengarkan kasasi-kasasi dari 

keputusan-keputusan yang dibuat oleh badan-badan administratif federal. Satu dari 

rangkaian pengadilan non-daerah (rangkaian federal) adalah untuk mendengarkan kasasi-

kasasi dalam kasus-kasus khusus seperti misalnya kasus-kasus yang menyangkut undang-

undang paten dan gugatan-gugatan terhadap pemerintah federal. 
 

Puncak dari sistem Pengadilan Federal adalah Mahkamah Agung Amerika Serikat, 

yang dibentuk dari 9 Hakim Agung yang duduk bersama-sama dalam mendengarkan kasus-

kasus. Atas kebijaksanaannya, Mahkamah Agung Amerika Serikat mungkin akan 

mendengarkan kasasi-kasasi dari rangkaian pengadilan-pengadilan banding federal, seperti 

juga yang akan dilakukan oleh pengadilan-pengadilan tertinggi negeri jika kasasi tersebut 

menyangkut Konstitusi Amerika Serikat atau undang-undang federal. 

 

Struktur dari Sistem Peradilan Negeri 
 

Struktur dari sistem-sistem pengadilan negeri berbeda-beda antara satu negara bagian 

dengan negara bagian lainnya. Setiap sistem pengadilan negeri memiliki ciri-ciri yang unik; 

walaupun demikian, beberapa penyamarataan umum dapat dibuat. Sebagian besar negara-negara 

bagian AS memiliki pengadilan-pengadilan dengan yurisdiksi terbatas yang diketuai oleh 

seorang hakim dimana beliau mendengarkan kasus-kasus sipil-ringan dan kriminal. Selain 
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itu negara-negara bagian juga memiliki pengadilan- pengadilan umum yurisdiksi tingkat 

pertama yang diketuai oleh seorang hakim. 
 

Pengadilan-pengadilan tingkat pertama ini biasanya disebut pengadilan-pengadilan 

rangkaian atau pengadilan-pengadilan superior dan fungsinya mendengarkan kasus-kasus sipil-

utama dan kriminal. Beberapa negara bagian lainnya memiliki pengadilan-pengadilan khusus 

yang hanya mendengarkan kasus-kasus tertentu, misalnya kasus-kasus lalu-lintas atau pertikaian 

keluarga. Semua negara-negara bagian di AS memiliki satu pengadilan tertinggi, yang biasanya 

disebut mahkamah agung negeri yang fungsinya sama seperti pengadilan tinggi. Banyak juga 

negara-negara bagian di AS yang memiliki pengadilan negeri menengah yang juga disebut 

pengadilan banding yang tugasnya mendengarkan kasasi-kasasi dari sidang pengadilan. Pihak 

yang berkasus umumnya memiliki hak satu kali untuk naik banding. 

 

Administrasi Pengadilan 
 

Cabang-cabang yudikatif dari pemerintah federal dan pemerintah negara bagian 

adalah terpisah fungsinya dari cabang-cabang legislatif dan eksekutif. Untuk memastikan 

kemandirian jalannya peradilan, cabang-cabang yudikatif dari pemerintah federal dan 

pemerintah negara bagian mengontrol fungsi administrasi pengadilan. Tugas-tugas di 

administrasi pengadilan termasuk mengelola anggaran-anggaran belanja pengadilan, 

menulis peraturan-peraturan sidang pengadilan dan prosedur pengadilantinggi, memeriksa 

perkara-perkara disiplin yudikatif, menawarkan program-program pendidikan berlanjut bagi 

para hakim, dan mengkaji pelaksanaan sidang pengadilan. 
 

Di dalam sistem pengadilan federal, Muktamar Yudisial Amerika Serikat, dibentuk dari 

27 anggota (Kepala Hakim Amerika Serikat dan 26 hakim-hakim dari setiap wilayah geografis 

di AS), mengemban segenap tanggung jawab administrasi dari seluruhpengadilan dan memiliki 

kekuasaan utama dalam membuat kebijakan yangberhubungan dengan pelaksanaan cabang 

yudikatif dari pemerintah. Muktamar Yudisial ini dibantu oleh sejumlah besar komite-komite 

yang dibentuk dari hakim-hakim federal (dan kadang-kadang juga dari hakim-hakim pengadilan 

negeri serta pengacara- pengacara) dimana mereka mempelajari berbagai sistem pengadilan 

federal yang berbeda dan membuat rekomendasi-rekomendasi. Satu tanggung jawab penting dari 

Muktamar Peradilan adalah untuk merekomendasi perubahan-perubahan di dalam aturan-aturan 

prosedur yang digunakan oleh seluruh pengadilan-pengadilan federal. 
 

Kongres telah mewujudkan tiga buah badan-badan administrasi pemerintah di dalam 

cabang pengadilan. Kantor Administrasi Pengadilan Amerika Serikat adalah yang mengelola 

pelaksanaan pengadilan sehari-hari, termasuk hal-hal yang menyangkut gaji, peralatan, dan 
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persediaan. Pusat Kehakiman Federal adalah yang melaksanakan program-program 

pendidikan dan pelatihan bagi para hakim dan para karyawan pengadilan, selain juga 

melakukan penelitian-penelitian di bidang-bidang pelaksanaan pengadilan dan administrasi. 

Komisi Penghukuman Amerika Serikat berfungsi mengembangkan garis-garis besar 

petunjuk berupa peringatan/nasihat bagi hakim-hakim federal dalam tugasnya 

membebankan hukuman-hukuman pidana. 
 

Dalam sebagian besar sistem pengadilan negeri, mahkamah agung negeri memiliki 

segenap wewenang administratif dalam mengawasi sistem pengadilan. Ia dibantu oleh 

kantor administratif. Kepala hakim mahkamah agung negeri biasanya menunjuk direktur 

dari kantor administratif pengadilan negeri untuk membantunya. 

 

Hakim 
 

Para Hakim Agung dari Mahkamah Agung Amerika Serikat dan dari rangkaian serta 

hakim-hakim distrik, semuanya ditunjuk oleh Presiden Amerika Serikat jika disetujui oleh 

mayoritas suara dari Senat Amerika Serikat. Para hakim agung dan hakim-hakim lain ini dapat 

terus mengabdi selama berkelakuan baik yang berlaku, dengan jangka waktu tak terbatas sampai 

akhir hidup. Biasanya orang-orang yang dicalonkan oleh presiden untuk menjadi hakim-hakim 

adalah mereka yang juga merupakan anggotaanggota dari partai politik yang sama. Orang-orang 

yang ditunjuk biasanya adalah pengacara terhormat, guru besar hukum, hakim pengadilan 

rendah federal atau hakim pengadilan negeri. Begitu para hakim ini ditunjuk untuk menjalankan 

tugasnya, gaji mereka tidak dapat diturunkan. Para hakim federal hanya mungkin dipecat dari 

posisinya melalui proses pendakwaan karena menyalahgunakan jabatan, yang mana 

dakwaannya dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (House of Representatives) dan sidang 

pengujiannya dilaksanakan oleh Senat. Dalam seantero sejarah Amerika Serikat, hanya beberapa 

hakim saja yang pernah didakwa dan dari mereka yang dipecat ditemukan telah melakukan 

perbuatan buruk yang serius. Dengan adanya perlindungan-perlindungan ini para hakim federal 

dapat menerapkan pertimbangannya secara mandiri tanpa mendapat tekanan politik atau campur 

tangan orang luar. 
 

Metode-metode dalam memilih hakim-hakim negeri sangat berbeda dari satu negara 

bagian ke negara bagian lainnya dan bahkan seringkali berbeda di dalam satu negara bagian 

saja, tergantung pada jenis pengadilannya. Sistem pemilihan yang sangat lazim umumnya 

melalui nominasi dari komisi dan melalui pemilihan siapa yang populer. 
 

Dalam sistem menominasi sebuah komisi, hakim-hakim ditunjuk oleh gubernur (sebagai 

kepala eksekutif negara bagian) yang harus menentukan pilihannya dari daftar calon- 
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calon yang telah dipilih oleh komisi independen yang terbentuk dari kumpulan para pengacara, 

legislator, warga biasa, dan kadang-kadang hakim. Di banyak negara bagian AS, hakim-hakim 

dipilih melalui pemilihan siapa yang paling populer. Pemilihan-pemilihan ini mungkin mendapat 

dukungan sepihak atau mungkin juga tidak mendapat dukungan. Calon-calon untuk jabatan 

yudisial atau untuk dipilih harus memenuhi kualifikasi-kualifikasi tertentu, seperti misalnya 

telah menjalani profesi pengacara selama jangka waktu (sekian tahun) tertentu. Dengan hanya 

sedikit pengecualian-pengecualian, para hakim negeri mengabdi dalam jangka waktu tertentu, 

yang dapat pula diperpanjang. Seluruh negara bagian AS memiliki prosedur-prosedur untuk 

memerintahkan pelaksanaan yudisial, disiplin dan pencopotan jabatan. 
 

Dalam kedua sistem, baik federal maupun negeri, calon-calon untuk posisi yudisial 

adalah hampir selalu para pengacara yang berpengalaman bertahun-tahun. Tidak ada 

pelatihan mata-pelajaran khusus untuk para hakim dan juga tidak ada ujian. Beberapa 

negara bagian mewajibkan para hakim untuk menghadiri program-program pendidikan 

berlanjut dengan maksud untuk mengetahui perkembangan-perkembangan dini yang terjadi 

di seputar hukum. Jaringan-jaringan pengadilan baik federal maupun negeri, keduanya 

menawarkan berbagai program pendidikan awal dan berlanjut bagi para hakim. 

 

Jaksa Penuntut 
 

Jaksa-jaksa penuntut di dalam sistem federal adalah merupakan bagian dari Departemen 

Kehakiman AS di dalam cabang eksekutif. Jaksa Agung Amerika Serikat, yang mengepalai 

Departemen Kehakiman, ditunjuk oleh Presiden dengan mendapat konfirmasi dari Senat. Ketua 

jaksa penuntut di dalam distrik-distrik pengadilan federal disebut Pengacara-pengacara Amerika 

Serikat dan mereka juga ditunjuk oleh Presiden dengan mendapat konfirmasi dari Senat. Di 

dalam Departemen Kehakiman terdapat juga Biro Penyelidikan Federal (FBI) yang menyelidiki 

semua kejahatan yang ditujukan terhadap negara Amerika Serikat. Setiap negara bagian juga 

mempunyai seorang jaksa agung di dalam cabang eksekutif negeri yang biasanya dipilih oleh 

penduduk setempat. Ada juga jaksa-jaksa penuntut yang tersebar di berbagai wilayah negeri, 

yang disebut pengacara-pengacara negara atau pengacara-pengacara distrik. Para jaksa penuntut 

ini juga biasanya dipilih. 

 

Pembela Hukum 
 

Sistem hukum di Amerika Serikat menggunakan proses pertentangan. Peran pembela-

pembela hukum sangatlah penting dalam proses ini. Para pembela hukum bertanggung jawab 
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dalam mengajukan bukti dari klien mereka dan dalam menyampaikan debat-debat hukum 

kepada sidang pengadilan. Berdasarkan penyajian-penyajian yang 
 

Disampaikan oleh pembela hukum, hakim sidang atau juri memastikan bukti-bukti 

dan menerapkan undang-undang dalam usahanya mencapai keputusan bersama sebelum 

memasuki saat keputusan hakim. 
 

Setiap individu bebas untuk mewakili dirinya sendiri di pengadilan-pengadilan 

Amerika, namun pembela hukum sering dibutuhkan keberadaannya untuk menghadapkan 

kasus-kasus secara lebih efektif. Bagi perorangan yang tidak sanggup membayar seorang 

pembela hukum, ia dapat mencoba untuk mendapatkannya tanpa bayar melalui sebuah 

perhimpunan bantuan hukum lokal. Bagi para tertuduh kejahatan yang tidak sanggup 

membayar seorang pembela hukum, mereka akan diwakili oleh seorang pembela yang 

ditunjuk oleh pengadilan atau oleh kantor pembela masyarakat federal ataupun negeri. 
 

Para pembela hukum Amerika mendapat lisensi/izin dari masing-masing negara 

bagian dimana mereka menjalankan profesi hukumnya. Tidak ada wewenang nasional yang 

melisensi pembela-pembela hukum. Kebanyakan negara bagian mewajibkan para pemohon 

lisensi untuk memiliki gelar hukum (Juris Doctor) dari sebuah sekolah hukum yang 

berakreditasi. Gelar hukum di Amerika adalah sebuah gelar sarjana penuh (postgraduate) 

yang dianugerahi pada akhir tahun-ketiga setelah menyelesaikan tiga-tahun pelajaran di 

sekolah hukum. (Biasanya setiap individu telah lebih dulu menyelesaikan empat tahun 

perguruan tinggi/universitas sebelum mengikuti tiga-tahun pelajaran di sekolah hukum). 

Disamping itu, kebanyakan negara bagian AS mewajibkan para 
 

Pemohon lisensi yang akan berpraktek hukum, harus lulus ujian bar tertulis (ujian 

untuk mendapatkan lisensi) dan memenuhi standar khusus perihal karakter. Beberapa negara 

bagian lainnya mengizinkan para pembela hukum untuk menjadi anggota bar (perkumpulan 

pengacara hukum) berdasarkan keanggotaannya yang sudah ada di negara bagian lainnya. 

Seluruh negara bagian memberikan kesempatan bagi pembela hukum pendatang-luar dari 

negara bagian lain, untuk menjalankan profesinya di tempat baru saat menangani sebuah 

kasus khusus, dibawah kondisi-kondisi tertentu. Para pembela hukum dapat terlibat dalam 

praktek profesi yang beraneka ragam. Walaupun tidak ada perbedaan yang resmi diantara 

jenis-jenis praktek hukum, ternyata ada banyak spesialisasi yang tak resmi. 
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BAB IV 

 

POKOK-POKOK KONSTITUSI AFRIKA SELATAN 
 

A. Pengantar 
 

Afrika Selatan merupakan negara yang memiliki konstitusi yang unik jika 

dibandingkan dengan Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari semua yang menyangkut 

kehidupan berbangsa dan bernegara diatur benar-benar secara detail terutama tentang Hak 

Asasi Manusia. Selain itu meskipun Afrika Selatan merupakan negara yang berbentuk 

republik namun pemimpin eksekutif provinsi disebut dengan istilah (Premier) atau Perdana 

Menteri. Dan meskipun bersifat Presidensial namun kekuasaan Parlemen di Afrika Selatan 

cukup kuat dan dominan. Hal ini dapat dilihat dari baik Eksekutif Nasional yaitu Presiden 

dan jajarannya serta Eksekutif Provinsi yaitu Perdana Menteri dan jajarannya bertanggung 

jawab kepada legislatif. Serta semua jajaran pembantu Presiden harus dipilih dari Majelis 

Nasional dan demikian pula ditingkat eksekutif provinsi 

 

B. Sejarah Singkat Konstitusi 
 

Pada Pemilu demokratis pertama di Republik Afrika Selatan menghasilkan 400 

pemimpin di Majelis Nasional dan 90 di Senat. Dalam hal Pasal 68 (1) dari Konstitusi 

interim, duduk bersama badan-badan ini membentuk Majelis Konstitusi, yang didirikan 

pada tanggal 9 Mei. Nelson Mandela dikukuhkan sebagai presiden demokratis pertama di 

Afrika Selatan pada tanggal 10 Mei. 
 

Majelis Konstitusi harus bekerja dalam parameter tertentu. Ini adalah persyaratan 

mayoritas dua pertiga untuk adopsi teks, sesuai dengan 34 prinsip-prinsip konstitusional 

disepakati dalam interim Konstitusi, dan adopsi konstitusi baru dalam waktu dua tahun. 

Pada bulan Juni komite konstitusional didirikan. Ini menjadi multipartai utama negosiasi 

tubuh di Majelis Konstitusi. Majelis konstitusi dipimpin oleh Ramaphosa dan Meyer. Pada 

bulan September enam komite tema dibentuk untuk menerima dan menyusun pandangan 

dari semua pihak terhadap substansi konstitusi. Pada bulan Januari 1995 sebuah kampanye 

iklan yang diluncurkan untuk memperoleh pandangan umum tentang apa yang harus dalam 

Konstitusi. Pada 19 September draft konsolidasi pertama dari konstitusi baru diproduksi. 

Sebulan kemudian pertama rancangan kerja halus diterbitkan. Tapi dengan Februari 1996 

ada 68 isu yang beredar yang perlu diselesaikan. 
 

Majelis Konstitusi mungkin tidak dapat menyelesaikan tugasnya dengan 8 Mei 1996 

sesuai dengan batas waktu. Tetapi pada awal April, Arniston Multilateral diadakan dan pihak 
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menyelesaikan perbedaan mereka. Kemudian di bulan itu Ramaphosa dan Meyer kembali untuk 

mencari solusi. Pada 22 April beberapa point tetap mencuat diantaranya: hukuman mati, klausa 

lockout, klausa properti, pengangkatan hakim dan jaksa agung, bahasa, pemerintah daerah, 

pertanyaan perwakilan proporsional dan terhadap anggota parlemen yang melintasi fungsinya. 

Pada tanggal 23 April rancangan yang diajukan tanpa isu-isu kunci yang beredar diselesaikan. 

Dua hari kemudian, negosiator meja 298 melakukan perubahan cukup besar. 
 

Pada tanggal 8 Mei, setelah proses dua tahun, teks akhir diadopsi dan pada tanggal 1 Juli 

mulai sertifikasi sidang Mahkamah Konstitusi. Tapi pada tanggal 6 September Pengadilan 

menemukan bahwa teks tidak sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusional dan menolak untuk 

mengesahkan itu. Kemudian teks diubah pada bulan Oktober ini diadopsi oleh Majelis 

Konstitusi dan dikirim ke Mahkamah Konstitusi lagi. Pada 18 November sidang kedua 

Pengadilan dimulai dan pada tanggal 4 Desember itu mengesahkan teks akhir. Nelson Mandela 

menandatangani Konstitusi menjadi undang-undang di Sharpeville, di Vereeniging, pada 

tanggal 10 Desember, yang merupakan Hari Hak Asasi Manusia internasional. Konstitusi ini 

mulai berlaku pada tanggal 4 Februari 1997. Pada Minggu dari 17-21 Maret lebih dari tujuh juta 

kopi Konstitusi Nasional didistribusikan di seluruh 11 bahasa 

 

C. Mekanisme Amandemen Konstitusi 
 

Sebagai negara yang menganut sistem demokrasi konstitusional maka Republik Afrika 

Selatan mendasarkan kehidupan berbangsa dan bernegaranya pada konstitusi. Dimana konstitusi 

merupakan hukum tertinggi di negara tersebut. Republik Afrika Selatan termasuk negara yang 

sering melakukan amandemen terhadap konstitusi. Terhitung sejak konstitusi Republik Afrika 

Selatan dibuat pada tahun 1996, ia telah melakukan amandemen sebanyak tujuh belas kali 

terhadap konstitusinya. Bahkan hampir setiap tahun Republik Afrika Selatan melakukan 

amandemen. Sampai dengan buku ini tulis Rebublik Afrika Selatan terakhir kali melakukan 

amandemen pada tahun 2013. Meskipun telah melaksanakan amandemen sebanyak tujuhbelas 

kali namun ternyata sifat dari konsitusi Republik Afrika Selatan adalah rigid (kaku). C.F Strong 

(2008: 193) didalam bukunya Konstitusi-konstitusi Politik Modern mengatakan bahwa ada 

empat cara amandemen yang membuktikan bahwa sebuah konstitusi dinyatakan sebagai 

konstitusi yang rigid yaitu: pertama, amandemen dilaksanakan oelh lembaga legislatif menurut 

batasan-batasan yang istimewa; keua amandemen dilaksanakan oleh rakyat melalui referendu; 

ketiga amandemen konstitusional khusus untuk negara federal yang perubahannya wajib 

disetujui oleh sebagian atau unit federasi; dan keempat amandemen dilaksanakan dengan 

konvensi-konvensi istimewa untuk tujuan itu. Berikut ini perkembangan perubahannya: 
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a. Amandemen pertama terjadi pada tahun 1997 
 

b. Amandemen kedua terjadi pada tahun 1998 
 

c. Amandemen ketiga terjadi pada tahun 1998 
 

d. Amandemen keempat terjadi pada tahun 1999 
 

e. Amandemen kelima terjadi pada tahun 1999 
 

f. Amandemen keenam terjadi pada tahun 2001 
 

g. Amandemen ketujuh terjadi pada tahun 2001 
 

h. Amandemen kedelapan terjadi pada tahun 2002 
 

i. Amandemen kesembilan terjadi pada tahun 2002 
 

j. Amandemen kesepuluh terjadi pada tahun 2003 
 

k. Amandemen kesebelas terjadi pada tahun 2003 
 

l. Amandemen kedua belas terjadi pada tahun 2005 
 

m. Amandemen ketiga belas terjadi pada tahun 2007 
 

n. Amandemen keempat belas terjadi pada tahun 2008 
 

o. Amandemen kelima belas terjadi pada tahun 2008 
 

p. Amandemen keenam belas terjadi pada tahun 2009 
 

q. Amandemen ketujuh belas terjadi pada tahun 2013 
 

Setiap negara memiliki mekanisme yang berbeda untuk melakukan amandemen 

terhadap konstitusinya. Begitupun dengan Republik Afrika Selatan, ia memiliki memiliki 

mekanismenya sendiri untuk mengamandemen konstitusi. Konstitusi dapat diamandemen 

jika memenuhi syarat berikut ini: 
 

a. Mendapatkan persetujuan dan dukungan suara minimal tujuh puluh lima persen dari 

seluruh anggota Majelis Nasional Republik Afrika Selatan. 
 

b. Mendapatkan dukungan minimal enam provinsi di Dewan Nasional Provinsi, jika hal 

tersebut berhubungan dengan suatu hal yang mempengaruhi Dewan; mengubah 

provinsi batas, kekuasaan, fungsi atau lembaga; atau merubah ketentuan yang khusus 

menangani masalah provinsi. 
 

c. Mempublikasikan dalam Lembaran Negara nasional, dan sesuai dengan aturan dan 

perintah dari Majelis Nasional, khusus dari amandemen yang diusulkan untuk 

mendapatkan komentar dari publik. 
 

d. Menyampaikan khusus kepada legislatif provinsi untuk mengetahui pandangan mereka. 

Hal ini sesuai dengan aturan dan perintah Majelis. 

e. Amandemen konstitusi yang telah disahkan oleh Majelis Nasional dan Dewan Nasional 

Provinsi harus dirujuk kepada Presiden untuk persetujuan. 
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D. Lembaga-lembaga Negara 
 

Pembagian atau pemisahan kekuasaan di negara demokrasi adalah sebuah keniscayaan. 
 

Kekuasaan tidak diperkenankan untuk dipegang oleh satu pihak saja. Seperti yang pernah 
 

dikatakan oleh Lord Acton “Power tend to corrupt, absolutely power is absolutely corrupt too”. 
 

Hal ini membuat Republik Afrika Selatan membagi kekuasaan dinegaranya menjadi tiga 
 

kekuasaan yaitu kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif dan kekuasaan yudikatif. Mengenai 
 

pembagian kekuasaan di Republik Afrika Selatan diatur langsung oleh konstitusi, berikut ini 
 

adalah penjelasannya: 
 

A. Eksekutif 
 

Pemerintah adalah gabungan dari pemerintah nasional, pemerintah provinsi dan 

pemerintah lokal. Pemerintah nasional adalah presiden, wakil presiden dan para 

pembantunya dalam kabinet. Sedangkan pemerintah provinsi adalah gubernur, wakil 

gubernur dan para pembantunya. Dan pemerintah lokal adalah pemerintah ditingkat kota. 

Ketiga pemerintah ini berhubungan dan saling terkait satu dengan yang lainnya. - 

Pemerintah Nasional 
 

Presiden memiliki hak prerogatif untuk menunjuk Wakil Presiden dan Menteri, 

memberikan kekuatan dan fungsi kepada mereka, dan dapat memberhentikan mereka. 

Selian itu presiden harus memilih Wakil Presiden dari antara anggota Majelis Nasional. 

Selain itu presiden juga dapat memilih sejumlah Menteri dari antara anggota Majelis dan 

dapat memilih tidak lebih dari dua menteri dari luar Majelis. Presiden juga harus menunjuk 

anggota kabinet untuk menjadi pemimpin ekonomi pemerintah di Majelis Nasional. 
 

Wakil presiden harus membantu presiden dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan. 

Wakil presiden dan menteri yang bertanggung jawab untuk kekuatan dan fungsi eksekutif 

yang ditugaskan kepada mereka oleh presiden. Anggota kabinet bertanggung jawab secara 

kolektif dan individual kepada parlemen untuk pelaksanaan kekuasaan mereka dan kinerja 

fungsi yang mereka dapatkan. Selain itu anggota kabinet harus bertindak sesuai dengan 

Konstitusi dan memberikan laporan lengkap dan teratur mengenai hal-hal di bawah 

kekuasaan yang mereka jalankan kepada Parlemen. 
 

Tidak jauh berbeda dengan lembaga eksekutif negara lain tugas pokok lembaga 

eksekutif di Republik Afrika Selatan adalah menjalankan atau melaksanakan ketentuan, 

peraturan dan Undang-Undang yang telah dibuat oleh Parlemen. Presiden adalah Kepala 

Negara dan kepala eksekutif nasional yang berkewajiban menjunjung tinggi, membela dan 

menghormati konstitusi sebagai hukum tertinggi Republik. Selain itu presiden juga memilik 

beberapa tanggung jawab diantaranya: 
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a. menyetujui dan penandatanganan Undang-Undang 
 

b. merujuk Undang-Undang kembali ke Majelis Nasional untuk dipertimbangkan kembali 

konstitusionalitas Undang-Undang tersebut 

c. mengacu Undang-Undang ke Mahkamah Konstitusi untuk keputusan tentang 

konstitusionalitas Undang-Undang tersebut 

d. melakukan referendum nasional dalam hal Undang-undang Parlemen 
 

e. menerima dan mengakui perwakilan diplomatik dan konsuler asing 
 

f. menunjuk duta besar, berkuasa penuh, dan perwakilan diplomatik dan konsuler 
 

g. memberikan pengampunan hukuman pada pelaku kejahatan, remisi dan denda 
 

h. memberikan penganugerahan kehormatan 
 

Presiden dan kabinetnya juga berkesempatan untuk hadir dalam rapat parlemen 

untuk memberikan pandangan, pendapat dan berkoordinasi. Tetapi presiden dan kabinetnya 

tidak memiliki hak suara untuk memutuskan sebuah rancangan Undang-undang yang 

sedang dibahas di rapat Parlemen tersebut. Namun Presiden sewaktu-waktu dapat 

memanggil Parlemen untuk duduk bersama jika terjadi hal yang luar biasa, keadaan darurat 

atau setiap akan melakukan kerjasama khusus dengan negara lain. 
 

Setiap bidang pemerintahan bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi 

lembaganya masing-masing tanpa mengganggu integritas geografis, fungsional atau 

kelembagaan pemerintah di bidang lain. Semua bidang pemerintah dan organ negara juga 

berkewajiban memelihara perdamaian, persatuan nasional, keutuhan republik, mensejahterakan 

rakyak republik. Juga bertanggung jawab membentuk pemerintahan yang efektif, transparan, 

akuntabel dan koheren secara menyeluruh dan patuh serta setia pada amanah konstitusi. 
 

Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik maka setiap bidang pemerintahan wajib 

bekerjasama satu dengan yang lain dengan rasa saling percaya dan dengan itikad baik, 

menjalin hubungan persahabatan antar bidang pemerintahan, saling mendukung satu dengan 

yang lain, berkonsultasi satu dengan yang lain, dan melakukan koordinasi dengan setiap 

bidang pemerintahan. 
 

Jika ada sengketa antar lembaga negara maka pemerintah berkewajiban untuk 

melakukan tindakan yang wajar untuk menyelesaikan sengketa melalui mekanisme dan 

prosedur yang telah disediakan dan berkoordinasi dengan lembaga yudikatif dalam hal ini 

adalah pengadilan untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Selain itu juga parlemen telah 

menyediakan mekanisme dan prosedur untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa antar 

pemerintah yaitu berbentuk aturan hukum (Undang-Undang). 
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Republik Afrika Selatan memiliki mekanisme yang unik dalam pemilihan presiden. 

Pemilihan presiden harus dipimpin oleh seorang Hakim Ketua, atau menunjuk hakim lain 

untuk melakukannya. Pemilu untuk mengisi kekosongan di kantor Presiden harus diadakan 

pada waktu dan pada tanggal yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung, tetapi tidak 

lebih dari 30 hari setelah kekosongan terjadi. Setelah diadakannya pemilihan presiden dan 

apabila diperlukan untuk mengisi kekosongan, Majelis Nasional harus memilih seorang 

wanita atau seorang pria dari antara anggotanya menjadi Presiden. 
 

Ketika sesorang terpilih menjadi Presiden, maka ia harus berhenti menjadi anggota 

Majelis Nasional dan dalam waktu lima hari ia harus bersumpah atau menegaskan kesetiaan 

kepada Republik dan ketaatan pada konstitusi, sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. 

Seseorang yang telah terpilih menjadi prsiden hanya dapat dipilih kembali sebanyak satu 

masa jabatan. Tetapi ketika seseorang dipilih untuk mengisi kekosongan jabatan Presiden, 

periode antara pemilu dan pemilu berikutnya dari Presiden tidak dianggap sebagai satu masa 

jabatan. Pembatasan masa jabatan presiden ini bertujuan agar tidak ada presiden yang 

memerintah seumur hidup. 
 

Majelis Nasional dengan melakukan sebuah resolusi yang mendapatkan dukungan 

dengan suara pendukung minimal dua pertiga dari anggota-anggotanya, dapat melengserkan 

Presiden. Hal ini dapat terjadi apabila presiden terbukti melakukan pelanggaran serius 

terhadap konstitusi atau hukum, melakukan kesalahan yang serius atau tidak mampu untuk 

melakukan fungsinya sebagai presiden. Selain itu ketika Presiden tidak berada di Republik 

atau tidak mampu memenuhi tugas Presiden maka selama kekosongan kekuasaan tersebut 

yang memegang kekuasaan eksekutif adalah dibawah ini sesuai dengan urutan: 
 

a. Wakil Presiden. 
 

b. Seorang menteri yang ditunjuk oleh Presiden. 
 

c. Seorang Menteri yang ditunjuk oleh anggota lain dari Kabinet. 
 

d. Speaker, sampai Majelis Nasional menunjuk salah satu anggota lainnya. 
 

Eksekutif nasional dan eksekutif provinsi dalam rangka menjalankan kekuasaan 

eksekutifnya harus menjalin hubungan yang harmonis. Namun ketika sebuah provinsi tidak 

dapat atau tidak memenuhi kewajiban eksekutif dalam melaksanakan konstitusi atau undang-

undang, maka eksekutif nasional dapat mengintervensi dengan mengambil langkah-langkah 

yang tepat untuk menjamin pemenuhan kewajiban itu. Tindakan yang dapat dilakukan untuk 

menyelamatkan eksekutif provinsi adalah mengeluarkan direktif kepada eksekutif provinsi, 

menggambarkan sejauh mana kegagalan untuk memenuhi kewajibannya dan menyatakan 
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langkah-langkah yang diperlukan untuk memenuhi kewajibannya. Secara garis besar 

kewajiban tersebut adalah: 
 

a. mempertahankan standar nasional penting atau memenuhi standar minimum yang 

ditetapkan untuk pelayanan umum; 
 

b. mempertahankan kesatuan ekonomi; 
 

c. menjaga keamanan nasional; 
 

d. mencegah provinsi yang melakukan tindakan yang tidak rasional yang merugikan 

kepentingan provinsi, provinsi lain atau bahkan kepentigan negara secara keseluruhan. 
 

Ketika eksekutif nasional melakukan intervensi terhadap eksekutif provinsi, maka 

eksekutif nasional harus menyerahkan pemberitahuan tertulis dari intervensi kepada Dewan 

Nasional Provinsi dalam waktu 14 hari setelah intervensi tersebut dimulai. Intervensi 

tersebut harus diakhiri ketika dalam waktu 180 hari setelah intervensi itu dimulai Dewan 

Nasional Provinsi belum menyetujui intervensi tersebut. Namun jika intervensi tersebut 

disetujui oleh Dewan Nasional Provinsi maka Dewan Nasional Provinsi berkewajiban untuk 

terus meninjau intervensi secara teratur untuk mengetahui perkembangan dari intervensi 

yang dilakukan oleh eksekutif nasional dan dapat membuat rekomendasi terhadap intervensi 

yang dilakukan oleh eksekutif nasional. 
 

Selain melakukan intervensi seorang anggota Kabinet dapat mengalihkan kekuasaan 

atau fungsi yang akan dilaksanakan atau dilakukan dalam hal Undang-undang Parlemen untuk 

anggota dari Dewan Eksekutif provinsi atau ke Dewan Kota. Pengalihan tugas tersebut harus 

dalam bidang yang relevan antara anggota Kabinet yang relevan dan anggota Dewan Eksekutif 

atau Dewan Kota serta harus. Selain itu pengalihan tugas juga harus konsisten dengan UU 

Parlemen dalam hal mana kekuasaan atau fungsi yang relevan dilaksanakan atau dilakukan dan 

pengalihan tugas ini akan memberikan dampak apabila telah diumumkan oleh presiden. 
 

Segala keputusan Presiden harus secara tertulis jika digunakan dalam hal legislasi atau 

memiliki konsekuensi hukum. Keputusan yang ditulis oleh Presiden harus ditandatangani oleh 

anggota Kabinet lain jika keputusan yang menyangkut fungsi ditugaskan untuk itu anggota lain 

Kabinet. Pengumuman peraturan dan instrumen lainnya dari undang-undang dibawahnya harus 

dapat diakses oleh publik. Undang-undang Nasional dapat menentukan cara di mana dan sejauh 

mana instrumen yang disebutkan tersebut harus diajukan di DPR dan disetujui oleh DPR. 
 

Dalam melaksanakan tugas eksekutifnya ketika majelis nasional, dengan suara didukung 

oleh mayoritas anggotanya, memberikan mosi tidak percaya kepada Kabinet yang dibentuk dan 

dipilih oleh presiden maka presiden harus menyusun kembali kabinet. Namun ketika Majelis 

Nasional, dengan suara didukung oleh mayoritas anggotanya, memberikan mosi 
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tidak percaya kepada Presiden maka Presiden dan anggota lain dari kabinet dan seluruh wakil 
 

menteri harus mengundurkan diri. 
 

- Eksekutif Provinsi 
 

Kewenangan eksekutif provinsi dipegang oleh Perdana Menteri Provinsi tersebut. 

Perdana Menteri memegang otoritas eksekutif, bersama-sama dengan anggota lain dari 

Dewan Eksekutif. Mereka kewenangan untuk: 
 

a. menerapkan undang-undang provinsi di provinsi 
 

b. melaksanakan semua peraturan perundang-undangan nasional dalam bidang fungsional 

kecuali Konstitusi atau Undang-undang Parlemen mengatur sebaliknya 

c. administrasi yang telah ditetapkan untuk eksekutif provinsi dalam hal Undang-undang 

Parlemen 
 

d. mengembangkan dan menerapkan kebijakan provinsi 
 

e. mengkoordinasikan fungsi administrasi dan yang provinsi departemen 
 

f. mempersiapkan dan mengajukan undang-undang provinsi dan 
 

g. melakukan fungsi lainnya ditugaskan untuk eksekutif provinsi dalam hal Konstitusi atau 
 

Undang-undang Parlemen. 
 

Sebuah provinsi memiliki kekuasaan eksekutif hanya sebatas bahwa provinsi 

memiliki kapasitas administratif untuk memikul tanggung jawab yang efektif. Pemerintah 

nasional, dengan langkah-langkah legislatif dan lainnya, harus membantu provinsi untuk 

mengembangkan kapasitas administratif yang diperlukan dalam melaksanakan tugas secara 

efektif dari mereka kekuatan dan kinerja fungsinya. 
 

Jika ada perselisihan mengenai kapasitas administratif provinsi dalam melaksanakan 

fungsinya harus dirujuk ke Dewan Nasional Provinsi untuk resolusi dalam 30 hari dari 

tanggal rujukan ke Dewan. Pelaksanaan undang-undang provinsi di provinsi adalah sebuah 

kekuasaan eksekutif provinsi eksklusif. Eksekutif provinsi harus bertindak sesuai dengan 

Undang-Undang Dasar dan konstitusi provinsi, jika konstitusi telah berlalu untuk provinsi. 
 

Seorang anggota Dewan Eksekutif Provinsi dapat mengalihkan kekuasaan atau fungsi 

untuk melaksanakan Undang-undang Parlemen atau UU provinsi, kepada Dewan Kota. Tugas 

tersebut merupakan kesepakatan bersama antara Dewan Eksekutif dengan anggota dan Dewan 

Kota yang relevan, harus konsisten dengan UU dalam hal mana kekuasaan yang relevan atau 

Fungsi dilaksanakan setelah diumumkan oleh Perdana Menteri. 
 

Perdana Menteri Provinsi memiliki kewenangan dan fungsi dipercayakan oleh 

Konstitusi dan Undang-undang apapun. Kewenangan dan fungsi Perdana Menteri Provinsi 

adalah sebagai berikut: 
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a. menyetujui dan menandatangani Bills 
 

b. merujuk Bill kembali ke legislatif provinsi untuk peninjauan kembali Bill tersebut 
 

c. konstitusionalitas 
 

d. mengacu Bill ke Mahkamah Konstitusi untuk keputusan tentang Bill konstitusionalitas 
 

e. memanggil legislatif ke duduk yang luar biasa ketika akan melakukan kerjasama 
 

f. menunjuk komisi penyelidikan; dan 
 

g. memanggil referendum di provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional. 

Apabila  terjadi  kekosongan  kekuasaan  maka  Legislatif  Provinsi  wajib  memilih 
 

seseorang untuk ditunjuk menjadi Perdana Menteri Provinsi. Seorang hakim yang ditunjuk 

oleh Hakim Agung harus memimpin pemilihan Perdana Menteri. Waktu pelaksanaan 

pemilihan ditentukan oleh Ketua Mahkamah Agung namun tidak boleh lebih dari 30 hari 

setelah terjadinya kekosongan. 
 

Sebuah Perdana Menteri terpilih mulai bekerja dalam waktu lima hari setelah 

terpilih, dan melakukan sumpah atau menegaskan kesetiaan kepada Republik dan ketaatan 

pada konstitusi tidak boleh ada yang dapat memegang jabatan sebagai Perdana Menteri 

selama lebih dari dua periode, tetapi ketika seseorang terpilih untuk mengisi kekosongan 

jabatan Perdana Menteri, makaperiode antara pemilu yang dan pemilu berikutnya dari 

Perdana Menteri tidak dianggap masa jabatan. 
 

Legislatif provinsi, dengan resolusi yang didukung suara pendukung di setidaknya dua 

pertiga dari anggota-anggotanya, dapat menghapus Perdana Menteri hanya dengan alasan: 
 

a. pelanggaran serius terhadap Konstitusi atau hukum; 
 

b. kesalahan yang serius; atau 
 

c. ketidakmampuan untuk melakukan fungsinya. 
 

Ketika Perdana Menteri tidak hadir atau tidak mampu memenuhi tugasnya di Kantor 

Perdana Menteri, atau selama kekosongan jabatan Perdana Menteri, maka yang bertindak 

sebagai Perdana Menteri adalah: 
 

a. Seorang anggota Dewan Eksekutif ditunjuk oleh Perdana Menteri. 
 

b. Seorang anggota Dewan Eksekutif ditunjuk oleh anggota lain dari Dewan. 
 

c. Speaker, sampai legislatif menunjuk salah satu anggota lainnya. 
 

Seorang Perdana Menteri sementara ini memiliki tanggung jawab, wewenang dan 

fungsi yang sama seperti seorang Perdana Menteri. Sebelum menjalankan tanggung jawab, 

wewenang dan fungsi Perdana Menteri sementara, dia juga harus bersumpah atau 

menegaskan kesetiaan kepada Republik dan ketaatan kepada Konstitusi. 
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Eksekutif Dewan provinsi terdiri dari Perdana Menteri, sebagai kepala Dewan, dan tidak 

kurang dari lima dan tidak lebih dari sepuluh anggota yang ditunjuk oleh Perdana Menteri dari 

kalangan anggota legislatif provinsi. Perdana Menteri provinsi yang menunjuk anggota Dewan 

Eksekutif, dan dapat memberhentikan mereka. Anggota Dewan Eksekutif provinsi bertanggung 

jawab secara kolektif dan individual kepada legislatif atas pelaksanaan kekuasaan mereka dan 

kinerja fungsi mereka. Anggota Dewan Eksekutif Provinsi harus bertindak sesuai dengan 

Konstitusi dan konstitusi provinsi. selain itu juga berkewajiban memberikan laporan laporan 

lengkap dan teratur tentang hal-hal di bawah kendali mereka kepada legislatif provinsi. 
 

Ketika pemilihan dari legislatif provinsi diadakan, Dewan dan Eksekutif anggotanya 

tetap melakukan tugasnya sampai terpilihnya Perdana Menteri oleh legislatif berikutnya 

aktif melaksanakan tugasnya. Sebelum anggota Dewan Eksekutif provinsi mulai 

menjalankan fungsi mereka, mereka harus bersumpah atau menegaskan kesetiaan kepada 

Republik dan ketaatan pada konstitusi. Dan anggota Dewan Eksekutif Provinsi harus 

bertindak sesuai dengan kode etika yang ditentukan oleh undang-undang nasional. 
 

Anggota Dewan Eksekutif Provinsi tidak diperkenankan melakukan pekerjaan lain 

selain jabatannya, melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan fungsinya, atau mengekspos 

diri mereka yang dapat mengakibatkan risiko konflik dan menggunakan posisi mereka atau 

informasi yang dipercayakan kepada mereka, untuk memperkaya dan menguntungkan diri 

sendiri. Perdana Menteri dapat mengalihkan ke anggota dari Dewan Eksekutif untuk 

mengadministrasi Undang-undang apapun yang dipercayakan kepada mereka atau setiap 

kekuasaan atau fungsi dipercayakan oleh undang-undang untuk anggota lain. 
 

Ketika kotamadya tidak dapat atau tidak memenuhi kewajiban eksekutif dalam 

rangka menjalankan Konstitusi atau undang-undang, maka eksekutif provinsi yang relevan 

dapat mengintervensi dengan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menjamin 

pemenuhan kewajiban itu, diantaranya: 
 

a. Mengeluarkan direktif kepada Dewan Kota, menggambarkan tingkat kegagalan untuk 

memenuhi kewajibannya dan menyatakan langkah-langkah yang diperlukan untuk 

memenuhi kewajibannya. 
 

b. Intervensi ini diperlukan dalam rangka 
 

1) mempertahankan standar nasional dalam pelayanan publik 
 

2) mencegah Dewan Kota mengambil tindakan yang tidak masuk akal yang dapat 

merugikan kepentingan kota lain atau bahkan provinsi 

3) mempertahankan kesatuan ekonomi 
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c. Membubarkan Dewan Kota dan menunjuk administrator sampai Dewan Kota yang baru 

telah dinyatakan terpilih, jika yang luar biasa keadaan menjamin langkah tersebut. 

Jika  seorang  eksekutif  provinsi  campur  tangan  maka  ia  harus  menyerahkan 
 

pemberitahuan tertulis ke anggota Kabinet bertanggung jawab atas urusan pemerintahan 

daerah dan legislatif provinsi yang relevan dan Dewan Nasional Provinsi, dalam waktu 14 

hari setelah intervensi dimulai. Dan intervensi harus diakhiri jika anggota Kabinet 

bertanggung jawab di bidang pemerintah daerah menyetujui intervensi dalam waktu 28 hari 

setelah intervensi dimulai atau oleh akhir periode yang belum disetujui intervensi atau 

Dewan menyetujui intervensi dalam waktu 180 hari setelah intervensi dimulai atau pada 

akhir periode yang belum menyetujui Intervensi; dan Dewan harus terus, meninjau 

intervensi secara teratur dan dapat membuat rekomendasi sesuai dengan eksekutif provinsi. 
 

Jika Dewan Kota benar-benar dibubarkan maka eksekutif provinsi harus segera 

menyerahkan pemberitahuan tertulis pembubaran ke anggota Kabinet bertanggung jawab 

atas urusan pemerintahan daerah dan legislatif provinsi yang relevan dan Dewan Nasional 

Provinsi. Dan pembubaran itu berlaku setelah 14 hari dari tanggal diterimanya 

pemberitahuan itu oleh Dewan. 
 

Jika kotamadya tidak dapat atau tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan 

Konstitusi atau undang-undang karena mengalami krisis keuangan tidak dapat memenuhi 

dan menyediakan anggaran untuk daerahnya maka eksekutif provinsi yang relevan harus 

melakukan intervensi dengan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menjamin 

bahwa anggaran atau langkah-langkah peningkatan pendapatan disetujui, termasuk 

membubarkan Dewan Kota dan melakukan langkah lanjutan seperti: 
 

a. Memberlakukan rencana pemulihan bertujuan untuk mengamankan kemampuan 

kotamadya untuk memenuhinya kewajiban untuk menyediakan layanan dasar atau 

komitmen keuangan yang harus mempertimbangkan beberapa hal: 
 

1) harus disusun sesuai dengan undang-undang nasional; dan 
 

2) mengikat kotamadya dalam menjalankan otoritas legislatif dan eksekutif provinsi, 

tetapi hanya sejauh yang diperlukan untuk memecahkan krisis keuangannya. 
 

b. Membubarkan Dewan Kota, jika pemerintah kota tidak dapat atau tidak menyetujui 

langkah-langkah legislatif, termasuk anggaran atau langkah-langkah peningkatan 

pendapatan, diperlukan untuk memberikan efek rencana pemulihan, dan- 

1) menunjuk seorang administrator sampai Dewan Kota yang baru telah dinyatakan 

terpilih dan 



| 72  

 

2) menyetujui anggaran atau pendapatan dan langkah-langkah lainnya memberikan 

pengaruh terhadap rencana pemulihan fungsi kotamadya 
 

Keputusan yang dibuat oleh Perdana Menteri Provinsi harus dilakukan secara tertulis 

jika keputusan tersebut berkaitan dengan hal legislasi atau memiliki konsekuensi hukum. 

Keputusan ditulis oleh Perdana Menteri harus ditandatangani oleh Anggota Dewan 

Eksekutif lain jika keputusan tersebut menyangkut fungsi yang ditugaskan untuk anggota 

lainnya. Peraturan dan instrumen lainnya dari undang-undang dari provinsi harus 

dipublikasikan sehingga dapat diakses oleh publik. Undang-undang Provinsi tersebut harus 

diajukan dan disetujui oleh legislatif provinsi. 
 

Jika legislatif provinsi dengan suara yang didukung oleh mayoritas anggotanya 

memberikan mosi tidak percaya kepada Dewan Eksekutif Provinsi tidak termasuk kepada 

Perdana Menteri, maka Perdana Menteri harus menyusun kembali Dewan Eksekutif 

Provinsi. Namun jika legislatif provinsi dengan suara didukung oleh mayoritas anggotanya 

memberikan mosi tidak percaya kepada Perdana Menteri, Perdana Menteri dan anggota lain 

dari Dewan Eksekutif harus mengundurkan diri. 
 

Sebuah legislatif provinsi dapat meluluskan konstitusi provinsi atau melakukan 

amandemen terhadap konstitusi provinsi, jika setidaknya dua pertiga dari anggotanya 

memilih untuk mendukung rancangan tersebut. Sebuah konstitusi provinsi atau amandemen 

konstitusi provinsi tidak boleh bertentengan dengan Konstitusi Nasional. Tetapi hanya dapat 

berbeda dalam hal-hal yang diperkenankan saja, diantaranya: 
 

1) struktur legislatif atau eksekutif provinsi dan prosedur yang berbeda dari yang diatur 

dalam konstitusi nasional 

2) lembaga, peran, wewenang dan status seorang pemimpin tradisional yang berlaku. 
 

Sebuah konstitusi provinsi tidak dapat memberi hak pada provinsi melakukan fungsi dan 

kekuasaannya di luar wilayah provinsi tersebut. Dan setiap provinsi dalam menyelenggarakaan 

fungsi dan kekuasaannya tidak diperkenankan mengganggu provinsi lain. Jika legislatif telah 

melakukan amandemen, maka Ketua dari legislatif harus menyerahkan teks konstitusi atau 

amandemen konstitusi kepada Mahkamah Konstitusi untuk sertifikasi. Tidak ada teks konstitusi 

provinsi atau amandemen konstitusi menjadi hukum sampai Mahkamah Konstitusi menyatakan 

bahwa teks tersebut isinya telah sesuai dan boleh berlaku. 
 

Perdana Menteri Provinsi harus memberikan persetujuan dan menandatangani teks dari 

provinsi konstitusi atau amandemen konstitusi yang telah disertifikasi oleh Mahkamah 

Konstitusi. Teks konstitusi provinsi yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Perdana 

Mentreri harus diterbitkan dalam lembaran pemerintah nasional dan akan berlaku pada waktu 
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yng telah ditentukan. Teks konstitusi provinsi atau amandemen konstitusi adalah yang telah 

ditandatangani dan dipublikasikan harus diberikan kepada Mahkamah Konstitusi untuk 

diamankan. 

 

B. Legislatif 
 

Parlemen di Republik Afrika Selatan menggunakan sistem dua kamar. Kamar 

pertama adalah Majelis Nasional dan kamar kedua adalah Dewan Nasional Provinsi. Majelis 

Nasional itu sepadan dengan DPR di Indonesia. Setiap anggotanya dipilih langsung oleh 

rakyat Republik Afrika Selatan melalui pemilu yang berlangsung setiap lima tahun sekali. 

Sedangkan Dewan Nasional Provinsi itu sepadan dengan DPD di Indonesia yang dipilih 

menggunakan sistem delegasi dari setiap provinsi yang ada di Republik Afrika Selatan. 

Penggabungan antara Majelis Nasional dan Dewan Nasional Provinsi disebut sebagai 

Komite, yang sepadan dengan MPR di Indonesia. 
 

Majelis Nasional dan Dewan Nasional Provinsi mempunyai beberapa tugas bersama 
 

yaitu: 
 

1. Majelis Nasional dan Dewan Nasional Provinsi harus membentuk komite aturan 

bersama untuk membuat aturan dan perintah mengenai usaha bersama Majelis dan 

Dewan, termasuk peraturan dan perintah: 
 

a. untuk menentukan prosedur untuk memfasilitasi proses legislatif, termasuk 

menetapkan batas waktu untuk menyelesaikan setiap langkah dalam proses; 

b. untuk membentuk komite bersama yang terdiri dari wakil-wakil dari kedua Majelis dan 

Dewan untuk mempertimbangkan dan melaporkan RUU disebut komite tersebut; 

c. untuk membentuk komite bersama untuk meninjau Konstitusi setidaknya setiap 

tahun; dan 

d. untuk mengatur bisnis: 
 

1) komite aturan bersama; 
 

2) komite Mediasi; 
 

3) komite constitutional review; 
 

2. Anggota kabinet, anggota Majelis Nasional dan delegasi Dewan Nasional Provinsi 

memiliki hak istimewa dan kekebalan yang sama sebelum komite bersama Majelis dan 
 

Dewan karena mereka memiliki sebelum Majelis atau Dewan. 
 

Berikut ini adalah penjelasan lebih mendalam tentang Majelis Nasional dan Dewan 

Nasional Provinsi: 
 

a. Majelis Nasional 
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Majelis Nasional yang telah terpilih berhak mewakili rakyat untuk memastikan 

pemerintahan berjalan sesuai dengan amanah konstitusi, dalam hal ini Majelis Nasional 

melaksanakan fungsi kontrolnya terhadap eksekutif. Majelis Nasional juga memiliki hak untuk 

memilih Presiden, membentuk forum nasional untuk membahas dan mempertimbangkan isu-isu 

publik serta mengawasi setiap tindakan eksekutif. Ada hal yang menarik di Republik Afrika 

Selatan, Majelis Nasional memang berkewenangan untuk memilih presiden namun jika Majelis 

Nasional gagal untuk memilih presiden baru dalam waktu 30 hari setelah kekosongan terjadi 

maka Pejabat Presiden berkewenangan untuk membubarkan Majelis Nasional. 
 

Majelis Nasional memiliki otoritas untuk membuat peraturan perundang-undang 

pada tingkat nasional, sedangkan pada tingkat provinsi yang berwenang untuk membuat 

peraturan ditingkat provinsi adalah lembaga legislatif ditingkat provinsi. Dan ditingkat lokal 

yang berhak membuat peraturan perundang-undangan di tingkat kota adalah dewan kota. 

Kekuasaan legislatif di Republik Afrika Selatan adalah gabungan antara tiga tingkat badan 

legislatif tersebut dimana mereka menjalankan fungsinya sebagai legislatif (membuat 

peraturan perundang-undangan). 
 

Otoritas legislatif nasional sebagaimana diberikan kepada Parlemen 

menganugerahkan pada Majelis Nasional kekuatan: 
 

1) untuk mengamandemen konstitusi; 
 

2) untuk meloloskan peraturan yang berkaitan dengan hal apapun, termasuk soal dalam 

area fungsional yang tercantum dan 

3) untuk mengalihkan kekuasaan legislatif, kecuali kekuatan untuk mengamandemen 

konstitusi, kepada badan legislatif dalam bidang lain pemerintahan; 

Dan Majelis Nasional mungkin ikut campur, dengan melewati undang-undang sesuai 
 

dengan pasal 76 (1), berkaitan dengan masalah jatuh dalam area fungsional yang tercantum 

dalam Jadwal 5, jika diperlukan mengenai 
 

1) untuk menjaga keamanan nasional; 
 

2) untuk mempertahankan kesatuan ekonomi; 
 

3) untuk mempertahankan standar nasional penting; 
 

4) untuk menetapkan standar minimum yang diperlukan untuk pemberian jasa; atau 
 

5) untuk mencegah tindakan yang tidak masuk akal diambil oleh provinsi yang merugikan 
 

kepentingan provinsi lain atau ke negara secara keseluruhan. 
 

Ketika menjalankan kewenangan legislatif, Majelis Nasional terikat hanya dengan 

Konstitusi, dan harus bertindak sesuai dengan, dan dalam batas-batas, Konstitusi. 
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A. Keanggotaan Majelis Nasional 
 

Majelis Nasional Republik Afrika Selatan terdiri dari tidak kurang dari 350 dan tidak 

lebih dari 400 perempuan dan laki-laki yang terpilih sebagai anggota dalam hal sistem 

pemilihan yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali sesuai amanah konstitusi. Sebelum 

anggota Majelis Nasional mulai menjalankan fungsi mereka di Majelis, mereka harus 

bersumpah atau menegaskan kesetiaan kepada Republik dan ketaatan pada konstitusi. 
 

Setiap warga negara yang memenuhi syarat berhak Majelis Nasional yang 

memenuhi syarat untuk menjadi anggota Majelis, kecuali: 
 

1) orang yang ditunjuk oleh, atau dalam pelayanan, negara dan menerima remunerasi 

untuk itu janji atau layanan, selain 

a. Presiden, Wakil Presiden, Menteri dan Wakil Menteri; dan 
 

b. Pengurus lain yang fungsi yang kompatibel dengan fungsi anggota Majelis, dan 

telah dinyatakan kompatibel dengan fungsi-fungsi oleh undang-undang nasional; 

2) delegasi permanen Dewan Nasional Provinsi atau anggota legislatif provinsi atau 

Dewan Kota; 

3) orang dinyatakan tidak waras oleh pengadilan Republik; 
 

4) siapa saja yang dihukum karena pelanggaran dan hukuman lebih dari 12 bulan penjara 

tanpa pilihan denda, baik di Republik, atau di luar Republik; 
 

5) seseorang yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi anggota Majelis Nasional; 
 

Setiap anggota Majelis Nasional dipilih untuk lima tahun masa jabatan. Ketika masa 

tugas Majelis Nasional berakhir, maka presiden dengan proklamasi harus memanggil dan 

menetapkan tanggal untuk pemilihan, yang harus diselenggarakan dalam waktu 90 hari dari 

tanggal Majelis dibubarkan atau masa tugasnya berakhir. Seseorang dapat kehilangan 

keanggotaan Majelis Nasional jika orang tersebut tidak lagi memenuhi syarat, tidak hadir 

dari Majelis tanpa izin dalam keadaan yang aturan dan perintah yang diperbolehkan oleh 

Majelis, atau berhenti menjadi anggota partai yang mengusung orang tersebut sebagai 

anggota Majelis Nasional. 
 

Keputusan dapat diambil apabila mayoritas anggota Majelis Nasional hadir sebelum 

pemungutan suara dapat diambil, sekurang-kurangnya sepertiga dari anggota harus hadir dari 

total anggota Majelis Nasional. Semua pertdebatan dan pertanyaan diputuskan oleh mayoritas 

suara. Anggota Majelis Nasional yang memimpin pertemuan Majelis tidak memiliki suara 

deliberatif, namun harus memberikan suara memutuskan apabila ada jumlah yang sama ketika 

memutuskan sebuah perkara dan dapat memberikan suara deliberatif ketika pertanyaan harus 

diputuskan dengan suara pendukung setidaknya dua pertiga anggota Majelis. 
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Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Majelis Nasional juga memiliki 

beberapa hak istimewa yaitu: 
 

1) memiliki kebebasan berbicara di Majelis dan komite, tunduk pada aturan dan perintah; dan 
 

2) tidak bertanggung jawab untuk proses perdata atau pidana, penangkapan, pemenjaraan 

atau kerusakan untuk: 

a. apa pun yang mereka katakan dalam, yang diproduksi sebelum atau diserahkan 

kepada Majelis atau komite tersebut; atau 
 

b. apa terungkap sebagai hasil dari apa yang mereka katakan dalam, yang diproduksi 

sebelum atau diserahkan kepada Majelis atau komite tersebut. 

3) Gaji, tunjangan dan manfaat yang dibayarkan kepada anggota Majelis Nasional adalah 

biaya langsung terhadap Dana Pendapatan Nasional. 

 

B. Dewan Nasional Provinsi 
 

Dewan Nasional Provinsi mewakili provinsi untuk memastikan bahwa kepentingan 

provinsi diperhitungkan dalam lingkup nasional pemerintah. Hal ini dilakukan terutama dengan 

berpartisipasi dalam proses legislasi nasional dan dengan menyediakan sebuah forum nasional 

untuk pertimbangan publik tentang isu-isu yang ada dan mempengaruhi provinsi. 
 

Dewan Nasional Provinsi merupakan delegasi dari setiap provinsi yang ada di 

Republik Afrika Selatan. Setiap provinsi masing-masing memberikan sepuluh delegasinya. 

Yang terdiri dari empat delegasi khusus dan enam delegasi permanen. Republik Afrika 

Selatan menganugerahkan Dewan Nasional Provinsi kekuasaan untuk berpartisipasi dalam 

amandemen konstitusi bersama Majelis Naional dan untuk ikut mempertimbangkan setiap 

undang-undang lain yang disahkan oleh Majelis Nasional. 
 

Partai yang memiliki wakilnya dalam legislatif provinsi berhak untuk menjadi 

delegasi dalam delegasi provinsi sesuai dengan formula yang ditetapkan oleh konstitusi. 

legislatif provinsi dalam waktu 30 hari setelah hasil pemilu legislatif diumumkan 

berkewenangan untuk menentukan berapa banyak dari delegasi masing-masing pihak yang 

menjadi delegasi permanen dan berapa banyak yang menjadi delegasi khusus sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan nasional dan menunjuk delegasi permanen sesuai dengan 

nominasi dari para pihak. 
 

Seseorang yang dinominasikan sebagai delegasi permanen harus memenuhi syarat 

untuk menjadi anggota legislatif provinsi dan jika seseorang yang merupakan anggota dari 

legislatif provinsi ditunjuk sebagai delegasi permanen, orang tersebut harus berhenti 

menjadi anggota legislatif provinsi. 
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Seseorang berhenti menjadi delegasi permanen jika orang tersebut: 
 

a. tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi anggota legislatif provinsi untuk alasan 

apapun selain ditunjuk sebagai delegasi permanen; 

b. menjadi anggota Kabinet; 
 

c. telah kehilangan kepercayaan dari legislatif provinsi dan ditarik oleh pihak yang 

dinominasikan orang itu; 

d. berhenti menjadi anggota partai yang dicalonkan orang itu dan ditarik oleh pihak 

tersebut; atau 

e. tidak hadir dari Dewan Nasional Provinsi tanpa izin dalam keadaan yang aturan dan 

perintah dari Dewan resep kehilangan jabatan sebagai delegasi permanen. 
 

Sebelum delegasi permanen mulai menjalankan fungsi mereka di Dewan Nasional 

Provinsi, mereka harus bersumpah atau menegaskan kesetiaan kepada Republik dan 

ketaatan pada konstitusi. Sehingga diharapkan mereka mampu menjalankan tugas pokok 

dan fungsi yang mereka miliki dengan baik 
 

Dewan Nasional Provinsi harus memilih Ketua dan Wakil Pimpinan dua dari antara 

para delegasi. Ketua dan salah satu Wakil Pimpinan terpilih dari antara delegasi permanen 

selama lima tahun kecuali istilah mereka sebagai delegasi berakhir lebih awal. Untuk 

membantu menyelesaikan, Dewan Nasional Provinsi dapat memilih dari antara delegasi 

pejabat ketua lain untuk membantu Ketua dan Wakil Pimpinan. 
 

Dewan Nasional Provinsi memiliki hak untuk mempertimbangkan, meloloskan, 

mengubah, mengusulkan amandemen atau menolak undang-undang. Dalam pengambilan 

keputusan di Dewan Nasional harus mendapatkan persetujuan minimal dari lima provinsi yang 

mendukung keputusan tersebut. Setiap provinsi memiliki satu suara atas nama provinsi yang 

mereka delegasikan. Dalam rapat Dewan Nasional anggota kabinet dan Wakil Menteri dapat 

hadir dan dapat memberikan pendapat namun tidak memiliki suara. Tidak hanya wakil dari 

lembaga eksekutif yang dapat hadir dalam rapat Dewan Nasional namun sepuluh perwakilan 

berbagai kota juga dapat berpartisipasi bila diperlukan namun tidak memiliki hak suara. 
 

Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Nasional Provinsi memiliki beberapa hak 

istimewa, diantara sebagai berikut: 
 

a. memiliki kebebasan berbicara di Dewan dan komitenya, tunduk pada aturan dan 

perintah; dan 

b. tidak bertanggung jawab untuk proses perdata atau pidana, penangkapan, pemenjaraan 

atau kerusakan untuk - 
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c. apa pun yang mereka katakan dalam, yang diproduksi sebelum atau disampaikan 

kepada Dewan atau komite tersebut; atau 

d. apa terungkap sebagai hasil dari apa yang mereka katakan dalam, yang diproduksi 

sebelum atau disampaikan kepada Dewan atau komite tersebut. 

e. hak istimewa dan kekebalan dari Dewan Nasional Provinsi lain, delegasi Dewan 
 

f. gaji, tunjangan dan manfaat yang dibayarkan kepada anggota tetap Dewan Nasional 

Provinsi adalah biaya langsung terhadap Dana Pendapatan Nasional. 

 

C. Kekuasaan Kehakiman 
 

Kekuasaan kehakiman Republik Adalah hak anggota yag ada di pengadilan. Pengadilan 

bersifat independen dan hanya tunduk pada konstitusi dan hukum, yang mereka harus 

menerapkan hukum memihak dan tanpa rasa takut, mendukung atau prasangka. Tidak ada orang 

muapun lembaga negara yang dapat mengganggu fungsi pengadilan. Lembaga-lembaga negara 

lain melalui langkah-langkah legislatif dan lainnya justru harus membantu dan melindungi 

pengadilan untuk menjamin independensi, imparsialitas, martabat, aksesibilitas dan efektivitas 

pengadilan. Perintah atau keputusan yang dikeluarkan oleh pengadilan mengikat semua orang 

dan Lembaga-lembaga Negara lain yang terkait dengan keputusan tersebut. Hakim Ketua adalah 

kepala peradilan yang bertanggung jawab atas pembentukan dan pengawasan norma-norma dan 

standar yang digunakan dalam pelaksanaan fungsi peradilan dari semua pengadilan. 
 

Dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman di Republik Afrika Selatan memiliki 

beberapa jenis pengadilan, diantaranya adalah: 
 

1) Mahkamah Konstitusi; 
 

2) Mahkamah Agung Banding; 
 

3) Pengadilan Tinggi Afrika Selatan, dan pengadilan tinggi banding yang mungkin 

didirikan oleh Undang-undang Parlemen untuk mendengar banding dari pengadilan dari 

status mirip dengan Pengadilan Tinggi Afrika Selatan; 

4) Pengadilan Magistrate; dan 
 

5) Pengadilan lain didirikan atau diakui oleh Undang-undang Parlemen, termasuk 

pengadilan status yang mirip dengan baik Pengadilan Tinggi Afrika Selatan atau 

Pengadilan Magistrate. 
 

Mahkamah Konstitusi terdiri dari Ketua Mahkamah Afrika Selatan, Wakil Hakim 

Agung dan sembilan hakim lainnya. Sebuah masalah sebelum disidangkan di Mahkamah 

Konstitusi harus didengar dan dipelajari oleh setidaknya delapan hakim terlebih dahulu. 

Mahkamah Konstitusi adalah pengadilan tertinggi Republik dan memiliki tugas untuk 
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memberikan putusan tentang masalah-masalah konstitusional dan hal-hal lain jika ada 

masalah yang dilimpahkan kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengajukan banding 

dengan alasan bahwa hal tersebut menimbulkan titik diperdebatkan hukum umum 

kepentingan publik yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi, dan membuat 

keputusan akhir apakah suatu hal dalam yurisdiksinya. 
 

Di Republik Afrika Selatan hanya Mahkamah Konstitusi yang memiliki banyak 

kewenangan, diantaranya sebagai berikut: 
 

a. memutuskan sengketa antara lembaga-lembaga negara ditingkat nasional atau provinsi 

mengenai status konstitusional, kekuasaan atau fungsi dari setiap lembaga-lembaga negara; 

b. memutuskan konstitusionalitas setiap aturan parlemen atau provinsi, tapi mungkin 

melakukannya ketika Presiden memintanya 
 

c. memutuskan konstitusionalitas setiap amandemen Konstitusi; 
 

d. memutuskan bahwa DPR atau Presiden telah gagal untuk memenuhi konstitusi 

kewajiban; atau 

e. menyatakan bahwa konstitusi yang telah diajukan oleh provinsi telah disahkan dan berlaku. 
 

Selain itu juga Mahkamah Konstitusi membuat keputusan akhir apakah Undang-undang 

Parlemen, sebuah Undang-Undang provinsi atau perilaku Presiden adalah konstitusional, dan 

harus mengkonfirmasi setiap urutan ketidakabsahan dibuat oleh Mahkamah Agung Banding, 

Pengadilan Tinggi Selatan Afrika, atau pengadilan status yang sama. 
 

Perundang-undangan nasional atau aturan Mahkamah Konstitusi harus menjamin: 
 

1) seseorang bila dalam kepentingan keadilan harus cuti dari keanggotaan Mahkamah 

Konstitusi 

2) untuk membawa materi langsung ke Mahkamah Konstitusi; atau 
 

3) untuk naik banding langsung ke Mahkamah Konstitusi dari pengadilan lain. 
 

4) Mahkamah konstitusi harus peduli terhadap setiap masalah yang melibatkan interpretasi, 
 

perlindungan atau penegakan konstitusi. 
 

Mahkamah Agung Banding terdiri dari Presiden, Wakil Presiden yang dan jumlah hakim 

banding ditentukan dalam hal Undang-undang Parlemen. Sebuah masalah sebelum Mahkamah 

Agung Banding harus diputuskan dengan jumlah hakim ditentukan dalam hal Undang-undang 

Parlemen. Mahkamah Agung Banding berkewenangan memutuskan banding di setiap masalah 

yang timbul dari Pengadilan Tinggi Afrika Selatan atau pengadilan status yang sama dengan 

Pengadilan Tinggi Afrika Selatan, kecuali dalam hal tenaga kerja atau persaingan hal yang dapat 

ditentukan oleh Undang-undang Parlemen. Dalam menjalankan tugasnya Mahkamah Agung 

Banding hanya dapat memutuskan banding, masalah yang 
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berhubungan dengan banding dan hal-hal lain yang dapat disebut dalam keadaan yang 

didefinisikan oleh Undang-undang Parlemen. 
 

Pengadilan Tinggi Afrika Selatan akan memutuskan setiap masalah konstitusional 

dan masalah lain tidak ditugaskan ke pengadilan lain oleh Undang-undang Parlemen. 

kecuali suatu hal itu telah disetujui untuk didengar langsung oleh Mahkamah Konstitusi atau 

ditugaskan oleh Undang-undang Parlemen ke pengadilan lain dari status yang sama dengan 

Pengadilan Tinggi Afrika Selatan. Pengadilan Tinggi Afrika Selatan terdiri dari Divisi yang 

telah ditentukan oleh Undang-undang Parlemen. Pengadilan Tinggi Afika Selatan harus 

mendirikan Divisi dengan satu atau dua kursi di setiap Divisi dan menugaskan yurisdiksi ke 

Divisi tersebut. Setiap Divisi Pengadilan Tinggi Selatan Afrika memiliki Presiden Hakim, 

mungkin memiliki satu atau lebih Wakil Presiden Hakim dan memiliki jumlah hakim lain 

yang ditentukan dalam hal legislasi nasional. 
 

Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung Banding dan Pengadilan Tinggi Afrika 

dapat memutuskan masalah apapun ditentukan oleh Undang-undang Parlemen, tetapi 

pengadilan status lebih rendah dari Pengadilan Tinggi Afrika Selatan mungkin tidak 

menyelidiki atau memerintah pada konstitusionalitas undang-undang apapun. Semua 

pengadilan berfungsi dalam hal legislasi nasional beserta aturan dan prosedurnya harus 

diatur dalam hal legislasi nasional. Ketika memutuskan soal konstitusional dalam 

kekuasaannya, sebuah pengadilan harus: 
 

1) menyatakan bahwa hukum atau perilaku yang tidak sesuai dengan Konstitusi dan 

melihat sejauh mana ketidak konsistensinya; dan 

2) dapat membuat urutan apapun yang adil dan merata. Termasuk perintah membatasi efek 

retrospektif deklarasi ketidakabsahan dan perintah menangguhkan deklarasi 

ketidakabsahan untuk setiap periode dan pada persyaratan apa pun, untuk 

memungkinkan pihak yang berwenang untuk memperbaiki kesalahan. 
 

Mahkamah Agung Banding, Pengadilan Tinggi Afrika Selatan atau pengadilan status 

yang sama dapat membuat perintah mengenai validitas konstitusional Undang-undang 

Parlemen, UU provinsi atau perilaku Presiden, tapi urutan ketidakabsahan konstitusional tidak 

memiliki kekuatan kecuali dikonfirmasi oleh Mahkamah Konstitusi. Sebuah pengadilan yang 

membuat urutan ketidakabsahan konstitusional dapat memberikan suatu larangan sementara 

atau bantuan sementara lainnya atau mungkin menunda yang proses, menunggu keputusan 

Mahkamah Konstitusi pada validitas bahwa Undang-Undang atau perilaku. 
 

Perundang-undangan nasional harus menyediakan untuk rujukan dari urutan 

ketidakabsahan konstitusional ke Mahkamah Konstitusi. Setiap orang atau lembaga-lembaga 
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negara dengan alasan yang cukup kuat dapat mengajukan banding, atau menerapkan 

langsung ke Mahkamah Konstitusi untuk mengkonfirmasi atau mengubah urutan 

konstitusional ketidakabsahan oleh pengadilan. 
 

Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung Banding dan Pengadilan Tinggi Afrika 

Selatan masing-masing memiliki kekuatan yang melekat untuk melindungi dan mengatur 

proses mereka sendiri, dan untuk mengembangkan hukum umum, dengan 

mempertimbangkan kepentingan keadilan di Republik Afrika Selatan. 

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Lembaga Peradilan di Republik Afrika 

Selatan juga dapat dibantu oleh beberapa orang dengan beberapa kualifikasi. Setiap wanita 

atau pria yang sesuai dengan kualifikasi dapat berkesempatan untuk ditunjuk sebagai 

petugas pengadilan. Setiap orang yang akan berkerja di pengadilan Republik Afrika Selatan 

juga harus menjadi warga negara Afrika Selatan. Dalam menentukan orang-orang yang akan 

bekerja di peradilan juga harus memperhatikan ebutuhan dari peradilan, komposisi rasial 

dan jenis kelamin 
 

Presiden sebagai kepala eksekutif nasional, setelah berkonsultasi dengan Dinas 

Kehakiman Komisi dan pimpinan partai yang diwakili dalam Majelis Nasional, menunjuk 

Ketua Mahkamah Agung dan Wakil Ketua MA dan, setelah berkonsultasi dengan Yudisial 

Komisi Pelayanan, menunjuk Presiden dan Wakil Presiden Mahkamah Agung Banding. 

Para hakim lain dari Mahkamah Konstitusi yang ditunjuk oleh Presiden, sebagai kepala dari 

eksekutif nasional, setelah berkonsultasi dengan Ketua Mahkamah Agung dan pimpinan 

partai diwakili dalam Majelis Nasional, sesuai dengan prosedur berikut: 
 

1) Yudisial Komisi Pelayanan harus menyiapkan daftar nominasi dengan tiga nama lebih 

dari jumlah keputusan yang akan dibuat, dan menyerahkan daftar nama calon hakim 

kepada Presiden. 
 

2) Presiden dapat membuat keputusan dari daftar, dan harus menyarankan Komisi 

Kehakiman, dengan alasan, jika salah satu nominator adalah tidak dapat diterima dan 

keputusan apapun masih harus dibuat. 
 

3) Yudisial Komisi Pelayanan harus melengkapi daftar dengan lebih nominasi dan 

Presiden harus membuat keputusan yang tersisa dari daftar ditambah. 

Pada setiap saat, setidaknya empat anggota Mahkamah Konstitusi harus merupakan 
 

seorang hakim pada saat mereka diangkat ke Mahkamah Konstitusi. Presiden harus menunjuk 

hakim semua pengadilan lain atas saran dari Komisi Pelayanan Yudisial. Petugas pengadilan 

lain harus ditunjuk dalam hal Undang-undang Parlemen yang harus memastikan bahwa 

pengangkatan, promosi, transfer atau pemberhentian, atau langkah-langkah disipliner terhadap 
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petugas pengadilan berlangsung tanpa bantuan atau prasangka. Sebelum petugas pengadilan 

mulai menjalankan fungsi mereka, mereka harus mengambil sumpah atau menegaskan 

bahwa mereka akan menegakkan dan melindungi Konstitusi. 
 

Presiden dapat menunjuk seorang untuk ditunjuk sebagai Wakil Kepala atau hakim 

Mahkamah Konstitusi jika ada kekosongan jabatan salah satu diantara keduanya, atau jika 

keduanya sedang tidak ada ditempat. Janji harus dilakukan pada rekomendasi dari anggota 

Kabinet bertanggung jawab atas administrasi peradilan bertindak dengan persetujuan Ketua 

Mahkamah Agung, dan penunjukan sebagai bertindak Wakil Ketua MA harus dibuat dari jajaran 

hakim yang telah ditunjuk ke Mahkamah Konstitusi. anggota Kabinet bertanggung jawab atas 

administrasi peradilan harus menunjuk yang bertindak hakim untuk pengadilan lain setelah 

berkonsultasi dengan hakim senior pengadilan yang hakim bertindak akan melayani. 
 

Seorang hakim Mahkamah Konstitusi memegang kantor untuk jangka waktu 12 tahun 

atau sampai dia mencapai usia 70, mana yang lebih dahulu, kecuali Undang-undang Parlemen 

memperpanjang masa jabatan hakim Mahkamah Konstitusi. Sedangkan hakim lain memegang 

jabatan sampai mereka dikeluarkan dari dinas aktif yang telah diatur dalam Undang-undang 

Parlemen. Gaji, tunjangan dan fasilitas seorang hakim tidak dapat dikurangi. 
 

Seorang Hakim dapat diberhentikan dari jabatannya ketika Komisi Pelayanan 

Yudisial menemukan bahwa hakim tersebut tidak mampu menjalankan tugasnya dengan 

baik. Maksudnya adalah sangat tidak kompeten atau bersalah karena perbuatan-perbuatan 

yang kotor. Selain itu hakim juga dapat diberhentikan dari jabatannya apabila Majelis 

Nasional memanggil hakim yang akan diberhentikan dengan suara pendukung minimal dua 

pertiga dari anggota-anggotanya. Presiden harus mengberhentikan hakim tersebut dan atas 

saran Komisi Kehakiman, Presiden dapat menangguhkan seorang hakim yang terbukti 

bersalah dari masa jabatannya. 
 

Pelayanan Komisi Yudisial di Republik Afrika Selatan terdiri dari: 
 

1) Ketua Majelis Hakim, yang memimpin pada pertemuan Komisi; 
 

2) Presiden Mahkamah Agung Banding; 
 

3) Salah satu Hakim Presiden yang ditunjuk oleh Hakim Presiden; 
 

4) Anggota Kabinet bertanggung jawab atas administrasi peradilan, atau alternatif yang 

ditunjuk oleh anggota Kabinet; 

5) Dua advokat berlatih dicalonkan dari dalam profesi advokat untuk mewakili profesi 

secara keseluruhan, dan diangkat oleh Presiden; 

6) Dua pengacara terlatih dicalonkan dari dalam profesi pengacara untuk mewakili profesi 

secara keseluruhan, dan diangkat oleh Presiden; 
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7) Satu guru hukum yang ditunjuk oleh guru hukum di universitas-universitas Afrika Selatan; 
 

8) Enam orang yang ditunjuk oleh Majelis Nasional dari antara nya anggota, setidaknya tiga 

di antaranya harus menjadi anggota partai oposisi diwakili dalam Majelis; 

9) Empat delegasi permanen Dewan Nasional Provinsi yang ditunjuk bersama-sama oleh 

Dewan dengan suara pendukung setidaknya enam provinsi; 

10) Empat orang yang ditunjuk oleh Presiden sebagai kepala eksekutif nasional, setelah 

berkonsultasi dengan para pemimpin dari semua pihak dalam Majelis Nasional; dan 
 

11) Ketika mempertimbangkan hal yang berkaitan dengan Divisi spesifik Pengadilan Tinggi 

Afrika Selatan, Hakim Presiden Divisi itu dan Premier dari provinsi yang bersangkutan, 

atau alternatif yang ditunjuk oleh masing-masing dari mereka. 
 

Jika jumlah orang yang dicalonkan dari dalam advokat atau pengacara sama dengan 

jumlah lowongan untuk diisi, Presiden harus menunjuk mereka. Jika jumlah orang yang 

dinominasikan melebihi jumlah lowongan yang akan diisi, Presiden, setelah berkonsultasi 

dengan profesi yang relevan, harus menunjuk cukup dari calon untuk mengisi lowongan, 

memperhitungkan kebutuhan untuk memastikan bahwa mereka ditunjuk mewakili profesi 

secara keseluruhan. Sedangkan anggota Komisi yang ditunjuk oleh Dewan Nasional 

Provinsi dapat bertugas sampai mereka diganti bersama-sama, atau sampai masa jabatannya 

habis dan digantikan oleh orang lain. Anggota lain yang ditunjuk atau dinominasikan untuk 

bertugas di Komisi Yudisial sampai mereka digantikan oleh orang-orang yang ditunjuk atau 

mencalonkan mereka. 
 

Komisi Yudisial memiliki kewenangan dan fungsi yang ditugaskan untuk itu dalam 

Konstitusi dan Undang-undang nasional. Komisi Yudisial mungkin memberikan saran 

kepada pemerintah nasional tentang masalah apapun yang berkaitan dengan peradilan atau 

administrasi peradilan tetapi ketika ada masalah kecuali pengangkatan hakim Komisi 

Yudisial harus duduk tanpa enam orang yang ditunjuk oleh Majelis Nasional dan empat 

delegasi permanen Dewan Nasional Provinsi. Komisi Yudisial dapat menentukan 

prosedurnya sendiri, tapi keputusan Komisi harus didukung oleh mayoritas anggotanya. 
 

Jika Ketua Mahkamah Agung atau Presiden Mahkamah Agung Banding sementara 

bertugas di Komisi Yudisial, maka Wakil Ketua MK atau Wakil Presiden Mahkamah Agung 

Banding dapat bertindak sebagai alternatif di Komisi Yudisial. Presiden dan orang-orang yang 

menunjuk, mencalonkan atau menunjuk salah satu Hakim Presiden, dua advokat, dua pengacara 

dan satu guru hukum dan dosen hukum dapat menunjuk, mencalonkan atau menunjuk alternatif 

untuk masing-masing anggota, untuk membantu Komisi Yudisial setiap kali anggota yang 
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bersangkutan untuk sementara tidak dapat melakukan tugasnya dengan alasan ketidakmampuan, 

sedang tidak berada di Republik atau untuk yang lain alasan yang cukup kuat. 
 

Ada beberapa otoritas kejaksaan nasional di Republik, terstruktur dan diatur dalam 
 

Undang-undang Parlemen, diantaranya: 
 

1) Direktur Nasional Penuntut Umum, yang merupakan kepala kejaksaan yang memiliki 

otoritas, dan ditunjuk oleh Presiden sebagai kepala eksekutif nasional; 

2) Direksi Penuntut Umum dan jaksa sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang 

Parlemen. 
 

Kewenangan penuntutan memiliki kekuatan untuk lembaga proses pidana atas nama 

negara, dan untuk melaksanakan setiap fungsi yang diperlukan terkait dengan 

melembagakan proses pidana. undang-undang nasional harus memastikan bahwa Direksi 

Penuntut Umum yang tepat yang memenuhi syarat; dan bertanggung jawab untuk 

penuntutan di yurisdiksi tertentu. Perundang-undangan nasional harus memastikan 

pemegang otoritas dapat melaksanakan tugasnya tanpa rasa takut, mendukung atau 

prasangka. Direktur Nasional Penuntut Umum memiliki hak untuk: 
 

1) wajib menentukan dengan persetujuan dari anggota Kabinet bertanggung jawab untuk 

administrasi peradilan, dan setelah berkonsultasi dengan Direktur Umum Penuntutan, 

kebijakan penuntutan yang harus diperhatikan dalam proses penuntutan; 
 

2) wajib mengeluarkan arahan kebijakan yang harus diperhatikan dalam proses penuntutan; 
 

3) dapat ikut campur dalam proses penuntutan ketika arahan kebijakan tidak terpenuhi; dan 
 

4) dapat meninjau keputusan untuk mengadili atau tidak mengadili, setelah berkonsultasi 

dengan Direktur Penuntut Umum yang relevan dan setelah mengambil representasi 

dalam jangka waktu tertentu oleh Direktur Nasional Penuntut Umum, dari berikut: 
 

a. orang yang dituduh. 
 

b. pengadu. 
 

c. Setiap orang atau pihak lain yang dianggap relevan oleh Direktur Nasional. 
 

Anggota Kabinet yang bertanggung jawab atas administrasi peradilan harus 

melaksanakan tanggung jawab akhir atas otoritas penuntutan. Semua hal-hal lain yang 

menyangkut kewenangan penuntutan harus ditentukan oleh legislasi nasional. Perundang-

undangan nasional dapat mengatur setiap masalah mengenai administrasi peradilan yang 

tidak diatur dalam Konstitusi, diantaranya: 
 

1) program pelatihan untuk petugas pengadilan; 
 

2) prosedur untuk menangani keluhan tentang petugas pengadilan; dan 
 

3) partisipasi orang selain petugas pengadilan dalam keputusan pengadilan. 
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D. Pemimpin Adat 
 

Lembaga, status dan peran kepemimpinan tradisional, menurut hukum adat, diakui, 

tunduk pada konstitusi. Pemimpin tradisional memiliki otoritas untuk mengamati sistem 

hukum adat dapat tunduk pada undang-undang yang berlaku dan adat istiadat, yang meliputi 

amandemen, atau pencabutan, atas undang-undang atau adat kebiasaan. Pengadilan harus 

menerapkan hukum adat ketika hukum yang berlaku, tunduk pada Konstitusi dan undang-

undang apapun yang secara khusus berkaitan dengan hukum adat. 
 

Undang-undang Nasional dapat memberikan peran kepemimpinan tradisional 

sebagai lembaga di tingkat lokal mengenai hal-hal yang mempengaruhi masyarakat lokal. 

Untuk menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan kepemimpinan tradisional, peran 

tokoh adat, hukum adat dan adat istiadat masyarakat mengamati sistem undang-undang 

nasional atau provinsi dapat menyediakan untuk pendirian rumah pemimpin tradisional dan 

undang-undang nasional dapat membentuk sebuah dewan pemimpin tradisional. 

 

E. Lembaga Negara Pendukung Tegaknya Demokrasi 
 

Dalam melaksanakan demokrasi konstitusionalnya Republik Afrika Selatan 

membutuhkan lembaga negara yang berperan khusus untuk membantu tegaknya demokrasi di 

Republik Afrika Selatan. Lembaga-lembaga ini diatur hak dan kewenangannya secara cukup 

rinci di Konstitusi Republik Afrika Selatan. Lembaga-lembaga tersebut bersifat independen, dan 

hanya tunduk pada Konstitusi serta hukum yang ada di Republik Afrika Selatan. Lembaga-

lembaga ini harus menggunakan kekuasaan yang mereka miliki dan fungsi-fungsinya tanpa rasa 

takut, mendukung atau prasangka. Lembaga-lembaga tersebut adalah: 
 

1) Komisi Perlindungan Publik. 
 

2) Afrika Selatan Komisi Hak Asasi Manusia. 
 

3) Komisi Sosialisasi dan Perlindungan Hak-hak Budaya, Agama dan Bahasa Komunitas. 
 

4) Komisi Kesetaraan Gender. 
 

5) Auditor-General. 
 

6) Komisi Pemilihan. 
 

Lembaga-lembaga Negara lain melalui langkah-langkah legislatif dan lainnya, harus 

membantu dan melindungi lembaga-lembaga ini untuk memastikan independensi, 

imparsialitas, martabat dan efektivitas lembaga-lembaga ini. Tidak ada orang lembaga 

negara lain dapat mengganggu fungsi lembaga-lembaga tersebut. Lembaga-lembaga ini 

bertanggung jawab kepada Majelis Nasional, dan harus melaporkan kegiatan mereka dan 

kinerja fungsi mereka kepada Majelis setidaknya sekali tahun. 
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Komisis Perlindungan Publik memiliki kekuasaan, sebagaimana diatur oleh legislasi 

nasional untuk: 
 

1) menyelidiki setiap perilaku dalam urusan negara, atau dalam administrasi publik dalam 

lingkup pemerintah, yang diduga melakukan penyelewengan, ketidakwajaran atau 

adanya dugaan; 
 

2) melaporkan tindakan-tindakan publik dan 
 

3) mengambil tindakan perbaikan yang tepat dari permasalahan yang ada. 
 

Komisi Perlindungan Publik memiliki kekuasaan tambahan dan fungsi yang 

ditentukan oleh nasional undang-undang selain yang disebutkan dalam konstitusi. Komisi 

Perlindungan Publik tidak menyelidiki keputusan pengadilan. Komisi Perlindungan Publik 

harus dapat diakses oleh semua orang dan masyarakat. Setiap laporan yang dikeluarkan oleh 

Komisi Perlindungan Publik harus terbuka untuk umum dapat diakses dengan mudah 

kecuali terjadi keadaan luar biasa, akan ditentukan dalam hal legislasi nasional yang 

membutuhkan bahwa laporan harus dirahasiakan. 
 

Komisi Perlindungan Publik ditunjuk untuk jangka waktu yang tidak terbarukan dari 

tujuh tahun. Anggota dari Komisi Perlindungan Umum harus diisi oleh warga negara Afrika 

Selatan yang telah lolos fit and proper test serta persyaratan lain yang telah diatur oleh 

Undang-undang Nasional. Keanggotaan yang mengisi Komisi Perlindungan Umum 

mencerminkan besarnya lembaga tersebut. Selain itu komposisi jenis kelamin juga harus 

dipertimbangkan ketika anggotanya ditunjuk. 
 

Komisi Hak Asasi Manusia di Republik Afrika Selatan adalah lembaga negara yang 

mendukung tegaknya demokrasi di Afrika Selatan yang memilki tugas sebagai berikut: 
 

1) mensosialisasikan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan budaya hak asasi 

manusia; 

2) mensosialaisasikan perlindungan, pengembangan dan pencapaian hak asasi manusia; dan 
 

3) memantau dan menilai ketaatan hak asasi manusia di Republik. 
 

Komisi Hak Asasi Manusia di Republik Afrika Selatan memiliki kekuatan 

sebagaimana diatur oleh legislasi nasional. Kekuatan ini diperlukan untuk menjalankan 

fungsinya dan tugasnya. Kekuatan tersebut adalah untuk menyelidiki dan melaporkan 

ketaatan terhadap Hak Asasi Manusia, untuk mengambil langkah-langkah untuk 

mengamankan ganti rugi yang sesuai ketika hak asasi manusia telah dilanggar, untuk 

melakukan penelitian terhadap kasus Hak Asasi Manusia dan untuk meningkatkan 

kesadaran untuk menjaga Hak Asasi Manusia di Republik Afrika Selatan. 
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Setiap tahun Komisi Hak Asasi Manusia Afrika Selatan akan meminta lembaga-

lembaga negara lain untuk memberikan laporan dan informasi tentang langkah-langkah 

yang telah diambil dalam rangka realisasi hak-hak dalam Bill of Rights tentang perumahan, 

perawatan kesehatan, makanan, air, jaminan sosial, pendidikan dan lingkungan. Setiap 

lembaga-lembga negara di Republik Afrika Selatan wajib memberikan laporan ini. Selain 

fungsi yang telah dijelaskan diatas Komisi Hak Asasi Manusia Afrika Selatan juga memiliki 

kekuatan tambahan dan fungsi yang ditentukan oleh undang-undang nasional. 
 

Objek utama dari Komisi Sosialisasi dan Perlindungan Hak Budaya, Agama dan 

Bahasa Komunitas adalah: 
 

1) untuk mempromosikan penghormatan terhadap hak-hak budaya, agama dan bahasa 

masyarakat; 
 

2) untuk mempromosikan dan mengembangkan perdamaian, persahabatan, kemanusiaan, 

toleransi dan nasional persatuan di antara komunitas budaya, agama dan bahasa, atas 

dasar kesetaraan, non-diskriminasi dan asosiasi bebas; dan 

3) merekomendasikan pembentukan atau pengakuan, sesuai dengan nasional undang-undang, 
 

sebuah dewan budaya atau lainnya atau dewan untuk masyarakat atau masyarakat di 

Afrika Selatan. 
 

Komisi memiliki kekuasaan, sebagaimana diatur oleh undang-undang nasional, 

diperlukan untuk mencapai obyek utama, termasuk kekuatan untuk memantau, menyelidiki, 

penelitian, mendidik, lobi, saran dan melaporkan isu-isu tentang hak-hak budaya,agama dan 

bahasa masyarakat. Komisi dapat melaporkan setiap hal yang jatuh dalam kekuasaan dan 

fungsinya Komisi Hak Asasi Manusia Afrika Selatan untuk penyelidikan. Komisi memiliki 

kekuasaan tambahan dan fungsi yang ditentukan oleh nasional undang-undang. Jumlah anggota 

Komisi untuk Sosialisasi dan Perlindungan Hak Budaya, Agama dan Bahasa Masyarakat dan 

janji mereka dan masa jabatan harus dijelaskan oleh perundang-undangan nasional. Susunan 

Komisi harus secara luas mewakili budaya utama, agama dan bahasa masyarakat di Afrika 

Selatan; dan secara luas mencerminkan komposisi gender dari Afrika Selatan. 
 

Komisi Kesetaraan Gender harus mempromosikan penghormatan terhadap 

kesetaraan gender dan perlindungan, pengembangan dan pencapaian kesetaraan gender. 

Komisi Kesetaraan Gender memiliki kekuatan, sebagaimana diatur oleh nasional undang-

undang, yang diperlukan untuk menjalankan fungsinya, termasuk kekuatan untuk 

memantau, menyelidiki, riset, mendidik, lobi, saran dan melaporkan isu-isu mengenai 

gender kesetaraan. Komisi Kesetaraan Gender memiliki kekuatan tambahan dan fungsi 

ditentukan oleh undang-undang nasional. 
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Auditor Umum harus mengaudit dan melaporkan rekening, keuangan pernyataan 

dan manajemen keuangan dari semua departemen negara nasional dan provinsi dan 

administrasi, semua kota dan setiap lembaga atau entitas akuntansi lainnya yang diperlukan 

oleh nasional atau provinsi undang-undang yang akan diaudit oleh Auditor Umum. Selain 

tugas yang telah dijelaskan sebelumnya Auditor Umum dapat mengaudit dan melaporkan 

rekening, laporan keuangan dan manajemen keuangan dari: 
 

1) setiap lembaga yang didanai dari Dana Pendapatan Nasional atau Pendapatan Provinsi 

Dana atau kotamadya; atau 

2) lembaga yang berwenang dalam hal hukum apapun untuk menerima uang untuk 

kepentingan umum. 
 

Auditor Umum harus menyerahkan laporan audit untuk setiap legislatif yang 

memiliki audit langsung, dan otoritas lainnya yang ditentukan oleh undang-undang nasional. 

Semua laporan harus dapat diakses oleh siapapun. Auditor Umum memiliki kekuatan 

tambahan dan fungsi yang ditentukan oleh nasional undang-undang. Auditor Umum harus 

ditunjuk untuk tetap, jangka non-terbarukan antara lima dan sepuluh tahun. Anggota dari 

Auditor Umum haruslah seseorang yang berkewarganegaraan Afrika Selatan, 

berpengalaman serta profesional dibidang audit keuangan negara, administrasi publik dan 

konsen dalam memperhatikan Auditor Umum. 
 

Komisi Pemilihan memiliki tugas untuk mengelola pemilihan badan legislatif nasional, 

provinsi dan kota di sesuai dengan undang-undang nasional, memastikan bahwa pemilu yang 

bebas dan adil dan menyatakan hasil pemilu tersebut dalam jangka waktu yang cukup sesuai 

dengan yang ditentukan oleh undang-undang nasional. Komisi Pemilihan memiliki kekuatan 

tambahan dan fungsi yang ditentukan oleh legislasi nasional. Komisi Pemilihan harus terdiri dari 

setidaknya tiga orang. Jumlah anggota lainnya akan diatur oleh undang-undang nasional. 
 

Selain lembaga-lembaga yang telah dijelaskan diatas, Perundang-undangan Nasional 

Republik Afrika Selatan juga membentuk Otoritas Penyiaran. Otoritas Penyiaran bersifat 

independen untuk mengatur penyiaran di kepentingan publik, dan untuk menjamin keadilan, 

keragaman, pandangan yang komprehensif masyarakat Republik Afrika Selatan. 
 

Presiden, berdasarkan rekomendasi dari Majelis Nasional, harus menunjuk Komisi 

Perlindungan Umum, Auditor Umum dan anggota dari Komisi Hak Asasi Manusia Afrika 

Selatan, Komisi Kesetaraan Gender dan Komisi Pemilihan. 
 

Majelis Nasional harus merekomendasikan orang-orang untuk dicalonkan anggota 

semua pihak yang diwakili dalam Majelis secara proporsional dan disetujui oleh Majelis 

minimal 60 persen dari anggota Majelis jika rekomendasi menyangkut penunjukan Komisi 
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Perlindungan atau Auditor Umum atau dari mayoritas anggota Majelis, jika rekomendasi 

menyangkut pengangkatan anggota Komisi. Dalam proses rekomendasi masyarakat sipilpun 

dapat dilibatatkan dengan mekanisme yang telah ditentukan oleh Undang-undang. 
 

Komisi Perlindungan Publik. Auditor Umum atau anggota Komisi yang lain hanya 

dapat diberhentikan ketika melakukan kesalahan dasar, tidak mampu dalam menjalankan 

tugas dan hal ini diketahui oleh Majelis Nasional. Pemberhentian ini harus disetujui minimal 

oleh dua pertiga dari seluruh anggota Majelis Nasional. Namun Presiden memiliki hak untuk 

menangguhkan proses tersebut jika dia berkenan. 

 

F. Hak Asasi Manusia 
 

Hak Asasi Manusia merupakan isu yang banyak diperbincangkan pasca Perang Dunia 
 

II. Hal ini ditengarai dengan lahirnya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada 10 

Desember 1948, yang disusul dengan lahirnya dua kovenan internasional yaitu Kovenan 

Internasional Hak Sipil dan politik dan Kovenan Internasional Ekonomi, Sosial dan Budaya 

pada 16 Desember 1966. Meskipun jauh sebelum adanya DUHAM dan dua konvenan 

internasional tersebut telah ada dua piagam politik penting yang dianggap sebagai tonggak 

awal lahirnya Hak Asasi Manusia yaitu Magna Charta pada 15 Juni 1215 di Inggris dan 

Piagam Madinah pada tahun 622 di Madinah. 
 

Hak Asasi Manusia dijadikan satu pokok bahasan dalam konstitusi Republik Afrika 

Selatan. Di dalam konstitusi Republik Afrika Selatan Hak Asasi Manusia diatur dengan 

sangat detail. Setidaknya ada hak-hak yang diatur didalamnya. Hak tersebut meliputi 

sebagai berikut: 1. Hak atas kesetaraan 
 

Setiap orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan yang sama dari 

hukum. Kesetaraan tersebut termasuk kesetaraan penuh atas semua hak dan kebebasan. 

Untuk mencapai kesetaraan tersebut legislatif dan lembaga-lembaga lain berkewajiban 

untuk melindungi warga negara dari diskriminasi yang tidak adil. Negara tidak boleh 

melakukan diskriminasi dengan alasan ras, jenis kelamin, jenis kelamin, kehamilan, status 

perkawinan, suku atau asal-usul sosial, warna, orientasi seksual, usia, kecacatan, agama, hati 

nurani, keyakinan, budaya, bahasa dan kelahiran. Perundang-undangan nasional harus 

didesign untuk mencegah terjadinya diskriminasi di Republik Arika Selatan. 
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2. Hak untuk dijaga martabatnya 
 

Setiap orang yang lahir memiliki martabat yang melekat pada dirinya dan hak untuk 

memiliki martabat. Oleh karena itu setiap orang berhak untuk diperlakukan secara hormat 

dan mendapatkan perlindungan tanpa terkecuali. 

 

3. Hak hidup 
 

Setiap orang memiliki hak untuk hidup dan menjaga kehidupannya. Hal tersebut 

mengakibatkan bahwa setiap orang tidak boleh secara sewenang-wenang diambil nyawanya 

oleh orang lain baik secara disengaja maupun tidak disengaja. Dan setiap orang juga 

diperkenankan melakukan upaya-upaya untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya. 

 

4. Hak atas kebebasan dan keamanan seseorang 
 

a. Setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan yang meliputi hak untuk: 
 

1) tidak akan kehilangan kebebasan secara sewenang-wenang atau tanpa alasan; 
 

2) tidak akan ditahan tanpa pengadilan; 
 

3) bebas dari segala bentuk kekerasan dari segala sumber; 
 

4) untuk tidak disiksa dengan cara apapun; dan 
 

5) tidak diperlakukan atau dihukum dengan cara kejam, tidak manusiawi atau 

merendahkan. 

b. Setiap orang berhak untuk jasmani dan integritas psikologis, yang meliputi hak untuk: 
 

1) membuat keputusan mengenai reproduksi; 
 

2) keamanan dan kontrol atas tubuh mereka; 
 

c. Tidak akan dikenakan eksperimen medis atau ilmiah tanpa persetujuan mereka. 
 

 

5. Hak untuk tidak diperbudakan dan dipekerjakan dengan paksa 
 

Tidak seorang pun dapat mengalami perbudakan dan kerja paksa. Artinya setiap 

orang yang terbukti melakukan perbudakan dan kerja paksa maka orang tersebut telah 

melanggar hukum dan HAM orang lain. 

 

6. Hak untuk dijaga privasinya 
 

Setiap orang memiliki hak untuk privasi. Sehingga setiap orang tidak dapat secara 

sewenang-wenang digeledah rumanhnya, dicari letak propertinya, disita kepemilikannya 

dan privasi komunikasinya dilanggar. 
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7. Hak atas kebebasan beragama, keyakinan dan pendapat 
 

Setiap orang berhak atas kebebasan hati nurani, agama, pikiran, kepercayaan dan 

pendapat. Bentuk ketaatan keagamaan dapat dibantu dan dilindungi lembaga negara asalkan: 
 

a. Perayaan yang dilakukan tidak mengganggu ketertiban umum; 
 

b. dilakukan secara adil; dan 
 

c. kehadirannya bebas dan sukarela. 
 

Undang-undang mengakui bahwa pernikahan akan mengikat pada setiap tradisi, atau 

sistem agama, hukum pribadi atau keluarga. Dan pengakuan tersebut harus konsisten dan 

sesuai dengan Konstitusi. 

 

8. Hak atas kebebasan berekspresi 
 

Setiap orang berhak atas kebebasan berekspresi, yang mencakup kebebasan pers dan 

media lainnya, kebebasan untuk menerima atau memberi informasi atau ide-ide, kebebasan 

kreativitas seni dan kebebasan akademik dan kebebasan penelitian ilmiah. Hak atas kebebas 

itu tidak mencangkup hak untuk propaganda perang, hasutan kekerasan atau mendorong 

kebencian yang berdasarkan ras, etnis, jenis kelamin atau agama, dan yang merupakan 

hasutan untuk menyebabkan kerusakan. 

 

9. Hak untuk melakukan demonstrasi dan membuat petisi 
 

Setiap orang memiliki hak untuk menyatakan pendapat atau pikirannya secara 

demonstrasi yang damai. Selain dengan cara demonstrasi setiap orang juga memiliki hak 

untuk membuat dan memberikan petisi. 

 

10. Hak atas kebebasan berserikat 
 

Setiap orang memilik hak atas kebebasan berserikat. Perserikatan yang dimaksud 

adalah perserikatan yang tidak melanggar nilai kebaikan, hukum dan konstitusi. 

 

11. Hak politik 
 

Setiap warga negara bebas untuk membuat pilihan politik, hal tersebut termasuk hak 

untuk membentuk partai politik;berpartisipasi dalam kegiatan, atau merekrut anggota untuk 

partai politik, dan mengkampanyekan partai politik atau penyebab. Selain itu setiap warga 

negara memiliki hak untuk pemilihan umum yang bebas, adil dan teratur untuk setiap badan 

legislatif didirikan dalam konstitusi. Setiap warga negara dewasa juga berhak untuk 

mencalonkan dirinya untuk dan jika terpilih untuk memegang jabatan. 
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12. Hak atas kewarganegaraan 
 

Setiap orang berhak untuk memiliki kewarganegaraan. Selain itu tidak ada warga 

negara dapat dicabut kewarganegaraannya secara sewenang-wenang. Pencabutan 

kewarganegaraan harus melalui mekanisme yang telah diatur oleh Undang-undang. 

 

13. Hak atas kebebasan bergerak dan bertempat tinggal 
 

Setiap orang berhak untuk bebas bergerak kemanpun yang diinginkan. Setiap warga 

negara juga memiliki hak untuk masuk, untuk tetap dan berada di mana saja di, Republik 

atau meninggalkannya. Ketika ingin meninggalkan Republik maka wajib memiliki paspor 

sebagai identitas. 

 

14. Hak atas kebebasan perdagangan, pekerjaan dan profesi 
 

Setiap warga negara memiliki hak untuk melakukan perdagangan atau menakukan 

pekerjaan dan profesi secara bebas sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya. Kegiatan 

perdagangan, pekerjaan atau profesi secara lebih detail akan diatur oleh Undang-undang. 

 

15. Hak untuk melakukan hubungan kerja 
 

Setiap orang berhak untuk bekerja dan mendapatkan hak-hak pekerja secara adil. 

Hak-hak yang dimiliki oleh pekerja tersebut adalah hak untuk: 
 

1) membentuk dan bergabung dengan serikat pekerja; 
 

2) berpartisipasi dalam kegiatan dan program serikat pekerja; 
 

Bukan hanya pekerja yang memiliki hak, namun pengusaha juga memilki beberapa 

hak diantanya: 
 

1) untuk membentuk dan bergabung dengan organisasi pengusaha; dan 
 

2) untuk berpartisipasi dalam kegiatan dan program dari organisasi pengusaha tersebut. 
 

Setiap serikat pekerja dan organisasi setiap pengusaha memiliki beberapa hak 

diantaranya hak: 
 

1) untuk menentukan administrasi, program dan kegiatan sendiri; 
 

2) untuk mengatur; dan 
 

3) untuk membentuk dan bergabung federasi. 
 

Setiap serikat pekerja, organisasi pengusaha dan pengusaha memiliki hak untuk terlibat 

dalam perundingan bersama. Perundang-undangan nasional dapat mengatur perundingan 

bersama tersebut. Dan undang-undang juga dapat membatasi hak-haknya. Perundang- 
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undangan nasional dapat mengenali pengaturan keamanan serikat yang terkandung dalam 

perjanjian bersama. 

 

16. Hak atas lingkungan yang layak 
 

Setiap orang memiliki hak untuk tinggal di lingkungan yang aman bagi kesehatan 

dan kesejahteraan mereka. Serta hidup dilingkungan yang dilindungi demi kepentingan 

generasi sekarang dan mendatang melalui legislatif dan kebijakan lainnya yang berusaha 

mencegah polusi dan degradasi ekologi, mendorong pelestarian dan mengamankan 

pembangunan berkelanjutan secara ekologi dan penggunaan sumber daya alam sekaligus 

mempromosikan pembangunan ekonomi dan sosial yang sesuai. 

 

17. Hak atas properti 
 

Tidak seorang pun yang dapat dirampas harta dan propertinya secara sewenang-wenang. 

Secara hukum properti hanya dapat diambil alih hanya hanya jika akan dipergunakan 

kepentingan umum dan diberikan kompensasi. Jumlah, waktu dan tata cara pembayaran yang 

baik telah disetujui oleh mereka yang terkena dampak atau memutuskan atau disetujui oleh 

pengadilan. Jumlah kompensasi dan waktu dan tata cara pembayaran harus adil dan merata, 

mencerminkan keseimbangan yang adil antara kepentingan publik dan kepentingan mereka yang 

terkena dampak, dengan memperhatikan semua keadaan yang relevan, termasuk : 
 

1) penggunaan properti; 
 

2) sejarah akuisisi dan penggunaan properti; 
 

3) nilai pasar properti; 
 

4) tingkat investasi negara langsung dan subsidi dalam akuisisi dan peningkatan modal 

menguntungkan properti; dan 

5) tujuan pengambilalihan poperti tersebut. 
 

Kepentingan publik termasuk komitmen bangsa terhadap tanah untuk mewujudkan 

pemerataan akses terhadap sumber daya alam semua Afrika Selatan dan properti tidak 

terbatas pada tanah. Negara harus mengambil langkah-langkah yang wajar legislatif dan 

lainnya, dengan sumber daya yang tersedia, untuk mendorong kondisi yang memungkinkan 

warga negara untuk mendapatkan akses lahan secara adil. Orang atau masyarakat yang 

kepemilikan tanahnya secara hukum tidak aman sebagai akibat dari hukum pada masa lalu 

atau praktek diskriminasi rasial memiliki hak sebagaimana disebutkan oleh Undang-undang 

Parlemen mendapatkan keamanan dari hukum atau ganti rugi yang sebanding. 
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Orang atau masyarakat direbut properti sejak 19 Juni 1913 sebagai akibat dari hukum 

pada masa lalu atau praktek diskriminasi rasial memiliki hak sebagaimana disebutkan oleh 

Undang-undang Parlemen mendapatkan pemulihan properti itu atau ganti rugi yang adil. Tidak 

ada ketentuan yang dapat menghambat negara untuk mengambil langkah-langkah legislatif dan 

lainnya untuk mencapai keadilan atas tanah, air dan reformasi terkait, dalam rangka untuk 

memperbaiki hasil diskriminasi rasial di masa lalu, dengan ketentuan bahwa setiap 

keberangkatan dari ketentuan bagian ini adalah sesuai dengan ketentuan hukum. 

 

18. Hak atas perumahan 
 

Setiap orang berhak untuk memiliki akses atas perumahan yang layak. Negara harus 

mengambil langkah-langkah yang wajar legislatif dan lainnya, dengan sumber daya yang 

tersedia, untuk mencapai realisasi yang progresif atas hak ini. Tidak seorang pun dapat 

diusir dari rumah mereka, atau dibongkar rumahnya tanpa perintah pengadilan yang 

dilakukan setelah mempertimbangkan semua keadaan yang relevan. Serta tidak ada undang-

undang dapat mengizinkan penggusuran sewenang-wenang. 

 

19. Hak atas kesehatan, makanan, air dan jaminan sosial 

Setiap orang berhak untuk memiliki akses atas: 
 

a. pelayanan kesehatan, termasuk pelayanan kesehatan reproduksi; 
 

b. mendapatkan makanan dan airyang cukup; dan 
 

c. jaminan sosial termasuk jika mereka tidak mampu untuk mendukung diri mereka 

sendiri dan tanggungan mereka maka berhak atas bantuan sosial yang tepat. 

Negara harus mengambil langkah-langkah yang wajar legislatif dan lainnya, dengan 
 

sumber daya yang tersedia, untuk mencapai realisasi progresif dari masing-masing hak-hak 

tersebut. Dan tidak seorang pun dapat menolak perawatan medis darurat. 

 

20. Hak perlindungan anak 
 

Anak merupakan seseorang yang usianya masih dibawah 18 tahun. Setiap anak 

memiliki hak untuk mendapatkan: 
 

1) nama dan kewarganegaraan dari lahir; 
 

2) untuk perawatan keluarga atau pengasuhan, atau untuk perawatan alternatif yang sesuai 

ketika dikeluarkan dari lingkungan keluarga; 

3) untuk gizi dasar, tempat tinggal, pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan sosial; 
 

4) harus dilindungi dari penganiayaan, penelantaran, kekerasan atau degradasi; 
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5) harus dilindungi dari praktek perburuhan yang eksploitatif; 
 

6) tidak diperlukan atau diizinkan untuk melakukan pekerjaan atau menyediakan layanan 

yang: 

a. tidak sesuai untuk orang usia anak 
 

b. tempat yang berisiko terhadap kesejahteraan, pendidikan, kesehatan fisik atau 

mental atau perkembangan spiritual, moral atau sosial anak 

7) tidak ditahan kecuali sebagai upaya terakhir dan hanyauntuk jangka waktu tertentu serta 

memiliki hak untuk: 

a. disimpan secara terpisah dari orang yang ditahan di atas usia 18 tahun; dan 
 

b. diperlakukan dengan mempertimbangkan usia anak; 
 

8) memiliki seorang praktisi hukum yang ditugaskan untuk anak oleh negara, dan dengan 

biaya negara, dalam proses sipil yang mempengaruhi anak. 

9) tidak digunakan secara langsung dalam konflik bersenjata, dan dilindungi di masa 

konflik bersenjata. 

 

21. Hak atas pendidikan 
 

Setiap orang berhak untuk pendidikan dasar, termasuk pendidikan menangah dan 

tinggi. Dan untuk melanjutkan pendidikan dimana negara melalui langkah-langkah yang 

wajar harus membuanya mudah diakses. Setiap orang berhak untuk menerima pendidikan 

dalam bahasa resmi atau bahasa pilihan mereka di lembaga-lembaga pendidikan yang 

memberikan pendidikan yang cukup praktis. Dalam rangka untuk menjamin akses yang 

efektif untuk pelaksanaan hak ini negara harus mempertimbangkan semua alternatif 

pendidikan yang wajar, termasuk lembaga-lembaga dengan mempertimbangkan: 
 

a. ekuitas 
 

b. kepraktisan 
 

c. kebutuhan untuk memperbaiki hukum dan praktek diskriminasi rasial masa lalu. 
 

Setiap orang berhak untuk mendirikan dan memelihara dengan biaya sendiri 

lembaga pendidikan independen. Yang tidak melakukan diskriminasi atas dasar ras, 

terdaftar dengan negara; dan mempertahankan standar yang tidak kalah dengan standar di 

lembaga pendidikan umum yang sebanding. Namun tidak menghalangi subsidi negara untuk 

lembaga pendidikan independen. 
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22. Hak dalam berbahasa dan berbudaya 
 

Setiap orang memiliki hak untuk menggunakan bahasa dan untuk berpartisipasi 

dalam kehidupan budaya pilihan mereka, tapi tidak ada yang melaksanakan hak tersebut 

dapat melakukannya dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan Bill of Rights. 

 

23. Hak atas komunitas budaya, agama dan bahasa 
 

Orang yang memiliki sebuah komunitas budaya, agama atau bahasa tidak dapat 

diingkari haknya, dengan anggota masyarakat lainnya yang - 
 

a. untuk menikmati budaya mereka, mempraktikkan agama mereka dan menggunakan 

bahasa mereka; dan 

b. untuk membentuk, bergabung dan memelihara asosiasi budaya, agama dan bahasa dan 
 

organ masyarakat sipil lainnya. 
 

Namun hak ini dapat dilaksanakan dengan cara yang konsisten dengan ketentuan dari 

Bill of Rights. 

 

24. Hak atas akses terhadap informasi 
 

Setiap orang memiliki hak akses atas informasi yang dimiliki oleh negara dan informasi 

yang dipegang oleh orang lain dan yang diperlukan untuk olahraga atau perlindungan hak. 

Undang-undang nasional harus ditetapkan untuk mewujudkan hak ini, dan dapat memberikan 

langkah-langkah yang wajar untuk meringankan beban administrasi dan keuangan di negara. 
 

25. Hak untuk mendapatkan pelayanan administratif 
 

Setiap orang berhak untuk tindakan administratif yang sah, wajar dan prosedural adil. 

Setiap orang yang hak-haknya telah terpengaruh oleh tindakan administratif memiliki hak untuk 

diberikan alasan tertulis. Undang-undang nasional harus mengatur hak ini dan harus: 
 

a. menyediakan untuk meninjau tindakan administratif oleh pengadilan. haruslah 

pengadilan yang independen dan tidak memihak; 

b. memberlakukan kewajiban negara untuk memberikan hak 
 

c. mencerminkan pemerintahan yang efisien. 
 

 

26. Hak atas akses ke pengadilan 
 

Setiap orang yang memiliki sengketa yang dapat diatasi dengan penerapan hukum 

yang diputuskan dalam sidang terbuka yang adil di hadapan pengadilan atau, pengadilan lain 

atau forum independen dan tidak memihak. 
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27. Hak untuk tidak ditangkap, ditahan dan dituduh orang secara sembarangan 
 

Setiap orang yang ditangkap karena diduga melakukan pelanggaran memiliki hak 
 

untuk: 
 

a. untuk tetap diam. 
 

b. untuk diberitahu segera hak untuk tetap diam dan konsekuensi dari tidak berdiam diri; 
 

c. tidak dipaksa untuk membuat pengakuan atau penerimaan yang dapat digunakan 

sebagai bukti melawan orang itu; 
 

d. untuk dibawa ke pengadilan sesegera mungkin, tetapi tidak lebih dari : 
 

1) 48 jam setelah penangkapan; atau 
 

2) akhir hari pengadilan pertama setelah berakhirnya 48 jam, jika 48 jam berakhir di 

luar jam pengadilan biasa atau pada hari yang bukan merupakan pengadilan biasa; 
 

e. pada pengadilan pertama setelah ditangkap, yang akan dikenakan atau diberitahu 

tentang alasan penahanan untuk melanjutkan, atau akan dirilis; dan 

f. akan dibebaskan dari tahanan jika kepentingan izin keadilan, sesuai dengan kondisi 

yang wajar. 
 

b.  Setiap orang yang ditahan, termasuk setiap narapidana dihukum, memiliki hak untuk: 
 

a. untuk diberitahu segera alasan untuk ditahan; 
 

b. untuk memilih, dan untuk berkonsultasi dengan, seorang praktisi hukum, dan untuk 

diberitahu tentang hak ini segera; 

c. memiliki seorang praktisi hukum yang diberikan kepada seseorang yang ditahan oleh 

negara dan dengan biaya negara dan untuk diberitahu tentang hak ini segera; 

d. untuk menantang keabsahan penahanan secara pribadi sebelum pengadilan dan, jika 

penahanan tidak sah, yang akan dirilis; 
 

e. kondisi penahanan yang sesuai dengan martabat manusia, akomodasi yang memadai, 

nutrisi, bahan bacaan dan perawatan medis dengan biaya negara dan 

f. untuk berkomunikasi dengan, dan dikunjungi oleh pasangan, keluarga terdekat, 

konselor agama; dan praktisi medis. 
 

c. Setiap orang yang dituduh memiliki hak atas peradilan yang adil, yang meliputi hak 

sebagai berikut: 
 

a. untuk diberitahu tentang biaya dengan rincian yang memadai untuk menjawabnya; 
 

b. untuk memiliki waktu dan fasilitas yang memadai untuk mempersiapkan pembelaan; 
 

c. ke suatu pengadilan yang terbuka sebelum pengadilan biasa; 
 

d. untuk hadir ketika persidangan; 
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e. untuk memilih, dan diwakili oleh, praktisi hukum, dan untuk diberitahu tentang hak ini 

segera; 

f. memiliki seorang praktisi hukum yang diberikan kepada seseorang yang dituduh oleh 

negara dan dengan biaya negara, dan untuk diberitahu tentang hak ini segera; 

g. untuk dianggap tidak bersalah, untuk tetap diam, dan tidak bersaksi selama proses; 
 

h. mengemukakan dan memberikan bukti; 
 

i. tidak dipaksa untuk memberikan bukti yang memberatkan; 
 

j. diadili dalam bahasa yang terdakwa memahami atau, jika itu tidak dilakukan, maka 

harus ditafsirkan dalam bahasa yang dimengerti; 

k. tidak akan dihukum karena suatu tindakan atau kelalaian yang tidak merupakan 

pelanggaran dalam Undang-undang nasional atau internasional; 
 

l. tidak akan diadili untuk pelanggaran sehubungan dengan tindakan atau kelalaian yang 

orang yang sebelumnya telah dibebaskan atau dihukum; 

m. untuk kepentingan yang paling parah dari hukuman yang ditentukan jika hukuman yang 

ditentukan untuk pelanggaran telah berubah antara waktu 

n. banding, atau review oleh, pengadilan yang lebih tinggi. 
 

Setiap kali bagian ini membutuhkan informasi yang akan diberikan kepada 

seseorang, informasi yang harus diberikan dalam bahasa yang orang mengerti. Bukti yang 

diperoleh dengan cara yang melanggar hak dalam Bill of Rights harus dikeluarkan jika 

pengakuan bukti yang akan membuat persidangan yang tidak adil atau merugikan 

administrasi peradilan. Dalam rangka menjamin dan melindungi hak-hak diatas Pemerintah 

Republik Afrika Selatan juga membuat Komisi Hak Asasi Manusia Afrika Selatan serta 

Komisi Kesetaraan Gender. Dan kedua instansi ini juga diatur secara langsung hak, fungsi, 

dan wewenangnya oleh konstitusi Republik Afrika Selatan. 
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BAB V 

 

POKOK-POKOK KONSTITUSI AUSTRALIA 
 

A. Pengantar 
 

Negara Persemakmuran Australia (Commonwealth of Australia) atau dikenal sebagai 

Australia adalah sebuah negara di belahan bumi selatan yang juga menjadi nama benua 

terkecil di dunia. Australia merupakan salah satu negara di dunia yang digolongkan sebagai 

negara yang unik. Terdapat banyak sekali hal-hal menarik yang dapat kita lihat apabila kita 

mencari tahu lebih jauh mengenai Australia. Hal yang paling khas dari Australia ialah ia 

sering dikenal sebagai “Eropa”nya Asia karena meskipun letak geografis Australia yang 

sangat berdekatan dengan kawasan Asia, namun Australia sendiri dihuni oleh kebanyakan 

masyarakat berkulit putih dengan multikulturalisme yang sangat tinggi. 
 

Tidak hanya kondisi masyarakatnya saja yang sangat unik, tetapi konstitusinya juga 

termasuk kedalam konstitusi yang khas dan berbeda. Konstitusi yang dianut oleh Australia 

terinspirasi dari empat negara lainnya, yaitu Inggris, Amerika Serikat (AS), Swiss, dan Canada 
 

. Dengan sistem pemerintahan, monarki konstitusional yang berlandaskan kekuasaan federatif. 

Pemerintah Australia menganut sistem parlementer dengan Ratu Elizabeth II sebagai puncak 

kepemimpinannya, yakni sebagai Ratu Australia, suatu peran yang berbeda dengan 

kedudukannya sebagai ratu bagi Dunia Persemakmuran lainnya. Ratu menetap di Britania Raya, 

dan dia diwakili oleh utusan yang menetap di Australia, (Gubernur Jenderal pada level federal 

dan oleh Gubernur pada level negara bagian), yang menurut konvensi bertindak menurut nasehat 

menteri-menterinya. Otoritas eksekutif tertinggi berada pada Konstitusi Australia, tetapi 

kekuasaan untuk menjalankannya diserahkan -menurut konstitusi- kepada Gubernur Jenderal. 

Karena memberlakukan sistem pemerintahan parlementer lah, oleh karena itu Australia otomatis 

menganut sistem bikameral dalam pemerintahan, yakni terdiri dari Senat dan 
 

House of Representative. 
 

Pada pemerintahan negara Australia, terdapat tiga tingkat pemerintahan yaitu Federal, 

Negara bagian atau teritori, dan lokal. Pada tingkat Federal, pemerintah menerapkan hukum 

yang ditetapkan oleh parlemen persemakmuran antara lain imigrasi, hak paten dan perdagangan, 

karantina, pertahanan, penyediaan kesejahteraan seperti jaminan kesehatan, lapangan kerja. Pada 

tingkat negara bagian atau teritori bertanggung jawab untuk kebijakan sekolah umum, jalan, lalu 

lintas, rumah sakit umum, perumahan umum dan peraturan bisnis. Sedangkan pada tingkat lokal 

yang berupa dewan kota, kota , atau shire bertanggung jawab 
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pada perencanaan kota, ijin bangunan, selokan, parkir, perpustakaan umum, pajak lokal 

dipungut kepada pemilik rumah berdasarkan harga rumah yang dimiliki. 
 

Dengan sistem pemerintahan di negara Australia saat ini dan kekhasan konstitusi 

Australia yang terinspirasi dari beberapa negara lain, penulis tertarik untuk membahasnya 

dengan lebih dalam, kaitannya dengan bagaimana pengaturan secara jelas tentang sistem 

amandemennya, kelembagaannya di tingkat eksekutif, legislatif maupun yudikatif, dan 

bagaimana pelaksanaan konstitusi itu ketika di diterapkan di masyarakat. 
 

B. Bentuk Negara 
 

Australia adalah contoh dari federasi 'yang bergabung bersama' dalam artian bahwa 

Australia terbentuk melalui agregasi pemerintah yang sudah ada sebelumnya (Fenna dan 

Hollander 2013: 222). Pada awalnya, Australia merupakan sebuah negara hasil koloni dari 

kerajaan Inggris. Tempatnya yang begitu terpencil, karena terletak yang belahan bumi 

selatan, membuat tempat ini dijadikan sebagai tempat pembuangan tawanan oleh kerajaan 

Inggris. Dalam perjalanannya, daerah Australia mencapai perkembangan ekonomi yang 

cukup signifikan. Hal ini kemudian membuat banyak warga yang berasal dari Eropa untuk 

bermigrasi dan mencari penghidupan yang baru di Australia. Sampai pada akhirnya, 

persemakmuran Australia dibentuk pada tahun 1901, ketika koloni Inggris yang telah 

mapan di wilayah daratan benua Australia dan Tasmania sepakat untuk bersekutu 

(Departemen Luar Negeri dan Perdagangan 2008). Federasi tersebut saat ini terdiri dari 

enam negara bagian Australia (New South Wales, Victoria, Queensland, Tasmania, 

Australia Selatan (South Australia), dan Australia Barat (Western Australian), dan masing-

masing memiliki pemerintah daerah dan ibu kota sendiri. 
 

Terdapat sepuluh wilayah/teritori Australia di luar perbatasan negara bagian, dan 

dari antaranya adalah Australian Capital Territory (ACT), Northern Territory dan Pulau 

Norfolk yang diberikan hak istimewa oleh Pemerintah Australia seperti Pemerintah 

Persemakmuran Australia (Pemerintah Australia 2014). 
 

Untuk pemerintahan sendiri, Australia menerapkan sistem pemerintahan parlementer 

dengan bentuk negara federasi. Sistem pemerintahannya didasarkan pada tradisi demokrasi 

liberal, termasuk di dalamnya toleransi beragama, dan kebebasan mengeluarkan pendapat 

dan berserikat. Namun bentuk pemerintahannya adalah monarkhi konstitusional, artinya 

Australia dipimpin oleh seorang perdana menteri dengan seorang Ratu/Raja sebagai kepala 

negara. Sebagai kepala negara, Ratu di Australia menjadi lembaga legislatif sedangkan 

pengadilan tinggi sebagai lembaga yudikatif. 
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Dalam kenyataannya, Ratu tidak mempunyai peranan apapun dalam sistem politik 

Australia dan hanya berfungsi sebagai simbol/tokoh. Di Australia, Ratu secara resmi diwakili 

oleh seorang Gubernur Jenderal yang diangkat oleh Ratu atas usulan Perdana Menteri Australia. 

Ratu tidak mempunyai peranan apapun dalam tugas keseharian Gubernur Jenderal. 
 

Ciri utama dari federasi Australia diringkas sebagai berikut ini: 
 

 

Ciri kunci dari federalisme di Australia  
 

Meskipun Australia adalah bangsa yang merdeka, Ratu Elizabeth II dari 

Britania Raya juga secara resmi merupakan Ratu Australia. Ratu menunjuk 

Gubernur Jenderal (berdasarkan masukan Pemerintah Australia terpilih) untuk 

mewakilinya. Gubernur Jenderal memiliki kekuasaan yang luas, namun 

berdasarkan konvensi hanya bertindak atas masukan para menteri terkait 

dalam hampir semua urusan. Perdana Menteri adalah pemimpin negara. 
 

Pemerintah Australia, yang juga disebut sebagai Persemakmuran atau 

pemerintah federal, menetapkan undang-undang yang berlaku untuk seluruh 

negeri. Seperti halnya Amerika Serikat, namun tidak seperti Inggris, Australia 

memiliki konstitusi tertulis. Konstitusi Australia menetapkan tanggung jawab 

pemerintah federal yang mencakup hubungan luar negeri, perdagangan, 

pertahanan dan imigrasi. Terdapat tiga cabang Pemerintah Australia: 
 

Legislatif bertanggung jawab untuk memperdebatkan dan 

melakukan pemungutan suara untuk menetapkan undang-

undang baru. Parlemen yang terpilih secara demokratis 

memiliki dua majelis yaitu: DPR dan Senat. 

Eksekutif bertanggung jawab untuk memberlakukan dan 

menjunjung hukum yang ditetapkan oleh badan legislatif, 

Yudikatif bersifat independen dari dua cabang pemerintahan 
 

lainnya dan bertanggung jawab untuk menegakkan hukum serta 

memutuskan apakah dua cabang lain bertindak sesuai dengan 

batas kekuasaan mereka. 
 

Negara Bagian dan Wilayah/Teritori bertanggung jawab atas segala hal yang 

tidak ditugaskan kepada Persemakmuran. Di dalamnya termasuk pelayanan 

kesehatan masyarakat dan pendidikan dasar dan menengah. Hukum federal 

menghapus setiap hukum negara bagian bagian yang tidak sejalan dengan hal itu. 
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Ratu diwakili oleh seorang Gubernur di setiap Negara Bagian; dan parlemen 

Negara Bagian tunduk kepada UUD nasional, serta konstitusi mereka sendiri. 

Serupa dengan Persemakmuran, pemerintah Negara Bagian memiliki struktur 

legislatif, eksekutif dan yudikatif; dan dipimpin oleh Premier (atau Kepala 

Menteri untuk Wilayah/Teritori). 
 

Pemerintah daerah adalah tingkat pemerintahan ketiga di Australia. Lembaga 

pemerintah lokal dibentuk melalui undang-undang tingkat negara bagian (dan 

Northern Territory). Lembaga-lembaga ini dikenal dalam Konstitusi Negara 

Bagian, tetapi tidak dikenal dalam Konstitusi federal. Setiap pemerintah 

Negara Bagian menetapkan kekuasaan pemerintah daerah, dan memutuskan 

wilayah geografis mana yang menjadi tanggung jawabnya. 
 

Pemerintah daerah Northern Territory memiliki karakteristik unik sebagai 

akibat dari sebagian besar wilayahnya yang merupakan daerah pedesaan dan 

terpencil serta penduduknya yang sedikit. Sebagai contoh, bantuan keuangan 

yang diberikan oleh Pemerintah Australia melalui Northern Territory Grants 

Commission merupakan sumber pendapatan yang signifikan. 

 

Di ACT (lokasi ibukota negara, yaitu Canberra), tanggung jawab yang biasanya 

diemban pemerintah lokal dipegang oleh sebuah departemen pemerintah Teritori. 

Oleh karena itu, secara resmi tidak ada pemerintah daerah di ACT. 
 

 

C. Bentuk Konstitusi 
 

Konstitusi Australia termasuk konstitusi yang rigid atau kaku. Sebagai negara federal, 

kekakuan ini terlihat tidak hanya karena bentuk pemerintahannya federal, tetapi juga karena ada 

batasan-batasan lain yang mempengaruhi proses amandemen. Konstitusi Australia sendiri mulai 

ditetapkan dengan Undang-undang Parlemen (The Act of Parliament) tahun 1900 dan mulai 

berlaku pada tahun 1901. Persemakmuran Australia terdiri dari enam negara bagian (Tasmania 

dan lima bagian dari kepulauan Australia) - semuanya memiliki eksistensi sendiri-sendiri yang 

dinamis. Hak-hak mereka dilindungi dengan sangat teguh karena konstitusi menetapkan 

kekuasaan pemerintah federal dan menyerahkan sisanya kepada pemerintah negara bagian. 

Pemerintah federal terdiri dari sebuah lembaga legislatif dua kamar dan suatu eksekutif yang 

bertanggungjawab kepada legislatif. Eksekutif ini secara nominal dilaksanakan oleh seorang 

gubernur-jendral yang diangkat raja/ratu. Masing-masing negara bagian dipimpin 
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seorang gubernur yang secara nominal diangkat oleh raja/ratu, bukan pemerintah 

persemakmuran. 
 

Cara amandemen termuat dalam bab akhir (VIII) konstitusi. Segala keputusan yang 

mengusulkan suatu amandemen yang diloloskan dengan mayoritas absolut dalam kedua 

majelis harus diajukan kembali kepada para elector di House of Representativies di setiap 

negara bagian untuk memberikan suara mereka tentang putusan itu. Atau jika putusan itu 

telah diloloskan oleh salah satu majelis dan ditolak oleh majelis lainnya, maka putusan itu 

dapat disahkan kembali oleh majelis yang sama setelah tiga bulan pengesahan pertama atau 

pada sidang berikutnya. Gubernur-jendral boleh mengajukan putusan tersebut, dengan atau 

tanpa amandemen dari majelis yang menolaknya, dalam suatu referendum. Jika dengan 

referendum, putusan itu diterima oleh mayoritas pemilih pada mayoritas negara bagian dan 

oleh mayoritas seluruh pemilih yang ikut serta dalam pemungutan suara, maka putusan itu 

pun menjadi undang-undang. Tetapi jika amandemen tersebut mengusulkan perubahan 

tentang batas-batas negara bagian tertentu atau pengurangan proporsi anggota negara bagian 

tertentu pada tiap-tiap majelis atau perubahan dalam bentuk tertentu tentang hak-hak khusus 

negara bagian tertentu dibawah konstitusi, maka selain kondisi-kondisi yang sudah 

disebutkan diatas, usulan amandemen ini wajib disetujui oleh mayoritas pemilih yang turut 

serta dalam pemungutan suara di negara bagian terkait. 
 

Sejak tahun 1900, hanya 24 rancangan usulan konstitusional yang telah diajukan 

kepada para pemilih melalui referendum dan hanya 4 diantaranya yang memenuhi 

mayoritas yang dipersyaratkan. Pada tiga peristiwa yang terjadi antara tahun 1973 dan 1946, 

usulan perubahan konstitusi mendapat mayoritas keseluruhan dalam referendum 

persemakmuran, tetapi gagal menjadi undang-undang karena mayoritas negara bagian yang 

dipersyaratkan hanya tercapai di tiga negara bagian dari enam negara bagian yang ada. 
 

Menurut sistematikanya, secara umum Konstitusi Australia terdiri atas delapan bab, 

yang secara umum mengatur tentang: (Blackshield, Tony& George Williams. 2006) 

 

BAB I 
 

Tentang Parlemen, dibagi menjadi lima bagian terdiri dari pasal 1-60. 
 

Bagian pertama berkenaan dengan istilah-istilah dari parlemen, menentukan bahwa 

undang-undang harus mendapat persetujuan dari parlemen yang terdiri atas unsur Ratu, 

Majelis Tinggi dan Majelis Rendah (Pasal 1). Gubernur Jenderal merupakan wakil Ratu 

(Pasal 2), dan Parlemen melakukan persidangan paling sedikit sekali dalam setahun (Pasal 

6) dan paling lambat 30 hari setelah diadakannya pemilu (Pasal 5). 
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Bagian kedua yang berkaitan dengan Senat (Pasal 7 – 16), tugas dan wewenang dari 

senat (Pasal 17–18, dan 22, 23) serta mengatur tentang pengunduran diri anggota Senat 

(Pasal 19-21). 
 

Bagian ketiga mengatur tentang Majelis Rendah dan keanggotannya. 
 

Bagian keempat mengatur tentang dua tentang dua Majelis yang terdapat dalam 

parlemen (pasal 41), syarat-syarat keanggotaan Majelis (Pasal 43-46).Diatur juga tentang 

Pemilu (Pasal 47), gaji anggota parlemen (Pasal 48), hak-hak istimewa yang dimiliki 

anggota Majelis (Pasal 49). 
 

Bagian kelima mengatur tentang kekuasaan yang dimiliki oleh Parlemen, seperti 

menguraikan jenis undang-undang apa saja yang dapat dibuat oleh parlemen federal, 

bidang-bidang kekuasaan parlemen federal (Pasal 51), bagian ini juga menguraikan tentang 

batas kekuasaan majelis tinggi (Pasal 53). BAB I diakhiri dengan pasal 58-60 tentang 

pengesahan suatu RUU oleh Ratu/Gubernur Jenderal. 

 
 

 

BAB II 
 

Tentang Kekuasaan Eksekutif, menempatkan kekuasaan eksekutif pemerintah 

federal pada Ratu/Gubernur Jenderal (Pasal 61). Bab ini mengatur pula tentang 

pengangkatan para menteri negara, termasuk jumlah keanggotaan dan gaji (Pasal 64-66) 

serta pengangkatan pegawai negeri (Pasal 67). Dalam pasal selanjutnya dinyatakan bahwa 

Gubernur Jenderal adalah pimpinan tertinggi angkatan bersenjata (Pasal 68), dan 

penyerahan berbagai departemen pada kekuasaan pemerintah federal (Pasal 69-70). 

 

BAB III 
 

Tentang Kekuasaan Peradilan, dijalankan oleh Mahkamah Agung (High Court), juga 

pemberian wewenang pada parlemen untuk membentuk peradilan federal (Pasal 71) dan 

menentukan cara pengangkatan hakim, masa jabatannya, serta syarat-syarat pengangkatannya 

(Pasal 72). Diatur juga tentang kekuasaan Mahkamah Agung dalam bidang peradilan (Pasal 75- 
 

76) serta menguraikan kekuasaan parlemen dalam hubungannya dengan kekuasaan 

pemerintah federal (Pasal 77-78). Pasal berikutnya mengatur pembentukan peradilan juri 

terhadap kejahatan menentang pemerintah federal (Pasal 80). 

 

BAB IV 
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Tentang Keuangan dan Perdagangan, dimulai dengan sumber keuangan federal dan 

penggunaannya (Pasal 81-83). Pegawai negeri negara bagian dan kekayaan negara bagian 

yang harus dialihkan ke pemerintah federal bilamana di perlukan (Pasal 84-86). 

Perdagangan dilakukan secara bebas sepenuhnya (pasal 92). Pasal 96 memberikan 

wewenang kepada pemerintah federal untuk memberikan bantuan keuangan kepada negara 

bagian dengan jangka waktu dan persyaratan tertentu, kemudian Pasal 98 memberikan 

kekuasaan di bidang navigasi dan jalan kereta api. 

 

BAB V 
 

Tentang Negara-negara Bagian, dimulai dengan jaminan berlakunya konstitusi 

negara-negara bagian, kecuali bila di tentukan lain oleh konstitusi federal (Pasal 106) serta 

kekuasaan parlemen negara-negara bagian (Pasal 107-108). Pasal 111 mengatur tentang 

penyerahan batas wilayah negara bagian kepada pemerintah federal. 
 

Negara bagain dilarang memiliki angkatan bersenjata sendiri, mengenakan pajak 

terhadap kekayaan pemerintah federal tanpa persetujuan (Pasal 114). Warga negara harus 

diperlakukan sama di setiap negara bagian (Pasal 117). Demikian pula hukum yang 

dikeluarkan oleh suatu negara bagian harus diakui oleh negara-negara bagian lainnya serta 

mendapat perlindungan dari pemerintah federal. (Pasal 118-119). 

 

BAB VI 
 

Tentang Pembentukan negara bagian baru ke dalam Commonwealth Australia, diatur 

didalam Pasal 121 dan adanya kekuasaan mutlak pemerintah federal terhadap seluruh 

wilayah Australia, termasuk mewakilinya di parlemen federal (Pasal 122). Perubahan batas 

wilayah negara bagian diatur dalam Pasal 123-124. 

 

BAB VII 
 

Tentang Hal-hal Umum, terdiri atas tiga bagian. Bagian pertama (Pasal 125) berkenaan 

dengan pembentukan pusat pemerintahan (wilayah ibukota Australia) yang berpusat di 

Canberra, bagian kedua memberikan kewenangan kepada Gubernur Jenderal untuk menunjuk 

pembantunya (Pasal 126). Bagian ketiga yang tidak mengakui kaum Aborigin sebagai bagian 

dari warga Australia, dihapus beradasarkan referendum tahun 1967. 

 

BAB VIII 
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Tentang Perubahan Konstitusi, dalam teori (dalam praktek tidak akan terjadi), 

parlemen Inggris dapat mengubah konstitusi Australia karena parlemen Inggris yang 

mulanya mengeluarkan/mensahkan konstitusi tersebut malalui The Commonwealth of 

Australia Constitusion Act 1900. 
 

Perubahan terhadap konstitusi Australia berdasar pada Pasal 128 yang mengatur 

bahwa rancangan perubahan harus di setujui oleh mayoritas dari masing-masing majelis 

dalam parlemen, dan paling cepat selama dua bulan dan selambat-lambatnya enam bulan 

setelah disetujui oleh parlemen maka rancangan perubahan harus disampaikan kepada 

masing-masing negara bagian dan teritori. Namun bila mayoritas dalam salah satu majelis di 

parlemen menyetujui dan majelis yang lain tidak dan dalam waktu tiga bulan pada 

persidangan berikutnya tetap tidak disetujui maka Gubernur Jenderal yang berwenang 

mendukung rancangan perubahan yang diajukan oleh majelis pertama, dan harus diterima 

oleh majelis kedua yang tidak menyetujui dengan atau tanpa perubahan. 
 

Secara ringkas, konstitusi Australia terbentuk sebagai berikut:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

D. Lembaga Negara 
 

1. Lembaga Legislatif/Parlemen 
 

Parlemen Australia menggunakan sistem dua kamar yaitu majelis Tinggi (The Senate) 

dan Majelis Rendah (The House of Representatatives). Selain dua lembaga tersebut, terdapat 

satu komponen lagi dalam parlemen Australia yaitu Ratu yang dimandatkan kepada seorang 
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Gubernur Jenderal sebagaimana dalam pasal 1 Konstitusi Australia. (Blackshield, Tony& 

George Williams. 2006) 
 

 Senat (Majelis Tinggi)
 

Seperti halnya di Amerika Serikat, Senat Australia memperlihatkan gagasan federal, 

seperti yang mungkin dinilai dari fakta bahwa ketika konstitusi sedang dalam proses 

penyusunan, nama alternatif yang diusulkan untuk kamar Kedua adala House of States dan 

States Assembly. Walaupun dengan mengabaikan protes dari negara-negara bagian yang 

lebih penting pada waktu itu, persamaan hak dijamin keberadaanya sehingga Senat 

Australia terdiri dari masing-masing 10 orang anggota dari 6 negara bagian persemakmuran 

dan jumlah keseluruhannya menjadi 60 orang. 
 

Selain itu, Konstitusi Australia menetapkan kesamaan jumlah perwakilan dari negara 

bagian ini tidak dapat dihapuskan, walaupun Parlemen bisa menambah atau mengurangi 

jumlah senator. Orang-orang yang berhak memilih Senat juga berhak memilih House Of 

Representatives, tetapi konstitusinya (daerah pemilihan) berlainan. Seluruh negara bagian 

menjadi daerah pemilihan untuk pemilihan senator dan setiap pemilih mempunyai suara 

sebanyak jumlah kedudukan yang harus diisi. Masa jabatan senator adalah 6 tahun, setengah 

dari keanggotaan Senat diperbaharui sertiap tiga tahun. Namun, penggantian sebagian ini 

tidak selalu dilakukan di Australia, sebagaimana yang dilakukan di Amerika. 
 

Kelangsungan hidup Senat terjadi karena ada ketentuan lain dalam konstitusi bahwa 

jika terjadi deadlock antara kedua majelis, Gubernur Jendral dapat membubarkan keduanya, 

yang tentunya dalam kasus seluruh Senat dan House of Representatives yang baru saja 

dipilih. Namun, sejauh ini hanya ada dua peristiwa yang terjadi dalam sejarah 

Persemakmuran Australia sebagai akibat dari perbedaan genting antara dua majelis tersebut; 

peristiwa pertama pada 1914 dan peristiwa kedua pada 1951. 
 

Fungsi Senat di Australia tidak sama dengan di Amerika. Bagi Australia, Senat 

berfungsi sebagai legislatif murni. Senat mempunyai “kekuasaan yang sama dengan House 

of Representatives untuk mengusulkan undang-undang,” kecuali rancangan undang-undang 

keuangan yang harus berasal dari Majelis Rendah. Senat bisa menolak, meskipun tidak bisa 

mengamandemen rancangan undang-undang keuangan. 

 

 The House of Representatives (Majelis Rendah)
 

Majelis kedua dari parlemen Australia adalah The House of Representatives atau lower 

house (majelis rendah). Anggota lower house juga dipilih langsung melalui suatu pemilihan 

umum. Jumlah anggota House of Representatives paling tidak dua kali lipat anggota Senat. 



| 108  

 

Pasal 24 Konstitusi Australia menyatakan bahwa keanggotaan Majelis Rendah terdiri dari 

anggota yang dipilih langsung oleh rakyat Commonwealth dengan jumlah yang sedekat 

mungkin dua kali lipat dari jumlah anggota Majelis tinggi. Majelis Rendah memiliki ketua yang 

disebut ”The Speaker” sebagaimana ketentuan dalam Pasal 35. Dalam praktek, speaker selalu 

berasal dari partai pemerintah yang berkuasa. Majelis Rendah merupakan lembaga yang 

mewakili kepentingan seluruh rakyat Australia tanpa membeda-bedakan negara bagian tertentu. 
 

Hal ini berbeda dengan Majelis tinggi yang mewakili kepentingan golongan rakyat 

tertentu saja yaitu rakyat negara bagian yang mereka wakili. Secara singkat peran Majelis 

Rendah adalah sebagai berikut : 
 

a. Berwenang untuk membentuk pemerintahan. 
 

b. Dapat menjatuhkan pemerintah apabila dianggap melanggar konstitusi. 
 

c. Usul RUU umumnya berasal dari Majelis Rendah. 
 

d. Mengatur dan mengawasi pengeluaran pemerintah. 
 

e. Memeriksa hasil laporan Akuntan Publik guna menjamin anggaran digunakan sesuai 

dengan yang telah disetujui parlemen dengan memperhatikan kepentingan para 

pembayar pajak. 
 

f. Membicarakan kebijakan pemerintah dalam keadaan darurat, baik kebijakan dalam 

maupun luar negeri. 

g. Berwenang membentuk komite khusus/mengadakan penyelidikan terhadap kebijakan 

pemerintah yang selanjutnya dibawa ke persidangan. 

 

Secara sederhana, lembaga legislatif, digambarkan sebagai berikut:  
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2. Lembaga Eksekutif/Federal 
 

 Pemerintah Pusat
 

Di Australia, secara teori kekuasaan eksekutif pusat dipegang oleh Gubernur 

Jenderal sebagai wakil Ratu. Dalam praktek, kekuasaan Gubernur Jenderal dijalankan oleh 

para menteri yang bertugas memimpin departemen. Sekalipun secara konstitusional 

Gubernur Jenderal adalah kepala pemerintahan, pelaksanaan kekuasaan eksekutif dijalankan 

oleh para menteri dibawah pimpinan seorang perdana menteri yang tergabung didalam 

sebuah kabinet. Kabinet inilah yang merupakan lembaga terpenting dalam menentukan 

kebijakan pemerintah. Kabinet merupakan pusat kekuasaan eksekutif di Australia, karena 

kabinet yang membuat sebagian besar kebijakan negara dan mengusulkan berbagai undang-

undang di parlemen sebagai dasar hukum bagi penerapan berbagai kebijakan negara. 

(Blackshield, Tony& George Williams. 2006) 
 

Pembentukan kabinet di Australia dimulai dengan Instruksi Gubernur Jenderal 

setelah pemilu kepada partai/gabungan partai pemenang pemilu untuk membentuk 

pemerintahan. Kemudian perdana menteri berwenang mencari anggota partai/koalisinya 

yang duduk di parlemen untuk menjabat sebagai menteri dalam kabinetnya (Pasal 63). 

Konstitusi Australia menentukan bahwa para menteri negara merupakan anggota dari salah 

satu majelis tanpa menentukan berapa menteri yang berasal dari masing-masing majelis. 

Untuk bisa terus berkuasa, partai politik harus berusaha memperoleh dukungan mayoritas di 

parlemen, terutama di Majelis Rendah. (Blackshield, Tony& George Williams. 2006) 
 

Patut diperhatikan bahwa kekuasaan eksekutif di Australia didasarkan pada sistem 

yang berlaku di Inggris dimana kabinet bertanggung jawab kepada Parlemen. Dalam sistem 

ketatanegaraan Australia, perdana menteri memiliki peran yang relatif besar dalam 

pemerintahan. Tetapi disisi lain, ternyata tidak ada satu pasal pun yang menyebut kata 

”perdana menteri” sehingga hal ini hanya didasarkan pada kebiasaan praktek ketatanegaraan 

yang berupa konvensi (kebiasaan) yang telah berlaku selama ini (Blackshield, Tony& 

George Williams. 2006). 

 

 Pemerintah Negara Bagian dan Teritori
 

Hal-hal yang tidak diatur oleh Pemerintah Federal merupakan tanggung jawab 

Pemerintah Negara Bagian dan Teritori. Setiap negara bagian dan teritori mempunyai 

parlemen dan peraturan perundang-undangan (akta parlemen) sendiri (yang dapat 

diamandemen parlemen setempat) tetapi mereka juga tetap terikat konstitusi negara. 
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Bilamana suatu UU/Peraturan Negara Bagian masih berada di bawah wewenang 

konstitusional Federasi, maka UU/Peraturan Pemerintah Federal berlaku di atas wewenang 

UU/Peraturan negara bagian. Semua parlemen negara bagian kecuali Queensland, bersifat 

bikameral yakni mempunyai majelis rendah dan majelis tinggi. 
 

Sementara parlemen dari dua teritori (Northern Territory dan Australian Capital 

Territory) hanya memiliki satu majelis. Pemerintah negara bagian dan teritori menangani 

masalah kesehatan masyarakat, pendidikan, sarana jalan, pemanfaatan lahan publik, 

perangkat kepolisian, pemadam kebakaran dan pelayanan ambulans, serta keberadaan 

pemerintah lokal dalam wilayahnya masing-masing. 

 

 Pemerintah Lokal
 

Pemerintah lokal telah dibentuk di Australia pada awal 1840-an 'demi memungkinkan 

pemerintah kolonial memberikan layanan lokal dan memungkinkan penduduk setempat untuk 

berkontribusi terhadap biaya pelayanan (Departemen Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah 

2013: 3). Sejak Federasi pada tahun 1901, pemerintah lokal telah menjadi tanggung jawab 

Negara Bagian dan Northern Territory (Sansom 2009: 12). Negara-negara Bagian dan Northern 

Territory menetapkan kerangka hukum dan peraturan untuk pembentukan dan operasional 

semua pemerintah daerahnya (Sansom 2009: 12). Terdapat sekitar 900 badan pemerintah lokal 

di Australia. Wewenang pemerintah lokal berbeda untuk setiap negara bagian dan merupakan 

tanggung jawab pemerintah negara bagian masing-masing. Beberapa badan pemerintah lokal 

bertanggungjawab menjalankan perusahaan perhubungan/transportasi dan energi. Negara-negara 

bagian menetapkan besar tarif pajak dan menerima pemasukan dari tingkat pemerintahan yang 

lebih tinggi. Pemerintah lokal secara khusus ditugaskan untuk menangani perencanaan atau tata 

daerah, pengawasan izin bangunan, sarana jalan setempat, penyediaan air bersih, saluran 

pembuangan, pelayanan sampah dan kebersihan, penyelenggaraan perpustakaan umum serta 

fasilitas hiburan masyarakat. 
 

Singkatnya, hubungan utama pemerintah lokal Australia tetaplah dengan negara-

negara, bagian berdasarkan 'kerangka konstitusional dan hukum, pengawasan dan 

pengendalian negara bagian terhadap kegiatan pemerintah daerah dan keterkaitan erat antara 

tanggung jawab negara bagian dan pemerintah daerah untuk penyediaan pelayanan dan 

infrastruktur ' (Sansom 2009: 22). 
 

Secara sederhana, lembaga eksekutif digambarkan sebagai berikut: 
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3. Kekuasaan Peradilan/ Yudikatif 
 

 Federal Courts
 

Sistem peradilan federal Australia dibagi menjadi : (Blackshield, Tony& George 

Williams. 2006) 
 

a.  High Court of Australia atau Mahkamah Agung Australia 
 

Adalah lembaga peradilan yang menangani kasus-kasus kasasi dan kasus tingkat 

pemerintahan federal, atau kasus yang tercantum dalam konstitusi sebagai wewenang 

Mahkamah Agung. Menurut P.H Lane ada tujuh kasus yang menjadi wewenang pemerintah 

federal : 
 

1) Kasus yang berkaitan dengan perjanjian internasional. 
 

2) Kasus yang berkaitan dengan konsulat. 
 

3) Kasus dimana pihak yang mengatasnamakan commonwealth terlibat. 
 

4) Kasus antar negara bagian, atau antara pemerintah bagian dengan warga negara bagian lain. 
 

5) Kasus konstitusi yan berkaitan dengan penafsiran dari pasal tertentu dalam konstitusi. 
 

6) Kasus yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan commonwealth law. 
 

7) Kasus perkapalan dan kelautan. 
 

Federal Court of Australia, terdiri atas dua bagian, yaitu bagian umum dan bagian 

industri. 

 

b. Family Court of Australia, terbentuk tahun 1975 yang menangani kasus-kasus 

sebagai berikut : 

1) Berkaitan dengan perselisihan dan perceraian, penyelesaian sengketa harta kekayaan 

antarasuami istri, sengketa anak akibat perkawinan. 
 

2) Kasus yang berkaitan dengan Federal Marriage Act. 
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3) Kasus anak seperti masalah pengangkatan anak, dan lain-

lain. c. State Courts 

 
Pada setiap negara bagian terdapat pengadilan tertinggi yang disebut Supreme Court. 

Pengadillan ini berkaitan dengan kasus-kasus banding, baik yang berkenaan dengan 

ketentuan pemerintah federal maupun yang menyangkut negara bagian. State Courts terdiri 

atas tiga tingkatan yaitu : 

1) State Supreme Courts, menangani kasus-kasus yang tergolong berat atau kasus-kasus 

yang dikategorikan penting. Bisa karena ancaman hukuman dari tindak pidana yang 

dilakukan, atau pada isu dari suatu kasus. 
 

2) Intermediate Courts, terdapat di semua negara bagian, kecuali negara bagian Tasmania, 

dengan sebutan yang berbeda-beda. Di Queensland, New South Wales pengadilan ini 

dikenal dengan nama District Courts, sedangkan di Victoria menggunakan istilah 

County Courts. 
 

3) Inferior Courts, tingkat peradilan paling bawah, biasanya menangani kasus-kasus 

pidana/perdata yang tergolong ringan. Negara-negara bagian juga menggunakan istilah 

yang berbeda-beda terhadap pengadilan ini, New South Wales menggunakan istilah 

Local Courts, Queensland dan Victoria menggunakan istilah Magistrates Courts, dan di 
 

Tasmania di kenal dengan istilah Court of Request. 
 

Secara sederhana, lembaga yudikatif digambarkan sebagai berikut:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

E. Pelaksanaan Konstitusi 
 

Semua sifat federalisme ada pada Konstitusi Australia -pembagian kekuasaan di 

antara badan-badan dengan otoritas terbatas dan otoritas setara, supremasi konstitusi, dan 

otoritas pengadilan untuk menafsirkan konstitusi. Dengan semua sifat dasar, kita bisa lihat 
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persamaannya dengan Amerika Serikat. Australia sendiri secara politis sudah mengalami 

perubahan yang sangat cepat, dimulai dari menjadi tempat pembuangan pertama untuk orang 

hukuman di Botany Bay menjadi salah satu negara dengan demokrasi sosial yang paling maju di 

dunia, melalui instrumen pemerintahan yang dibentuk kurang lebih setengah abad yang lalu. 
 

Keadaan khusus yang masing-masing koloni terbentuk dengan rasa homogenitas 

nasional yang membangun kesetiaan bersama mereka sangat mudah dikenali. Masing-masing 

koloni memiliki kesetiaan bersama kepada negara induk dan kemudian kepada Konstitusi 

Federal tahun 1900. Akan tetapi, konstitusi di Australia diterapkan pada suatu wilayah yang 

hanya sedikit lebih kecil dari wilayah Eropa dengan jumlah penduduk yang sedikit pula, bahkan 

lebih sedikit daripada penduduk Landon. Kenyataan-kenyataan fisik tersebut tak pelak lagi 

menyebabkan isolasi dan berpengaruh pada pertumbuhan rasa kedaerahan yang perlu 

penyelesaian yang tepat. Hal inilah yang menentukan diadopsinya bentuk federalisme yang 

spesifik. Keenam koloni yang membentuk federasi tidak akan berhasil melakukannya tanpa 

adanya perasaan senasib akan bahaya yang muncul dari kecenderungan imperialisme Jepang. 

Bahaya tersebut belum tampak sampai tahun-tahun terakhir abad yang lalu, tetapi menjadi 

sangat nyata bagi rakyat Australia pada Perang Dunia II. Oleh karena itu perhatian-perhatian 

koloni-koloni tersebut cenderung ke arah membentuk persatuan yang melenyapkan badan-

badan, termasuk sejumlah kecil kekuasaan mereka masing-masing. Negara yang terpusat secara 

kuat dianggap sesuai dengan tujuan yang diinginkan saat itu. 
 

Pada saat yang sama, terdapat pendapat umum bahwa perkembangan sosial dan 

industri memerlukan suatu otoritas dengan kekuasaan yang lebih besar dari kekuasaan yang 

dimiliki federasi saat itu dan harus dibentuk suatu otoritas peradilan tertinggi untuk 

menghindari biaya dan penundaan yang terjadi jika kasus-kasus harus dibawa ke Privacy 

Council (komite penasihat raja atau ratu Inggris) di London; sehingga dalam peristiwa itu, 

federasi menjadi sesuatu yang lebih dari sekedar perserikatan untuk mempertahankan diri 

bersama-sama, dan federasi sudah terbukti sebagai instrumen yang efisien untuk 

memajukan undang-undang sosial yang sangat diyakini oleh rakyat Australia. 
 

Konstitusi menetapkan kekuasaan Pemerintah Persemakmuran dan memberikan sisanya 

untuk negara-negara bagian. Daftar kekuasaan yang disebutkan mencakup banyak hal, tetapi 

masih memberikan banyak kebebasan bagi negara-negara bagian. Konstitusi membentuk 

eksekutif federal - secara nominal adalahgubernur-jendral di dalam Dewan, tetapi sebenarnya 

bertanggung jawab pada legislatif federal yang terdiri dari dua majelis, yakni Senat dan House 

of Representatives. Negara-negara bagian diwakili secara sama di dalam Senat (masing-masing 

10 orang), sedangkan di dalam House of Representatives berdasarkan populasi. Semula 
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konstitusi mengizinkan negara-negara bagian untuk membuat susunan ketetapan yang 

disukai untuk keperluan pemilihan kepada Parlemen, tetapi ketentuan-ketentuan itu bisa 

dirubah oleh lembaga legislatif federal tanpa amandemen konstitusional. Ketetapan yang 

sudah diadakan oleh hukum federal adalah bahwa House of Representatives dipilih di 

seluruh wilayah Persemakmuran secara koonstituensi satu-anggota, sedangkan sentor atau 

anggota Senat dipilih di masing-masing negara bagian dan seluruh negara bagian menjadi 

daerah pemilihan, tetapi kedua pemilihn tersebut diselenggarakan menurut sistem voting 

istimewa yang akan dijelaskan kemudian. 
 

Lebih dari itu, konstitusi membentuk lembaga yudikatif federal dengan satu Mahkamah 

Agung seperti yang ada di Amerika Serikat yang berwenang untuk menafsirkan konstitusi dan 

memiliki kekuasaan untuk menangani semua kasus konflik di antara negara-negara bagian atau 

antara satu negara bagian dengan pemerintah federal. Mahkamah Agung di Australia berbeda 

dengan Mahkamah Agung di Amerika Serikat. Perbedaannya, Mahkamah Agung Amerika 

Serikat tidak dapat mempertimbangkan naik banding dari negara bagian tentang hukum dasar 

negara bagian, sedangkan Mahkamah Agung Australia sebaliknya. 
 

Persemakmuran Australia, seperti yang dinyatakan, merupakan sistem yang 

sepenuhnya federal. Negara-negara bagian memiliki eksistensi sendiri yang sangat riil. 

Negara-negera bagian itu, seperti tersebut di atas, diwakili dalam jumlah yang sama di 

Senat. Masing-masing negara bagian mempunyai satu gubernur. Gubernur negara bagian di 

Australia tidak diangkat oleh pemerintah federal seperti di Kanada, juga tidak dipilih oleh 

rakyat seperti di Amerika Serikat, tetapi ditunjuk secara langsung oleh Raja dan Ratu, yaitu 

secara praktek oleh pemerintah dalam negeri dengan persetujuanpemerintah negara bagian 

yang berkuasa saat itu. Jika dikehendaki, Konstitusi memperbolehkan negara bagian 

meminta bantuan Parlemen Federal untuk mengesahkan urusan-urusan dasar negara bagian. 

Selanjutnya, paa tahun 1929, pemerintah Persemakmuran mengambil alih semua hutang 

negara bagian dan menjadis atu-satunya otoritas yang mengadakan peminjaman. Ketentuan 

semacam itu menyiratkan hubungan yang lebih dekat antara otoritas negara bagian dengan 

otoritas federal dibandingkan yang ada di Amerika Serikat. 
 

Terakhir, Konstitusi menetapkan wilayah federal yang akhirnya menjadi tempat 

kedudukan pemerintah federal dan bebas dari semua negara bagian. Wilayah tersebut 

bernama Canberra dengan luas 900 mil persegi, diberikan oleh New Soth Wales kepada 

Persemakmuran. Canberra kira-kira sama jauhnya dari Sydney dan Melbourne, dan 

pemerintah federal pada akhirnya di bentuk di sana pada tahun 1927. 



| 115  

 

Seperti di Amerika, baru-baru ini di Australia banyak sekali terjadi kontroversi 

sehubungan dengan bidang otoritas federal dan otoritas negara bagian. Khususnya, pemerintah 

federal dengan basis Persemakmuran secara konstitusional tidak mampu menghadapi masalah-

masalah penting yang menyangkut kepentingan bersama seperti kesehatan masyarakat, 

pengadaan perusahaan dagang, perselisihan industri, pengangguran, pertanian dan perikanan, 

serta kontrol penerbangan. Tanggal 22 November 1938, pemerintah Persemakmuran melalui 

House of Representatives mengumumkan niatnya untuk mengadakan Sidang Istimewa pada 

awal tahun 1939 untuk merumuskan amandemen bagi Konstitusi. Kedua pihak dalam House of 

Representatives menyambut gembira pengumuman ini. Pimpinan oposisi sudah menyatakan 

bahwa Australia diperintah bukan oleh mayoritas hakim dalam Pengadilan Tinggi yang 

menyatakan “ketidaksahan undang-undang bukan berdasarkan kelayakannya, melainkan 

berdasarkan undang-undang itu ultra vires (di luar kapasitas hukum) konstitusi tertulis.” Ia 

mengatakan, setiap darurat nasional menyebabkan Australia terikat dengan “belenggu 

konstitusional yang mengakibatkan penundaan serius yang lamban dan menyebabkan tidak 

efektifnya parlemen.” Ia menambahkan bahwa kesatuan yang berdaulat tidak dapat diperoleh 

dengan tujuh Parlemen berdaulat yang masing-masing memiliki status hampir sama dan 

meliputi 13 majelis, dengan lebih 600 anggota dan 70 menteri, dengan instansi dan wakil-wakil 

luar negeri yang terpisah pula. 
 

Mengingat ketidaksiapan lembaga legislatif negara bagian untuk mengorbankan 

segala hak yang dimilikinya, diputuskan bahwa satu-satunya cara untuk menyelesaikan 

masalah ini adalah dengan mengajukan permohonan resmi kepada rakyat. Namun, sebelum 

masalah ini dikaji lebih jauh melalui referendum, pecah Perang Dunia II. Tahun 1944, 

dilakukan pembicaraan melalui konferensi yang diikuti wakil-wakil federal dan negara 

bagian, namun rencana konferensi itu untuk menyerahkan kekuasaan negara bagian secara 

radikal digagalkan dalam referendum berikutnya. Meskipun demikian, pada tahun 1947 

rakyat menyambut baik rencana untuk mengadakan layanan tertentu pada basis federal. Di 

sisi lain, usulan Pemerintah untuk memberi kuasa kepada Parlemen Persemakmuran guna 

membuat undang-undang antikomunis yang dianggap penting digagalkan dalam sebuah 

referendum pada tahun 1951. Dengan demikian terlihat bahwa rakyat tidak ingin menyetujui 

suatu amandemen yang tidak ditetapkan dengan syarat-syarat yang spesifik dan sekaligus 

didukung oleh partai-partai politik utama. 
 

Baru-baru ini, komite bersama antara Senat dan House of Representatives untuk Review 

Konstitusional ditunjuk untuk membicarakan persoalan hubungan antara kekuasaan federal 
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dengan kekuasaan negara bagian. Komite meyerahkan dua laporan pada tahun 1958 dan 

1959, tetapi sampai tahun 1965 tidak ada tindakan yang diambil mengenainya. 
 

Bahasan tentang konstitusi Australia memang juga melingkupi bahan mengenai 

hubungan antara kekuasaan federal dengan kekuasaan negara bagian. Namun, penelitian yang 

dilakukan oleh Fenna dan Hollander (2013: 225) menunjukkan bahwa 'Konstitusi memuat 

sedikit ketentuan tentang hubungan antar pemerintah ... [tapi] ... terdapat kebutuhan yang cukup 

besar saat ini untuk tindakan kooperatif dan kolaboratif'. Dalam prakteknya, Persemakmuran dan 

Negara Bagian/Teritori bekerja sama dalam banyak bidang yang merupakan tanggung jawab 

formal dari pemerintah daerah, seperti pendidikan, transportasi, kesehatan dan penegakan 

hukum. Oleh karena itu dibuatlah untuk pertama kalinya yang diprakarsai pada tahun 1995 

yakni Dewan Pemerintah Australia (COAG) dimana dewan ini merupakan forum untuk 

memprakarsai, mengembangkan dan mengimplementasikan reformasi kebijakan nasional yang 

menuntut tindakan kerja sama antar ketiga strata pemerintahan yaitu: nasional, Negara 

Bagian/Teritori dan lokal. Tujuannya mencakup penanganan isu besar melalui kerja sama terkait 

reformasi struktural pemerintah dan reformasi untuk mencapai ekonomi nasional yang terpadu 

dan efisien serta pasar tunggal nasional. COAG terdiri dari Perdana Menteri, Pemipin Negara 

Bagian (Premiers of the States), Kepala Menteri Teritori (Chief Ministries of the Territories), 

dan presiden Asosiasi Pemerintah Lokal Australia (the Australian Local Government 

Association). (Departemen Luar Negeri dan Perdagangan, 2008). 
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BAB VI 

 

POKOK-POKOK KONSTITUSI BELANDA 
 

A. Pengantar 
 

Kerajaan belanda atau Koninkrijk der Nederlanden dalam bahasa belanda, dipimpin 

oleh seorang raja bernama Willem Alexander yang menggantikan ibunya ratu Beatrix. Raja 

/ ratu belanda mendapatkan kedudukan sebagai kepala negara secara turun temurun yang 

dilengkapi kekuasaan terbatas. Belanda merupakan negara yang menganut sistem 

pemerintahan monarki konstitusional. Bentuk negaranya adalah negara kesatuan yaitu 

negara yang berdiri tunggal dan tidak bersekutu dengan negara lain secara politik. Motto 

atau semboyan dari negara belanda adalah Je Maintiendrai dari bahasa Perancis yang 

bermakna “saya akan memegang teguh”. 
 

Belanda merupakan negara yang terdiri dari 12 kawasan administrasi yang dinamakan 

Provincies dan sebagian besar wilayahnya berada di bawah permukaan laut. Belanda secara 

geografis merupakan negara berpermukaan rendah, dengan kira-kira 20% wilayahnya, dan 21% 

populasinya berada di bawah permukaan laut dan 50% tanahnya kurang dari satu meter di atas 

permukaan laut (Milieurekeningen, 2008: 4). Belanda merupakan salah satu negara maju di 

dunia. Belanda juga terkenal dengan dijk (tanggul) air, kincir angin, terompa kayu, bunga tulip 

dan sifat terbuka masyarakatnya, sifat liberalnya menjadi sebutan masyarakat internasional. 

Belanda juga menjadi tempat kedudukan Mahkamah Internasional. Amsterdam merupakan ibu 

kota Belanda dan Den Haag pusat administrasi pemerintahan badan legislative dan yudikatif dan 

kediaman Raja Belanda. (Van Krieken, 2005: 8) 
 

Belanda pernah mempunyai beberapa koloni, salah satu yang paling ternama adalah 

Nederlands-Indië (yakni Indonesia) dan Suriname di benua Amerika bagian selatan yang 

ditukar dengan Niuw Amsterdam, atau sekarang dikenal dengan New York oleh Kerajaan 

Inggris. Koloni ini pertama diadministrasi oleh Vereeinigde Oost-Indische Compagnie 

(VOC) dan West-Indische Compagnie (WIC atau resminya adalah Geoctroyeerde West-

Indische Compagnie (GWIC)), keduanya adalah dua perusahaan milik pribadi. Tiga abad 

kemudian, perusahaan ini mendapat kesulitan finansial dan teritori dimana mereka 

beroperasi diambil alih oleh pemerintahan Belanda (pada tahun 1815 dan 1791). Pada saat 

inilah daerah tersebut menjadi koloni resmi pemerintahan Belanda. 
 

Belanda berdasarkan konstitusi sejak tahun 1814 adalah sebuah negara kesatuan. Negara 

kesatuan adalah negara berdaulat yang diselenggarakan sebagai satu kesatuan tunggal, di mana 

pemerintah pusat adalah yang tertinggi dan satuan-satuan subnasionalnya. Pemerintah 
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lokal (Local Government) hanya menjalankan kekuasaan-kekuasaan yang diberikan oleh 

pemerintah pusat yang didelegasikan. Bentuk pemerintahan kesatuan diterapkan oleh 

banyak negara di dunia, salah satunya Indonesia. 
 

Raja atau Ratu merupakan Kepala Negara yang melambangkan persatuan bagi 

negara Belanda. Raja dan ratu terikat pada konstitusi dan fungsi dari raja atau ratu lebih 

banyak bersifat seremonial, namun juga memiliki beberapa kewenangan yang merupakan 

kelanjutan dari tradisi the House of Orange. (Hart J., 2008: 18). 

Beberapa bentuk kenegaraan yang ada di dunia adalah : 
 

1) Negara kesatuan yaitu Negara tunggal yang tidak bersekutu dengan Negara manapun. 

Seperti bentuk Negara yang di anut oleh Negara belanda yang juga di anut oleh Negara 

Indonesia yaitu Negara kesatuan yang tunggal. 
 

2) Negara federal atau serikat Federasi berasal dari kata Latin foedus yang berarti perjanjian 

atau persetujuan. Dalam federasi atau negara serikat (bondstaat, Bundesstaat), dua atau 

lebih kesatuan politik yang sudah atau belum berstatus negara berjanji untuk bersatu dalam 

suatu ikatan politik, ikatan dimana akan mewakili mereka sebagai keseluruhan. Federasi 

adalah negara. Anggota-anggota sesuatu federasi tidak berdaulat dalam arti yang 

sesungguhnya. Anggota-anggota federasi disebut “negara-bagian”, yang didalam bahasa 

asing dapat dinamakan “deelstaat”, “state”. “canton” atau “Linder”. Untuk membentuk 

negara federal suatu negara federal menurut C.F. Strong diperlukan dua syarat, yaitu : (1) 

adanya perasaan sebangsa di antara kesatuan-kesatuan politik yang hendak membentuk 

federasi itu, dan (2) adanya keinginan pada kesatuan-kesatuan politiik yang hendak 

mengadakan federasi untuk mengadakan ikatan terbatas, oleh karena itu apabila kesatuan-

kesatuan politik itu menghendaki persatuan sepenuhnya, maka bukan federasilah yang 
 

akan dibentuk, melainkan negara kesatuan (Miriam Budiardjo, 2000:141 dan 142). 

Monarki konstitusional adalah sejenis monarki yang didirikan di bawah sistem 
 

konstitusional yang mengakui raja (atau kaisar) sebagai kepala negara. Belanda adalah 

sebuah negara monarki konstitusional. Monarki konstitusional yang modern biasanya 

menggunakan konsep trias politica, atau politik tiga serangkai. Ini berarti raja atau ratu 

adalah hanya ketua simbolis cabang eksekutif. 
 

Belanda adalah sebuah negara monarki konstitusional. Saat ini dikepalai seorang Raja. 

Raja merupakan Kepala Negara yang melambangkan persatuan Belanda. Raja terikat pada 

konstitusi dan fungsinya lebih banyak bersifat seremonial, namun juga memiliki beberapa 

kewenangan yang merupakan kelanjutan dari tradisi the House of Orange. Raja dalam hal ini 

menunjuk formatur yang akan membentuk Dewan Menteri (Council of Ministers) layaknya 
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tugas perdana menteri, setelah dilakukan pemilihan umum. Pemerintah negara pada 

dasarnya terdiri dari tiga institusi utama, yaitu; Ratu, Dewan Menteri, dan Parlemen (States 

General). Dewan menteri merencanakan dan melaksanakan kebijakan pemerintahan. Ratu 

bersama-sama dengan Dewan Menteri disebut dengan the Crown. 
 

Dalam monarki konstitusional tidak mengenal seorang raja yang mempunyai kekuasaan 

pemerintahan yang penuh, seorang raja yang mempunyai kekuasaan penuh bahkan mutlak 

disebut monarki mutlak atau monarki absolut. Saat ini, monarki konstitusional lazimnya 

digabung dengan demokrasi representatif. Oleh karena itu, kerajaan masih di bawah kekuasaan 

rakyat tetapi raja mempunyai peranan tradisional di dalam sebuah negara. Pada hakikatnya sang 

perdana menteri, pemimpin yang dipilih oleh rakyat, yang memerintah negara dan bukan Raja. 

Namun demikian, terdapat juga raja yang bergabung dengan kerajaan yang tidak demokratis. 

 

B. Bentuk Konstitusi 
 

Kata Konstitusi secara literal berasal dari Bahasa Prancis yaitu Constitur, yang 

berarti membentuk. Dalam konteks ketatanegaraan, konstitusi dimaksudkan dengan 

pembentukan suatu Negara atau menyusun dan menyatakan sebuah Negara. Dalam bahasa 

Belanda, istilah konstitusi dikenal dengan istilah Grondwet, yang berarti Undang-undang 

Dasar. Di Jerman istilah konstitusi juga dikenal degan istilah Grundgesetz, yang juga berarti 

Undang-Undang Dasar (Grund =Dasar dan Gesetz =undang-undang). 
 

Istilah Konstitusi menurut Chairul Anwar adalah fundamental laws, tentang 

pemerintahan suatu Negara dan nilai-nilai fundamentalnya. Sementara menurut Sri 

Soemantri, konstitusi berarti suatu naskah yang memuat suatu bangunan Negara dan sendi-

sendi system pemerintahan Negara. Menurut E.C.S Wade mengatakan bahwa yang 

dimaksud dengan konstitusi adalah “a document having a special legal scantity which sets 

out the frame work and the principle functions of the organs of government of a state and 

declares the principles governing the operation of those organs”. Naskah yang 

memaparkan rangka dan tugas tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu Negara 

dan menentukan pokok cara kerja badan tersebut. Dalam praktiknya, konstitusi terbagi 

dalam dua bagian, yakni yang tertulis atau dikenal dengan Undang-Undang Dasar atau 

yang tidak tertulis juga dikenal dengan konvensi (Asshiddiqie, 2002: 7). 
 

Belanda telah menjadi monarki konstitusional sejak tahun 1815, dan demokrasi 

parlementer sejak tahun 1848. Belanda digambarkan sebagai negara konsosiasional. Politik, dan 

pemerintahan Belanda disifatkan oleh suatu usaha untuk mencapai kemufakatan yang luas 

mengenai urusan-urusan yang penting, dalam komunitas politik maupun masyarakat secara 
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keseluruhan. Pada tahun 2010, The Economist menempatkan Belanda sebagai negara paling 

demokratis ke-10 di dunia. Pada tahun 1983 revisi utama konstitusi dilakukan, dalam revisi 

konstitusi itu ditambahkan hak-hak sipil baru. ditambahkan bersamaan dengan sejumlah 

perubahan lainnya (misalnya penghapusan hukuman mati dalam segala keadaan dan secara 

resmi penamaan kota Amsterdam sebagai modal) dalam proses revisi itu sangat sadar, tanpa 

doktrin hukum atau politik. Ini mencakup tagihan hak - hak. Konstitusi melarang pengadilan 

untuk menguji undang-undang dasar dan perjanjian terhadap konstitusi, karena hal ini dianggap 

sebagai hak prerogatif badan legislatif. Jadi tidak Belanda tidak memiliki mahkamah konstitusi 

seperti MK di Indonesia. Kerajaan Belanda juga melingkupi wilayah Aruba, Curaçao dan Sint 

Maarten: ada konstitusi yang menyeluruh dari seluruh kerajaan yakni Statuta Kerajaan Belanda. 
 

Perubahan konstitusi kerajaan Belanda terjadi beberapa kali yaitu tahun 1814, 1848, dan 

1972. Masalah perubahan konstitusi kerajaan ini diatur dalam bab (hoofdstuk) XIII dan terdiri 

dari 6 pasal yaitu pasal 193 (210 lama) sampai pada pasal 198 (215 lama). Cara yang dilakukan 

dalam rangka perubahan itu adalah dengan cara memperbesar jumlah anggota staten general 

parlemen sebanyak dua kali lipat. Keputusan tentang perubahan atau penambahan tersebut 

adalah sah apabila disetujui oleh jumlah suara yang sama dengan dua pertiga dari yang hadir, 

akan tetapi dalam Grondwet (UndangUndang Dasar) Belanda pada tahun 1815 prosedur diatas 

diperberat, yaitu memenuhi kourum yakni sekurang-kurangnya setengah dari anggota sidang 

staten general ditambah satu (UUD 1814 pasal 144). Dengan demikian perubahan Undang-

Undang Dasar adalah sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah jumlah anggota 

staten general yang telah dijadikan dua kali lipat ditambah satu. 
 

Untuk mengubah konstitusi, perubahan yang diajukan harus disetujui terlebih dahulu 

oleh kedua DPR dan Senat Amerika Jenderal dengan mayoritas sederhana (lebih dari 50%). 

Hukum ini disebut 'hukum untuk mengusulkan perubahan konstitusi' voorstelwet atau (lit. 

hukum usulan) dan tidak mengubah konstitusi, tetapi menyatakan ada alasan yang cukup untuk 

proposal tertentu untuk mengubah konstitusi yang harus dipertimbangkan. DPR kemudian harus 

dibubarkan dan pemilihan umum diadakan. Perubahan yang diusulkan untuk konstitusi 

kemudian dibahas untuk kedua kalinya, kali ini membutuhkan dua pertiga mayoritas di kedua 

majelis Amerika Jenderal untuk menyetujui mereka. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan 

pemilih suara dalam masalah ini, dengan memungkinkan mereka kesempatan untuk memilih 
 

parlemen untuk memilih menolak perubahan jika diinginkan. Dalam prakteknya, bagaimanapun, 

bukannya membubarkan DPR dan memiliki pemilihan dini, hukum usulan hanya 

dipertimbangkan setelah pemilu secara teratur dijadwalkan berikutnya telah diselenggarakan. 

Akibatnya, kecuali pemilihan awal diadakan untuk beberapa alasan (misalnya 
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setelah runtuhnya pemerintah) perubahan konstitusi hanya dapat terjadi setiap empat tahun 

sekali. 
 

Pada versi sebelumnya dari proses amandemen, Senat juga dibubarkan bila pemilu 

diadakan dan kedua lembaga telah menyetujui undang-undang untuk mengusulkan 

perubahan konstitusi. Senat akan selalu memiliki komposisi yang sama kecuali pemilihan 

provinsi diadakan juga. Baik mengadakan pemilihan provinsi khusus untuk tujuan ini, atau 

menunda pertimbangan usulan untuk mengubah konstitusi sampai setelah pemilu provinsi 

dijadwalkan secara teratur dianggap sebagai alternatif yang diinginkan. Perubahan yang 

melibatkan hubungan antara negara-negara Kerajaan harus diusulkan oleh hukum 

dirumuskan oleh Pemerintah Realm. 

 

C. Pelaksanaan Konstitusi 
 

Konstitusi pertama yang pertama kali dimiliki negara Belanda secara keseluruhan, 

dalam arti hukum dasar yang diterapkan untuk semua provinsi dan kota, adalah konstitusi 

1579, yang mendirikan republik konfederasi dari Tujuh Provinsi Bersatu. Konstitusi 

diberdayakan oleh Union of Utrecht, sehingga dengan perjanjian. Pasal XIII dari perjanjian 

diberikan setiap penduduk kebebasan Republik hati nurani. Uni Utrecht perjanjian 

terinspirasi Anggaran Amerika Konfederasi. Setelah invasi Perancis 1794 Republik Batavia, 

negara kesatuan, diproklamasikan. Pada 31 Januari 1795 itu mengeluarkan Bill of Rights, 

yang verklaring der Rechten van den Mensch en van den Burger. Pada tanggal 1 Mei 1798 

konstitusi baru, yang pertama dalam arti formal modern, Staatsregeling voor het Bataafsche 

Volk, ditulis oleh seorang Majelis Konstitusi, mulai berlaku, disetujui oleh Majelis Nasional. 

The Napoleon Kerajaan Belanda, sebuah monarki konstitusional, didirikan oleh Constitutie 

voor het Koninkrijk Holland pada tanggal 7 Agustus 1806. Pada 1810 kerajaan dianeksasi 

oleh Kekaisaran Perancis. 
 

Setelah pasukan Prancis telah diusir oleh Rusia Cossack, negara merdeka baru dari 

Belanda, principlality, didirikan oleh konstitusi tanggal 29 Maret 1814, Grondwet voor de 

Vereenigde Nederlanden. William VI dari Orange, instated pada 2 Desember 1813 sebagai 

"Pangeran Sovereign" secara aklamasi, dan hanya menerima "di bawah perlindungan konstitusi 

bebas, menjamin kebebasan Anda terhadap kemungkinan pelanggaran di masa depan", pertama 

kali ditunjuk sejumlah pria berdiri baik pemilih dan ini disetujui konstitusi, ditulis oleh sebuah 

komisi yang dipimpin oleh Gijsbert Karel van Hogendorp. Pada 24 Agustus 1815 William - 

sejak 16 Maret Raja William I dari Belanda - memiliki memproklamirkan dirinya Raja besar 

Amerika Belanda enam hari sebelumnya, menerbitkan versi pertama dari konstitusi saat ini, 
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Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden atau Loi fondamentale du Royaume des 

Pays-Bas, mendirikan Kerajaan Inggris Belanda, sekarang memperluas wilayah 

kekuasaannya dengan wilayah kondisi sekarang Belgia, yang lagi-lagi akan memisahkan diri 

dari itu pada tahun 1830. Itu termasuk tagihan unentrenched terbatas hak, dengan kebebasan 

beragama, prinsip habeas corpus, hak petisi dan kebebasan pers sebagai titik utamanya. 

Dalam Traktat London 1814 Sekutu telah memerintahkan bahwa negara Belanda asli akan 

menyusun konstitusi baru. Itu telah disetujui oleh Serikat baru-Umum (terdiri dari 55 

anggota) dari Belanda Utara, namun ditolak oleh mayoritas pemilih yang ditunjuk (796 

melawan 527) dari Belanda Selatan. Seperti 126 namun telah menunjukkan bahwa mereka 

menentang karena (oleh mereka masih dianggap terlalu terbatas) kebebasan beragama, yang 

wajib di bawah Perjanjian Wina yang memerintahkan persatuan Utara dan Belanda Selatan, 

penilaian mereka dan orang-orang dari laki-laki karena menolak untuk memilih, yang 

ditambahkan ke minoritas, dan dengan ini terkenal "Aritmatika Hollandic" merasa William 

dibenarkan untuk mewartakan kerajaan baru. 
 

Mengenai kerangka pemerintah 1815 konstitusi tidak menyimpang jauh dari situasi itu 

selama Republik: 110 anggota DPR (majelis rendah) dari Amerika Jenderal masih ditunjuk oleh 

Amerika-Provinsi (selama tiga tahun; setiap tahun ketiga digantikan), yang sendiri penuh 

dengan anggota bangsawan atau ditunjuk oleh dewan kota, seperti di bawah rezim ancien. 

Namun, sekarang juga beberapa delegasi pedesaan ditunjuk untuk semua negara-Provinsi 

(pertama hanya berlaku untuk Friesland) dan dewan-dewan kota yang ditunjuk oleh perguruan 

tinggi pemilu yang pada gilirannya dipilih oleh kelompok memilih warga negara laki-laki yang 

baik berdiri dan membayar jumlah tertentu pajak, jadi sangat tidak langsung ada jumlah sedikit 

demokrasi diperkenalkan ke sistem. Dalam semua administrasi sangat monarki, dengan raja 

menunjuk bagi kehidupan para anggota Senat, yang mengejek disebut Menagerie du Roi. 
 

Pada tahun 1840, ketika sebuah revisi baru dibuat perlu oleh kemerdekaan Belgia, 

langkah pertama ke sistem yang lebih parlemen diambil oleh pengenalan tanggung jawab 

menteri pidana. Sebuah plakat memperingati tindakan William II selama 1848. Konstitusi 

seperti itu direvisi pada 11 Oktober 1848 sering digambarkan seperti aslinya dari versi masih 

berlaku saat ini. Di bawah tekanan dari Revolusi tahun 1848 di negara-negara sekitarnya, Raja 

William II diterima pengenalan tanggung jawab menteri penuh dalam konstitusi, yang mengarah 

ke sistem demokrasi parlementer, dengan DPR dipilih langsung oleh para pemilih dalam suatu 

sistem tunggal pemenang daerah pemilihan. Parlemen ini disebabkan hak untuk mengubah 

proposal hukum pemerintah dan untuk mengadakan dengar pendapat investigasi. Amerika-

Provinsi, mereka dipilih oleh pemilih yang ditunjuk oleh mayoritas untuk setiap 
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provinsi anggota Senat dari kelompok memilih warga kelas atas. Sebuah komisi diketuai 

oleh Johan Thorbecke ditunjuk untuk merancang konstitusi baru yang diusulkan, yang 

selesai pada 19 Juni. Hak pilih diperbesar (meskipun masih terbatas pada sensus hak pilih), 

seperti tagihan hak dengan kebebasan berkumpul, privasi korespondensi, kebebasan 

organisasi gerejawi dan kebebasan pendidikan. 
 

Pada tahun 1884 ada revisi kecil. Pada tahun 1887 sistem hak pilih sensus digantikan 

oleh yang didasarkan pada kekayaan minimal dan pendidikan, yang memungkinkan 

persentase yang semakin meningkat dari penduduk laki-laki diberi hak untuk memilih, 

sehingga ketentuan ini adalah pada saat dijuluki "caoutchouc-artikel". Pemilihan Interval 

untuk DPR diubah dari dua (dengan setengah dari itu diganti) sampai empat tahun (dengan 

penuh pengganti sekarang ratus anggota). Persyaratan untuk Senat diperluas. Setiap 

tindakan pidana tidak berdasarkan hukum formal dilarang. 
 

Pada tahun 1917, seperti pada tahun 1848 dipengaruhi oleh situasi internasional 

tegang, kedewasaan hak pilih diperkenalkan dikombinasikan dengan sistem perwakilan 

proporsional untuk memilih DPR, Amerika-Provinsi dan dewan kota. Senat terus dipilih 

oleh Negara-Provinsi, tapi sekarang juga menggunakan sistem perwakilan proporsional, 

tidak lagi oleh mayoritas per provinsi. Para pihak Kristen-demokrat diperbolehkan 

kedewasaan hak pilih dalam pertukaran untuk kesetaraan konstitusional lengkap dalam 

pendanaan negara antara sekolah negeri dan denominasi, mengakhiri pahit "perjuangan 

sekolah" yang telah antagonized masyarakat Belanda selama tiga generasi. Dengan revisi 

1922 hak pilih universal diadopsi secara eksplisit dalam konstitusi, setelah sudah 

diperkenalkan oleh hukum pada tahun 1919. Setiap tiga tahun setengah dari anggota Senat 

itu harus dipilih oleh Negara-Provinsi untuk jangka waktu enam tahun, dalam sistem 

perwakilan proporsional. Pada tahun 1938 ada revisi kecil, memperkenalkan beberapa 

elemen dari korporatisme kemudian modis dengan memberikan dasar konstitusional untuk 

badan-badan publik yang mengatur sektor ekonomi. Sebuah proposal untuk membuatnya 

mungkin untuk mendakwa anggota "revolusioner" dari lembaga perwakilan, ditujukan 

terhadap komunis dan fasis, gagal untuk mendapatkan mayoritas dua pertiga. 
 

Setelah Perang Dunia II pada tahun 1946 revisi gagal. parlemen mencoba untuk 

menyederhanakan prosedur revisional. Namun perubahan diterima memungkinkan untuk 

mengirim wajib militer untuk perang kolonial di Hindia Belanda. Dalam revisi tahun 1948 bab 

baru lengkap ditambahkan untuk memfasilitasi penggabungan negara baru Indonesia dalam 

Kerajaan. Segera itu akan menjadi tidak relevan karena Indonesia memutuskan semua 
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hubungan dengan Belanda pada tahun 1954. Juga revisi menciptakan jabatan sekretaris negara, 

semacam subminister atau menteri muda tapi satu sepenuhnya bawahan menteri tertentu. 
 

Pada tahun 1953 artikel baru diperkenalkan mengenai hubungan internasional, menurut 

Belanda meninggalkan kebijakan lama netralitas yang ketat. Dalam revisi 1956 konstitusi 

diubah untuk mengakomodasi kemerdekaan penuh dari Indonesia. Jumlah anggota anggota DPR 

dibawa hingga 150, anggota Senat sampai 75. Revisi 1963 ditampung hilangnya Nugini Belanda 

ke Indonesia. Usia pemilih diturunkan 23-21. Pada tahun 1972 ada revisi kecil, perubahan utama 

adalah penurunan usia pemilih menjadi 18.Pada tahun 1983 konstitusi hampir seluruhnya ditulis 

ulang. Banyak artikel dihapuskan. Hak sosial dimasukkan, sebagian artikel yang dirumuskan 

(pengecualian utama adalah pasal 23 tentang kebebasan masih sensitif pendidikan) 

menggunakan seragam hukum terminologi baru dan urutan mereka berubah. RUU hak diperluas 

dengan larangan diskriminasi, larangan dari hukuman mati, kebebasan umum berekspresi, 

kebebasan demonstrasi dan hak umum untuk privasi. 
 

Pada tahun 1987 ada revisi kecil. Dalam revisi 1995 pengenalan tentara profesional, 

mengganti tentara wajib, telah diatur. Dalam revisi 1999 proposal untuk memperkenalkan 

referendum penasehat ditolak oleh Senat. Setelah revisi kecil pada tahun 2002, perubahan 

terakhir dibuat pada tahun 2005, sebuah proposal untuk memperkenalkan wali kota terpilih 

ditolak oleh Senat. Hukum konstitusi tidak tertulis, Beberapa hukum dasar yang paling 

mendasar dalam sistem ketatanegaraan Belanda tidak secara eksplisit dinyatakan dalam 

UUD tertulis. Ini termasuk aturan bahwa raja Belanda tidak dapat membubarkan DPR lebih 

dari sekali karena konflik atas isu politik tunggal dan bahwa Senat tidak akan pernah 

memblokir undang-undang untuk partai politik belaka, sehingga pemerintah koalisi (semua 

pemerintah Belanda sejak tanggal 19 abad) tidak perlu mayoritas di Senat. 
 

Hukum tak tertulis yang paling berpengaruh saat kabinet terbentuk, prosedur ini tidak 

diatur oleh konstitusi tetapi murni didasarkan pada tradisi. Pada malam pemilihan cabinet, 

perdana menteri atau dewan menteri duduk menawarkan pengunduran diri kepada raja, raja 

bertugas mengambil pertimbangan, cabinet saat "demissionary". Setelah pemilihan, Raja 

berkonsultasi kepada penasehatnya. Dia kemudian menunjuk sebuah "Informateur" yang 

membahas kemungkinan kabinet koalisi. Karena sistem multi-partai Belanda, tidak ada partai 

politik (dalam pengertian modern) pernah memperoleh mayoritas dengan sendirinya. 

Berdasarkan proses informasi tersebut Raja kemudian menunjuk "formatur" yang benar-benar 

membentuk pemerintah dengan menegosiasikan kesepakatan koalisi antara partai koalisi dan 

pembagian tulisan Departemen yang antara para pihak. Ia juga bertemu dengan menteri kandidat 

dan yang akan menjadi Perdana Menteri. Raja kemudian membubarkan kabinet lama 
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dan menunjuk yang baru. Karena tidak ada aliansi politik dan partai tidak berkomitmen 

untuk koalisi sebelum pemilu, seorang Raja yang kompeten dapat memiliki pengaruh 

pribadi yang menentukan pada apa koalisi terbentuk. 
 

Dalam sistem common law aturan ini tidak akan dilihat sebagai hukum tetapi sebagai 

konvensi hukum hanya karena mereka tidak dapat ditegakkan oleh hakim, dalam sistem 

hukum perdata Belanda namun mereka adalah bagian dari konsep hukum Belanda-Jerman 

lebih luas dari Recht, total "hukum" struktur normatif, baik tertulis maupun tidak tertulis, 

sehingga mereka memiliki kekuatan normatif penuh. Memang kekuatan yang jauh lebih 

besar dari pada dengan aturan konstitusi tertulis, setiap pelanggaran aturan tidak tertulis 

akan menyebabkan krisis konstitusional langsung. 

 

D. Lembaga Negara 
 

1. Bentuk Eksekutif Negara Belanda 
 

Menurut konstitusi yang terakhir direvisi parlemen Belanda pada 2008, negara Belanda 

memiliki kekuasaan eksekutif yang ada di tangan Raja/Ratu. Karena kekuasaan Raja/Ratu tidak 

dapat diganggu gugat (onschendbaar) dan didapatkan secara turun temurun / tradisional, maka 

kekuasaan Pemerintah diletakkan di tangan kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri 

(Dewan Menteri) dan menteri-menterinya yang bertanggung jawab pada parlemen. Peran 

Raja/Ratu saat regenerasi kepemimpinan pemerintahan hanya bertindak atas nasehat Raad van 

Staten (Council of State), juga dapat meminta nasehat dari ketua parlemen, ketua ketua fraksi 

dalam parlemen, ketua ketua partai, dan kalangan non politik. Para Menteri mengundurkan diri 

sehari sebelum pemilu yang diadakan setiap empat tahun sekali. Perdana Menteri diangkat oleh 

Raja/Ratu dan para Menteri diangkat oleh Raja/Ratu atas rekomendasi Perdana Menteri. 

Pemerintah Provinsi atau Local Government terdiri dari 3 organ pemerintahan, yaitu : 
 

1. Provinciale Staten (Dewan Perwakilan Provinsi). 
 

Anggota-anggota Provinciale Staten dipilih secara langsung oleh rakyat di provinsi 

tersebut untuk masa empat tahun. Provinciale staten berwenang dalam pembuatan peraturan 

daerah dan mempunyai wewenang pengawasan terhadap satuan – satuan pemerintahan yang 

lebih rendah yang pelaksanaannya diserahkan kepada Gedeputeerde Staten dan komisi – 

komisi. Provinciale staten dikepalai orang gubernur. Gubernur ini tidak merangkap sebagai 

anggota. 
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2. Gedeputeerde Staten (Badan Pengurus Harian Provinsi) 
 

Gedeputeerde Staten anggotanya dipilih oleh Provinciale Staten. Gedenputeerde 

Staten merupakan badan pimpinan dan pelaksana harian pemerintah provinsi. Gedeputeerde 

Staten mempunyai kewajiban untuk melaksanakan keputusan Gedeputeerde Staten dan 

mengawasi Gemeente (Kota Madya). Dengan demikian anggaran/keuangan Gemeente dan 

lain-lain harus mendapat persetujuan Gedeputeerde Staten. 

 

3. Commissaris der Koning/Koningin (Gubernur) 
 

Commissaris der Koning/Koningin diangkat oleh Raja/Ratu dan menjadi Ketua 

Gedeputeerde Staten. 
 

Pemerintah Gemeente (Kota Madya) mempunyai 3 organ : 
 

a. Gemeenteraad (Dewan Kota Madya) Dipilih oleh warga yang tinggal di kota tersebut 

baik penduduk asli, maupun penduduk warga negara asing. Gemeenteraad 

berwewenang untuk membuat peraturan daerah. 

b. College van Burgemeester en Wethouders (Wali Kota dan pelaksana pemerintahan Kota 

Madya). Merupakan kerjasama kolegial antara walikota dengan dewan kota. Badan ini 
 

merupakan badan yang menyelenggarakan pemerintahan sehari – hari. Badan ini 

mempunyai wewenang antara lain : melaksanakan keputusan dewan, memutuskan 

perselisihan yang timbul dalam melaksanakan keputusan dewan, mengumumkan dan 

mengundang keputusan dewan. 

Kekuasaan eksekutif yaitu menurut konstitusi Belanda, kekuasaan eksekutif ada di 

tangan Raja / Ratu. Karena Raja / Ratu tidak dapat diganggu gugat (onschendbaar), maka 

kekuasaan Pemerintah diletakkan di tangan kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri dan 

menteri - menterinya yang bertanggung jawab pada parlemen. Doktrin konstitusional Belanda 

menyatakan bahwa Raja dan menteri bersama-sama membentuk pemerintahan dan ini terbagi, 

sehingga Raja di salah satu publik tindakan selalu bertindak di bawah tanggung jawab menteri 

bukanlah Kepala Pemerintahan, tetapi mewujudkan sepenuhnya. Raja adalah namun kepala 

negara dan sehingga paragraf khusus didedikasikan untuk Raja dalam kualitas ini. 
 

Aturan khusus yang didedikasikan untuk Raja Belanda terdapat dalam konstitusi yakni 

pasal 24 menyatakan bahwa ada kerajaan dan bahwa kerajaan ini dipegang oleh William I dari 

Belanda dan penerus sah menurut hukum. Pasal 25 dan 26 mengatur garis suksesi tahta Belanda; 

sejak tahun 1985 penerus perempuan memiliki hak yang sama untuk takhta raja / ratu. Artikel 

atau aturan lebih lanjut mengatur pelepasan (Pasal 27), persetujuan parlemen pernikahan 

kerajaan dengan ancaman hukuman kehilangan hak untuk tahta (Pasal 28); 
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mengesampingkan kemungkinan ahli waris layak (Pasal 29); penunjukan penggantinya jika ahli 

waris tidak hadir (Pasal 30 dan 31), sumpah dan pelantikan di ibukota Belanda, Amsterdam 

(Pasal 32); usia mayoritas kerajaan pada usia delapan belas (Pasal 33); perwalian atas Raja 

minor (Pasal 34); deklarasi oleh Parlemen ketidakmampuan Raja (Pasal 35); pelepasan 

sementara dari pelaksanaan otoritas kerajaan (Pasal 36); Kabupaten (Pasal 37 dan 38), 

keanggotaan dari Royal House (dalam praktek terutama terdiri dari anggota House of Orange) 

(Pasal 39); pembayaran (Pasal 40) dan organisasi rumah tangga kerajaan oleh Raja (Pasal 41). 

 

Mekanisme Kerja Pemerintahan Raja dan Menteri 
 

Pasal 42 menyatakan prinsip-prinsip utama dari pemerintah Belanda: bahwa itu dibentuk 

oleh Raja dan menteri (Ayat 1) dan bahwa "Raja yang terhormat, para menteri bertanggung 

jawab" (Ayat 2). Sebelum tahun 1848 inviolacy Raja ditafsirkan sebagai satu yudisial: dia tidak 

pernah bisa diadili di pengadilan karena alasan apapun. Ini masih begitu, tapi tanggung jawab 

menteri menyiratkan ada sejak revisi tahun 1848 terutama inviolacy politik. Ini berarti bahwa 

Raja tidak dapat bertindak dalam kapasitas publik tanpa persetujuan menteri: eksternal 

kebijakan pemerintah selalu diwakili oleh menteri yang bertanggung jawab yang, ia harus 

merasa bahwa pengaruh pribadi Raja di dalamnya mengancam untuk menjadi terlalu dominan, 

harus mengundurkan diri jika dia tidak bisa mencegahnya, apa yang terjadi secara internal 

antara Raja dan para menteri adalah Rahasia Crown, tidak pernah terungkap. Apa sedikit tetapi 

telah menjadi perhatian publik, menunjukkan bahwa konsepsi umum bahwa kerajaan sejak masa 

pemerintahan William III dari Belanda sebenarnya telah hampir sepenuhnya seremonial, tidak 

didukung oleh fakta-fakta. Seringkali diasumsikan bahwa ada "tanggung jawab menteri 

diturunkan" untuk semua anggota dari Royal House. 
 

Perdana Menteri dan para menteri diangkat dan diberhentikan oleh Dekrit Kerajaan 

(Pasal 43). Seperti keputusan juga ditandatangani oleh Perdana Menteri sendiri, yang 

menandatangani pengangkatan dan mereka yang lain (Pasal 48) sendiri. Seperti Raja Perdana 

Menteri Belanda juga bukan Kepala Pemerintahan - Belanda telah ada - tetapi dia biasanya 

diperlakukan seperti itu di luar negeri. Royal Keputusan juga lembaga kementerian (Pasal 44), 

yang telah cenderung sangat bervariasi dalam jumlah dan ruang lingkup, dan menteri non-

departemen (Ayat 2), yang secara resmi tidak memiliki pelayanan tetapi yang sebenarnya 

diberikan personil yang diperlukan dan siapa yang tanda dan bertanggung jawab untuk anggaran 

parsial. Para menteri bersama-sama membentuk Dewan Menteri (Pasal 45), dipimpin oleh 

Perdana Menteri (Ayat 2), yang merakit (bahkan mingguan) untuk mempromosikan kesatuan 

kebijakan pemerintah umum (Ayat 3). Meskipun ada sejak 1823, dewan ini hanya 



| 128  

 

telah disebutkan sejak revisi 1983; kekuasaan konstitusionalnya seperti hampir nihil. Proses 

yang rahasia untuk jangka waktu lima puluh tahun. Secara lahiriah dewan bertindak seolah-olah 

ada perjanjian lengkap antara semua menteri: yang disebut "homogenitas". Dengan Dekrit 

Kerajaan ditunjuk sekretaris negara (Pasal 46), ini adalah bawahan menteri tertentu yang 

bertanggung jawab penuh atas tindakan mereka (Ayat 2). Semua undang-undang dan Royal 

Keputusan harus ditandatangani oleh Perdana Menteri dan menteri yang bertanggung jawab atau 

sekretaris negara (Pasal 47). Balasan telah wajib sejak revisi 1840. Sejak tahun 1983 undang-

undang dan keputusan tersebut juga harus ditegaskan oleh penegasan ditandatangani, biasanya 

diasumsikan tindakan ini bertepatan. Semua menteri dan sekretaris negara harus bersumpah 

pemurnian (menyatakan untuk tidak memiliki menyuap siapa pun untuk mendapatkan kantor 

mereka, atau yang telah disuap untuk melakukan tindakan tertentu ketika di kantor) dan 

bersumpah setia kepada UUD (Pasal 49). Para menteri individu tidak memiliki (umum) 

kekuasaan eksekutif, selain itu yang dikaitkan dengan mereka oleh hukum khusus. 

 

2. Bentuk Lembaga Legislatif di Negara Belanda 
 

Belanda adalah sebuah negara monarkhi konstitusional. Monarki konstitusional 

adalah sejenis monarki yang didirikan di bawah sistem konstitusional yang mengakui raja 

(atau kaisar) sebagai kepala negara. Monarki konstitusional yang modern biasanya 

menggunakan konsep trias politica, atau politik tiga serangkai (Legislatif Eksekutif dan 

Yudikatif). Ini berarti raja adalah hanya ketua simbolis dari cabang eksekutif. 
 

Belanda adalah sebuah negara monarkhi konstitusional. Ratu merupakan Kepala Negara 

yang melambangkan persatuan Belanda. Ratu terikat pada konstitusi dan fungsinya lebih banyak 

bersifat seremonial, namun juga memiliki beberapa kewenangan yang merupakan kelanjutan 

dari tradisi the House of Orange. Ratu dalam hal ini menunjuk formatur yang akan membentuk 

Dewan Menteri (Council of Ministers) setelah dilakukan pemilihan umum. Pemerintah negara 

pada dasarnya terdiri dari tiga institusi utama, yaitu; Ratu, Dewan Menteri, dan Parlemen (States 

General). Dewan menteri merencanakan dan melaksanakan kebijakan pemerintahan. Ratu 

bersama-sama dengan Dewan Menteri disebut dengan the Crown. Dalam sistem pemerintahan 

Negara Belanda diartikan sebagai suatu tatanan utuh yang terdiri atas berbagai komponen 

pemerintahan yang bekerja saling bergantung dan mempengaruhi dalam mencapai tujuan dan 

fungsi pemerintahan. Komponen-komponen tersebut secara garis besar meliputi lembaga 

eksekutif, legislatif dan yudikatif. 
 

Kekuasaan legeslatif yaitu Raja/Ratu menunjuk seorang wakil untuk menjalankan 

kekuasaan legislatif, yaitu sebagai anggota Tweede Kamer (Majelis Rendah). Mereka 
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mempunyai hak inisiatif mengajukan rancangan undang-undang. dewan perwakilan rakyat / 

parlemen yaitu terdiri atas dua majelis yaitu : 1. Tweede kamer (majelis rendah) , 2. Eerste 

kamer (majelis tinggi). 
 

Legislatif dibentuk oleh Pemerintah (yaitu Raja dan menteri) dan Jenderal 

bekerjasama (Pasal 81), meskipun istilah "legislatif" tidak benar-benar digunakan: artikel / 

Pasal tersebut hanya menyatakan bahwa pemerintah, Jenderal bersama-sama membuat 

hukum. Ini berarti bahwa konsep Belanda "hukum formil" tidak dapat begitu saja 

disamakan dengan "Act of Parliament", karena pemerintah dan DPR bertindak bersama-

sama dalam menciptakan hukum. Dalam sistem konstitusi Belanda tidak ada referendum 

yang menentukan, meskipun kadang-kadang konsultatif referendum diadakan, seperti pada 

tahun 2005 di mana orang-orang disarankan untuk menolak Konstitusi Eropa, orang-orang 

Belanda demikian bukanlah pemberi hukum langsung. 
 

Raja atau oleh DPR, yang dengan demikian memiliki hak inisiatif (Pasal 82). Beberapa 

tagihan harus disajikan oleh States-General Majelis (Ayat 2). Senat tidak dapat mengusulkan 

hukum. Para menteri dapat tapi pada kenyataannya bertindak melalui Raja yang mengirimkan 

Missive Kerajaan (Pasal 83), yang berisi usulan, yang hanya ditandatangani oleh dirinya sendiri, 

sehingga tanpa balasan. DPR memiliki hak amandemen, pemerintah juga dapat mengubah (Pasal 

84). Senat hanya dapat lulus atau menolak hukum secara penuh (Pasal 85), dibela oleh menteri 

yang bertanggung jawab atau oleh anggota DPR telah mengambil inisiatif untuk mengusulkan 

hukum, namun dalam prakteknya dapat mengirim proposal kembali meminta Novelle akan 

disahkan oleh DPR, sebenarnya amandemen hukum. Bills dapat ditarik oleh pengusul sampai 

lulus (Pasal 86), tetapi hanya oleh mayoritas DPR jika RUU telah disampaikan oleh beberapa 

anggota DPR dan telah disahkan oleh DPR. RUU ini menjadi hukum yang berlaku setelah 

mereka telah disahkan oleh DPR dan telah ditegaskan oleh Raja (Pasal 87). Secara umum 

diasumsikan bahwa ini juga memenuhi permintaan ditandatangani oleh Pasal 47. Penegasan 

membutuhkan tanda dan balasan menteri tetapi juga lebih tua Kerajaan Orde harus 

ditandatangani dan ditandatangani, memerintahkan untuk mempublikasikan hukum dalam 

publikasi khusus, Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden (Buletin Kisah, Orders dan 

Keputusan Kerajaan Belanda, juga disebut Buletin Kisah Para Rasul dan Surat Keputusan). 

Hanya setelah publikasi tersebut hukum memiliki kekuatan mengikat eksternal (Pasal 88). 
 

Dalam sistem konstitusi Belanda tidak hanya ada hukum formil, juga peraturan 

pemerintah umum lainnya diakui, mengikat warga negara, konsep menyeluruh yang disebut 

"hukum materiil". Peraturan-peraturan lainnya adalah "nash yang lain" yang disebutkan dalam 

pos dari 1. Subkategori yang paling penting dari ini secara eksplisit disebutkan dalam konstitusi, 
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dalam Pasal 89: yang Algemene maatregelen van bestuur, "Pesanan Administrasi Umum". 

Untuk menghindari doktrinal berusaha atas apa perintah sebenarnya yang dicakup oleh konsep 

ini, konsensus telah dikembangkan bahwa definisi formal yang ketat dapat diterapkan: semua 

perintah umum yang dibuat oleh Dekrit Kerajaan (Ayat 1) yang telah disampaikan kepada 

Dewan Menteri dan kepada Dewan Negara dan telah diterbitkan oleh Staatsblad, adalah 

Pesanan Administrasi Umum. Sejak Perang Dunia Kedua konsensus doktrinal secara bertahap 

berkembang bahwa semua Kerajaan umum Keputusan harus sesuai dengan kondisi ini akan 

berlaku dan bahwa praktik sebelumnya untuk mengeluarkan Kerajaan umum Keputusan tanpa 

bertemu tiga formalitas - Keputusan tersebut, umum atau sebaliknya, disebut " minor Kerajaan 

Keputusan "- tidak bisa lagi menghasilkan peraturan dengan kekuatan mengikat terhadap warga 

negara. Sejak 1889 konstitusi menentukan bahwa semua nash dengan karakter pidana harus 

didasarkan pada hukum formil dan hukum ini menjatuhkan hukuman. Ini termasuk Royal 

Keputusan dan dengan demikian Pesanan Administrasi Umum. Sebuah konsensus doktrinal 

telah dikembangkan namun bahwa semua Pesanan Administrasi Umum, bukan hanya mereka 

dengan konten pidana, harus berdasarkan hukum formal menjadi valid, dengan kompetensi 

untuk mengatur didelegasikan oleh hukum tersebut. 

 

3. Bentuk Yudikatif di Negara Belanda 
 

Kekuasaan yudikatif Kekuasaan Yudikatif mempunyai kedudukan yang bebas dari 

dua kekuasaan lainnya. Raja/Ratu hanya memiliki wewenang untuk mengangkat anggota-

anggota yudikatif. Di Belanda terdapat empat tingkat badan pengadilan, yaitu Canton, 

Rechtbank, Gerechtschof dan Hoge Raad. Anggota-anggota Hoge Raad diangkat oleh 

Raja/Ratu dari calon-calon yang diajukan oleh Tweede Kamer. 
 

Pasal 118 mengatur Mahkamah Agung Belanda, Hoge Raad der Nederlanden. Anggota 

mereka diangkat dari daftar pendek tiga, yang dibuat oleh DPR Negara Jenderal (Ayat 1). 

Hukum formil menentukan di mana kasus Mahkamah Agung dapat membalikkan putusan 

pengadilan yang lebih rendah (kasasi) untuk pelanggaran hukum (Ayat 2). Mahkamah Agung 

dalam revisi hanya memutuskan poin hukum, bukan hal-hal yang substansial. Tugas lain 

mungkin disebabkan oleh hukum formal (Ayat 3). Tugas-tugas lain bahkan termasuk 

menyelesaikan konflik antara kompetensi pengadilan, pengadilan pidana terhadap para hakim 

untuk pelanggaran yang dilakukan di kantor, tugas disiplin dan penasehat dan keputusan dalam 

sengketa soal hadiah yang diambil oleh kapal-kapal Belanda. Pasal 119 atribut hak eksklusif 

untuk Mahkamah Agung anggota berusaha Negara-Jenderal, menteri dan sekretaris negara, 
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apakah kewajiban atau formal, untuk pelanggaran yang dilakukan di kantor. Hal ini juga 

menyatakan uji coba tersebut dipicu oleh salah satu Royal SK atau keputusan oleh DPR. 
 

Kekuasaan Yudikatif mempunyai kedudukan yang bebas dari dua kekuasaan 

lainnya. Raja/Ratu hanya memiliki wewenang untuk mengangkat anggota-anggota 

yudikatif. Di Belanda terdapat empat tingkat badan pengadilan, yaitu : 
 

1) Canton 
 

2) Rechtbank 
 

3) Gerechtschof 
 

4) Hoge Raad 
 

Anggota-anggota Hoge Raad diangkat oleh Raja/Ratu dari calon-calon yang diajukan 
 

oleh Tweede Kamer. 
 

Pasal 120 menyatakan bahwa ada hakim akan menilai konstitusionalitas hukum dan 

perjanjian. Oleh karena itu ada ulasan konstitusional hukum formal mungkin, Belanda tidak 

memiliki Mahkamah Konstitusi. Namun, peraturan badan administratif yang lebih rendah 

dapat diuji terhadap konstitusi oleh pengadilan. Juga hukum apapun dapat diuji terhadap 

setiap perjanjian diri mengeksekusi, meskipun hal ini jarang terjadi. 
 

Pasal 121 menyatakan tiga perlindungan bagi pengadilan yang adil: yang pertama 

adalah bahwa pengadilan bersifat publik. Yang kedua adalah bahwa penilaian harus 

menentukan pertimbangan dan alasan atas mana mereka didasarkan. Yang ketiga adalah 

bahwa apapun keputusannya harus diucapkan di depan umum. Setiap pengecualian untuk 

prinsip-prinsip ini hanya dapat dilakukan oleh hukum formil, tidak ada delegasi adalah 

mungkin. Pasal 122 menyatakan bahwa grasi diberikan oleh Royal SK, nasihat oleh 

pengadilan ditunjukkan oleh hukum. Hukum formil mengatur prosedur; delegasi adalah 

mungkin. Juga amnesti dimungkinkan oleh undang-undang khusus atau kekuatan hukum 

tersebut; delegasi adalah mungkin (Ayat 2). 

 

Pemerintahan Lokal Belanda (Local Government) 
 

Seperti halnya dengan Indonesia, Belanda berdasarkan konstitusi sejak tahun 1814 

adalah sebuah negara kesatuan. Namun Belanda memiliki sejarah yang panjang sebagai negara 

konfederasi dan federasi mulai dari terbentuknya “Union of Uthech” 1579 yang melepaskan diri 

dari kekuasaan Raja Philip Spanyol, hingga tahun 1795 saat invansi Perancis ke Belanda. 

Provinsi-provinsi semula memiliki kedaulatan dan otonomi baik dibidang eksekutif, legislatif, 

maupun yudikatif. Saat ini yang sangat berperan dalam pemerintahan adalah prinsip 

desentralisasi. Desentralisasi dibagi menjadi dua, yaitu desentralisasi teritorial dan 
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desentralisasi fungsional. Desentralisasi teritorial yaitu kekuasaan di provinsi dan lokal 

(municipal). Baik provinsi maupun municipal bisa dibentuk atau dirubah berdasarkan undang-

undang Parlemen. Sedangkan desentralisasi fungsional diberikan kepada suatu badan tertentu 

untuk menjalankan urusan tertentu, seperti Badan Pengawasan Air (waterschappen, water 

control boards), Badan Komoditi, Badan Industri, dll. Semua bentuk desentralisasi 

mendapatkan kekuasaan dari konstitusi dan aturan hukum lain yang lebih rendah. 
 

Indonesia, meskipun juga mengenal adanya suatu macam badan khusus yang menangani 

urusan tertentu, tetapi tidak terlihat adanya penerapan prinsip desentralisasi. Lembaga-lembaga 

negara non departemen (seperti BPS) tidak bisa dikatakan merupakan desentralisasi fungsional, 

karena keberadaan lembaga ini sepenuhnya di bawah pemerintahan pusat untuk menjalankan 

fungsi khusus pemerintah pusat dan meliputi seluruh wilayah negara. Hal ini berbeda dengan 

desentralisai fungsional di Belanda yang cakupan wilayah kerjanya biasanya di satu wilayah 

tertentu. Badan Pengawas Air misalnya, berada di tingkat provinsi yang terpisah dengan 

pemerintah provinsi dan bukan merupakan perusahaan daerah seperti di Indonesia. Jadi di 

Indonesia sepenuhnya merupakan desentralisasi territorial. 
 

Desentralisasi kekuasaan di Belanda yang berwujud pemisahan dan pembagian 

kekuasaan adalah untuk membantu pemerintah pusat melaksanakan satu atau lebih urusan. 

Bahkan pada prinsipnya terdapat keseragaman diantara perbagai propini dan municipal yang ada 

di Belanda walaupun masing-masing populasinya berbeda, mulai dari yang hanya ribuan sampai 

yang setengah juta penduduk. Desentralisasi dilakukan dengan pengawasan oleh lembaga yang 

lebih tinggi. Pemerintah provinsi dan pemerintah pusat mengawasi pemerintah lokal. Sedangkan 

pemerintah provinsi berada di bawah pengawasan pemerintah pusat. 
 

Keputusan dari lembaga yang lebih bawah bisa ditunda atau dianulir. Dalam beberapa 

hal, keputusan lembaga di bawah harus mendapatkan persetujuan dari lembaga yang lebih tinggi 

sebelum dapat diberlakukan. Peraturan yang harus mendapatkan persetujuan ini memang secara 

limitatif disebutkan dalam undang-undang, misalnya tentang pengaturan pajak dan belanja 

pemerintah lokal. Di Belanda terdapat dana khusus bagi provinsi dan municipal yang diatur oleh 

hukum, terdapat pembagian dari perolehan pajak nasional, dan dari pajak penggunaan dan 

kepemilikan realestat. Di Indonesia, sebagian besar pendapatan daerah juga diperoleh dari Dana 

Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), pembagian pendapatan pajak, serta 

pajak dan retribusi yang dikelola oleh daerah. Penyerahan urusan dari pemerintah pusat ke 

pemerintah lokal di Belanda tindak dilakukan secara langsung, tetapi berdasarkan penilaian 

yang dilakukan oleh parlemen. Hal ini seiring dengan kemampuan provinsi atau municipal dan 

perkembangan teritori tersebut. Sejak tahun 1984 pemerintah pusat 
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mengirimkan penilaian berkala tentang desentralisasi kepada parlemen kepada parlemen untuk 

menentukan ukuran diserahkan atau tidaknya suatu urusan kepada otoritas lokal. Bahkan, untuk 

memastikan penilaian itu diserahkan dulu kewenangan yang terbatas sebagai percobaan sebelum 

diserahkan suatu kewenangan tertentu dari pemerintah pusat kepada pemerintah lokal. Tentu 

saja hal ini berbeda dengan pola desentralisasi di Indonesia yang menyerahkan sejumlah urusan 

yang sama banyaknya kepada semua daerah tanpa melihat kemampuan dan potensi daerah baik 

dari sisi potensi kekayaan, finansial maupun sumber daya manusianya. 
 

1. Pemerintahan Provinsi Belanda 
 

Belanda memiliki 12 provinsi, yaitu Noord-Brabant, Limburg, Gelderland, Zuich-

Holland, Noord-Holland, Zeeland, Utrech, Friesland, Overijssel, Groningen, Drenthe, dan 

Flevoland. Provinsi diatur dalam Provinciewet (Stb. 1992, 550). Pemerintah lokal di 

Belanda, baik provinsi maupun municipal, bersifat monistik, yaitu pemerintahan tunggal 

eksekutif yang merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah pusat. 
 

Administrasi tingkat provinsi di Belanda terdiri dari provinciale staten, 

gedeputeerde state, dan commissaris van de Koning. Provinciale staten menurut konstitusi 

Belanda merupakan perwakilan rakyat provinsi, tetapi sekaligus juga merupakan Kepala 

Provinsi. Eksekutif dipegang oleh gedeputeerde staten (provincial executive). Tugas utama 

Provinciale staten adalah mengawasi dan mengesahkan peraturan yang rancangannya 

biasanya selalu dibuat oleh gedeputeerde staten. Provinciale staten memiliki kedudukan 

yang lebih tinggi, Commissaris van de Koning bertindak selaku pimpinan dari provinciale 

staten dan gedeputeerde staten. Commissaris van de Koning tidak bisa digantikan kecuali 

oleh pemerintah pusat. Commissaris van de Koning bertindak dengan kekuasaan khusus 

berdasarkan petunjuk dari Menteri Dalam Negeri. Commissaris van de Koning juga 

memberikan pendapat kepada menteri tentang penunjukkan burgomaster (walikota). 
 

Provinciale staten dipilih langsung oleh warga negara penduduk provinsi setempat. 

Anggotanya bervariasi antara 39 sampai 83 orang tergantung jumlah penduduknya dengan 

menggunakan sistem proporsional. Provinciale staten juga berfungsi sebagai electoral 

college untuk memilih anggota First Chamber. Provinciale staten memilih dari anggotanya 

untuk menjadi gedeputeerde staten yang membentuk eksekutif provinsi. Gedeputeerde 

staten bekerja secara kolegial, kewenangan dibagi antar anggotanya, dan secara individu 

bisa melakukan tindakan pemerintah. Mereka harus menjawab pertanyaan yang diajukan 

oleh Provinciale staten, dan jika menolak bisa digantikan. 
 

Gedeputeerde memiliki peran dan kekuasaan penting atas pemerintah lokal (municipal) 

dan waterschappen. Mereka juga berfungsi sebagai pembuat keputusan banding dalam perkara 
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antara warga negara dan pemerintah municipal yang berada dalam kekuasaannya. Beberapa 

tugas yang dijalankan oleh provinsi adalah: 
 

1) Mengawasi pemerintah lokal dan waterschappen; 
 

2) Pekerjaan publik, pemeliharaan dan konstruksi saluran air, jalan, kanal, dan 

pembuangan sampah; 

3) Perencanaan kota dan wilayah provinsi 
 

4) Perencanaan, pengorganisasian, dan pemberian subsidi kepada aktivitas kesejahteraan, 

misalnya mengawasi perumahan orang-orang tua. 

5) Fungsi pemegang otoritas banding.Pemerintah provinsi memiliki kedudukan kuat dalam 

perencanaan kota dan wilayah provinsi. Provinciale staten membuat perencanaan 

regional yang menunjukkan masa depan pengembangan area tertentu. Perencanaan 

lokal tentang pemanfaatan tanah harus mendapatkan persetujuan pemerintah provinsi. 
 

2. Municipal (Gemeente) 
 

Antara abad ke-16 sampai abad ke-18 kota-kota seperti Amsterdam telah memiliki 

peran yang penting. Namun status kebebasan dan otoritas penuh berdasarkan gemeentwet 

1851 diganti dengan status baru berdasarkan Gemeentwet 1992. Organisasi pemerintahan 

municipal paralel dengan pemerintahan di provinsi. Terdapat municipal council yang dipilih 

untuk waktu empat tahun oleh warga negara Belanda penduduk municipal setempat. Warga 

negara asing, dalam kondisi tertentu juga bisa ikut melakukan pemilihan. Eksekutif 

dibentuk oleh The Board of Burgomaster dan Aldermen. Burgomaster ditunjuk dengan 

Keputusan Ratu, ini berbeda sekali dengan Walikota atau Bupati di Indonesia yang dipilih, 

dan tidak memiliki hubungan hirarki dengan Gubernur maupun pemerintah pusat. 
 

Anggota Munipal council terdiri dari 9 sampai 45 orang tergantung kepada jumlah 

penduduknya. Dewan ini bekerja secara kolektif dan memegang kekuasaan yang sebagian 

diberikan kepada burgomaster dan Aldermen. Melihat jumlah penduduk yang tinggal di satu 

municipal, maka kurang sesuai apabila membandingkannya dengan kota atau kabupaten di 

Indonesia. Jumlah penduduk di satu municipal hanya sama dengan jumlah penduduk satu 

desa atau kelurahan yang besar, atau paling tidak sama dengan satu kecamatan yang kecil. 

Perbedaan ini juga mendasari perbedaan pemerintahan antara kota atau kabupaten dengan 

municipal. Board of Burgomaster and Aldermen terdiri dari antara 2 sampai 9 orang, 

tergantung jumlah penduduknya. Mereka selalu bekerja secara kolektif dan 

bertanggungjawab kepada Municipal Council. Burgomaster juga bisa bertindak sebagai 

Kepala Kepolisian setempat. Apabila demi menyelamatkan ketertiban publik, maka bisa 

bertindak atas tanggungjawabnya sendiri tanpa persetujuan Municipal Council. 
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Burgomaster harus memberitahukan keputusan yang dibuat oleh lembaga-lembaga 

municipal kepada pemerintah provinsi, apabila menurut pandangannya bertentangan dengan 

kepentingan umum. Tugas dari pemerintahan municipal adalah: 
 

1) Melindungi kepentingan dan ketertiban umum; 
 

2) Perumahan, bangunan, masalah lingkungan; 
 

3) Menetapkan subsidi untuk pendidikan, perawatan monumen dan memajukan seni; 
 

4) Urusan-urusan lain atas inisiatis sendiri. 
 

3. Waterschappen 
 

Waterschappen merupakan badan publik yang bertanggung jawab terhadap masalah air 

di area tertentu. Mengingat Belanda yang berada di bawah permukaan air laut, maka tugas ini 

sangat penting, termasuk pemeliharaan galian dan drainase. Waterschappen dibentuk atau 

dibubarkan oleh provinsiale staten. Waterschappen merupakan lembaga yang telah ada sejak 

abad pertengahan. Peraturan tentang Waterschappen dibuat oleh provinsiale staten. Kekuasaan 

yang dimiliki Waterschappen tidak sama disetiaap provinsi. Lembaga ini merupakan lembaga 

khusus yang ada di Belanda karena kewenangannya yang meliputi semua masalah air dan 

kedudukannya di provinsi. Sangat berbeda jika dibanding dengan Perusahaan Air Minum 

(PAM) milik daerah-daerah kota atau kabupaten dan hanya menangani masalah penyediaan air 

bersih. Tidak pula bisa dibandingkan dengan Dinas-dinas yang menangani masalah drainase dan 

penanggulangan banjir di daerah kota atau kabupaten di Indonesia. 
 

4. Public Bodies for the Professions and Trades and Other Public Bodies 
 

Konstitusi Belanda memberikan kekuasaan kepada lembaga legislatif untuk membuat 

atau mendelegasikan badan publik bagi para profesional, perdagangan dan industri, dan badan 

publik lainnya. Badan-badan tersebut mungkin memiliki kekuasaan untuk membuat peraturan. 

Badan Perdagangan dan Industri diatur dalam Wet op bedriffsorganisatie (stb. 1950, K 22). 

Organisasi tertinggi untuk perdagangan dan industri adalah Sociaal-Economische Raad yang 

memiliki dua fungsi, yaitu sebagai lembaga pemberi nasehat kepada pemerintah dan merupakan 

struktur puncak dari organisasi perdagangan dan industri. Dewannya terdiri dari perwakilan 

pengusaha, pekerja, dan pemerintah. Lembaga ini juga mengawasi organisasi lain dibawahnya 

seperti productschappen dan bedrifschappen. Jika yang dimaksud badan publik adalah badan 

dengan fungsi seperti diuraikan di atas, maka padanan yang sesuai dengan lembaga-lembaga 

tersebut di Indonesia adalah Kamar Dagang dan Industri (KADIN). 
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BAB VII 

 

POKOK-POKOK KONSTITUSI INDIA 
 

A. Pengantar 
 

India adalah negara yang terletak di Asia Selatan. Terhitung sejak Nopember 1949, India 

menjadi anggota Persemakmuran Inggris pertama yang menggunakan bentuk negara republik. 

Untuk mengetahui sistem negara India dalam mengorganisir negaranya kita perlu lebih dalam 

membedah konstitusi yang berlaku di negara ini serta bagaimana konstitusi tersebut 

dilaksanakan, dengan tujuan untuk membandingkan bagaimana konstitusi India dan Indonesia 

agar kemudian dapat diketahui kekurangan dan kelemahan dari kedua konstitusi tersebut untuk 

kemudian dapat dijadikan bahan referensi bagi perbaikan konstitusi Indonesia kedepan. 

 

B. Bentuk Negara 
 

Negara India terletak di Asia Selatan dengan garis pantai sepanjang 7.000 km, dan 

bagian dari anak benua India. India merupakan bagian dari rute perdagangan penting dan 

bersejarah. Dia membagi perbatasan dengan Pakistan, Republik Rakyat Cina, Myanmar. 

Banglades, Nepal, Bhutan, dan Afganistan. Sri Lanka, Maladewa, dan Indonesia adalah 

negara kepulauan yang bersebelahan. Di sebelah timur India berbatasan dengan Myanmar 

yang dibatasi oleh kaki Pegunungan Himalaya. Pada bagian ini India mengelilingi hampir 

seluruh bagian negara Bangladesh. Di sebelah barat India berbatasan dengan Pakistan dan 

laut barat. Di bagian utara, India berbatasan dengan Nepal, Rusia, dan China. Di sebalah 

selatan, negara ini berbatasan dengan Samudra Hindia. 
 

Konstitusi India disetujui oleh Konstituante pada tanggal 26 November 1949 dan 

mulai berlaku sejak tanggal 26 Januari 1950 bersamaan dengan dicabutnya Kemerdekaan 

Act India membuat India tidak lagi menjadi dominasi dari Kerajaan Inggris namun menjadi 

Negara republik demokratis yang berdaulat. Dengan bentuk negara federasi dan sistem 

pemerintahan parlementer. India terbagi menjadi 28 negara bagian yaitu: Andhra Pradesh, 

Assam, Bihar, Chhattisgarh, Goa, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu dan 

Kashmir, Jharkand, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Manipur, 

Menghalaya, Mizoram, Nigaland, Orissa, Pubjab, Rajashtan, Sikkim, Tamil Nadu, Tripura, 

Uttaranchal, Utar Pradesh, Benggal Barat. Enam wilayah perserikatan yaitu: Kepulauan 

Andaman dan Nicobar, Chandingarh, Dadra dan Nagar Haveli, Daman dan Diu, 

Lakshadweep, Pondicherry,dan satu wilayah ibu kota nasional bernama New Delhi. 
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C. Bentuk Konstitusi 
 

Konstitusi India merupakan konstitusi terpanjang di dunia yang pada awal 

pembentukannya terdiri dari 22 bab, 395 pasal dan 8 jadwal yang terdiri dari 80.000 kata, 

dengan nama The Constitution of India. Pembuatan konstitusi ini menghabiskan waktu 

selama 2 tahun 11 bulan dan 18 hari Konstitusi India disetujui oleh Majelis Konstitusi yang 

pada saat itu ditetapkan sebagai parlemen sementara pada tanggal 26 November 1949 dan 

mulai berlaku sejak tanggal 26 Januari1950. Pemberlakuan Konstitusi India tersebut 

menandai Hari Republik di India. 
 

Konstitusi India menjadi hukum tertinggi di India. Konstitusi ini meletakkan 

kerangka dan mendefinisikan prinsip-prinsip politik yang mendasar, menetapkan struktur, 

prosedur, wewenang dan tugas lembaga pemerintah dan menetapkan hak-hak dasar, prinsip 

direktif dan tugas warga negaranya. Dalam hal perubahan sampai saat ini Konstitusi India 

telah mengalami 98 kali perubahan, yang terakhir perubahan dilakukan tahun 2012 yang 

mulai berlaku pada tahun 2013. Setelah mengalami perubahan, secara rinci konstitusi India 

terdiri dari 395 Pasal, 22 BAB dan 12 jadwal dengan total sekitar 1.117.360 kata. 

Konstitusi India sangat rinci membahas hak, khususnya hak-hak anak serta permasalahan 

jurisprudensi mengenai kedudukan dan interprestasi hukum. 
 

Cara untuk mengandemen konstitusi India tercantum pada pasal 368, di dalamnya 

dijelaskan bahwa yang berwenaang melakukan amandemen Konstitusi India adalah Parlemen. 

Sebuah rancangan amandemen harus disetujui oleh anggota dari kedua kamar Parlemen (Majelis 

Tinggi daan Majelis Rendah) dengan mayoritas dua pertiga dan penambahan voting. Perubahan 

tertentu yang berkaitan dengan sifat Konstitusi India harus diratifikasi oleh mayoritas legislatif 

negara bagian. Meski diijinkan adanya amandemen terhadap Konstitusi India namun struktur 

dasar dari konstitusi India tidak diindahkan untuk diubah. 

 

D. Lembaga-Lembaga Negara 
 

Komponen-komponen pemerintahannya terdiri dari tiga badan yakni eksekutif, legislatif 

dan yudikatif. India aadalah negara yang menggunaka sistem pemerintaahan demokrasi 

paarlementer sehingga otoritatif pemerintahan eksekutif negara federal dipegang oleh presiden 

sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Sementara itu lembaga 

legislatif federal tertinggi yaitu Sansad yang terdiri dari Lok Sabha/Majelis Rendah/Majelis 

Rakyat (the House of the people) dan Rajya Sabha/Majelis Tinggi/Dewan Negara Bagian (the 

Council of States). Otoritatif pemerintahan eksekutif negara bagian terdiri dari seorang gubernur 

yang ditunjuk oleh Presiden. badan legislatif dan badan 
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pengadilan sendiri. Tiap negara bagian memiliki lembaga legislatif baik unikameral atau 

bikameral. Cabang yudisial dipimpin oleh Mahkamah Agung pada puncaknya, kemudian 21 

pengadilan tinggi di setiap distrik, serta pengadilan perdata, pidana dan keluarga di tingkat 

kabupaten. Fungsi dan wewenang lembaga-lembaga negara tersebut, adalah sebagai berikut: 
 

Karakter federal Perserikatan India Bersatu Nampak dari pembagian kekuasaan 

antara Pemerintah Perserikatan dengan Pemerintah Negara Bagian. Rincian kekuasaan 

kedua pemerintahan tersebut dijabarkan dalam Ikhtisiar Ketujuh Konstitusi (the Sevent 

Schedule of Constitution) dalam tiga daftar lengkap yakni pada I. Daftar Perserikatan 

(Union List); II. Daftar Negara Bagian (State List); dan III. Daftar Kesetaraan (Concurent 

List). Perserikatan memiliki kekuasaan istimewa untuk mengatur seluruh persoalan yang 

berkaitan dengan kepentingan India (ada sembilan puluh tujuh item yang terdaftar), di 

antaranya: urusan pertahanan, luar negeri, komunikasi, jalur perkereta apian, mata uang, 

perbankan, pertanian, asuransi, dan adat kebiasaan. Daftar Negara Bagian mencantumkan 

enam puluh enam persoalan yang menjadi kekuasaan Negara Bagian, antara lain kepolisian 

dan tata tertib umum, pengadilan di Negara Bagian, pemerintahan setempat, kesehatan 

umum, pendidikan, pertanian, dan daya listrik. Daftar Kesetaraan kekuasan anatara 

Pemerintah Perserikatan dan Pemerintah Negara Bagian terdiri dari empat puluh tujuh item, 

meliputi semua persoalan kepentingan umum, baik untuk Perserikatan maupun Negara 

Bagian. Konstitusi juga membentuk Mahkamah Agung yang memiliki wewenang untuk 

menyelesaikan perselisihan antara Pemerintah Perserikatan dan Pemerintah Negara Bagian. 
 

a. Lembaga Eksekutif 
 

Lembaga eksekutif negara uni/federal India dipimpin presiden sebagai kepala negara 

India sesuai dengan Pasal 53 (1) konstitusi, presiden dipilih oleh oleh dewan pemilih yang 

terdiri atas para anggota badan legislatif pusat atau negara bagian, dengan masa jabatan 5 

tahun. Kepala negara menjalankan tugasnya secara langsung atau melalui tugas bawahanya 

sesuai dengan Pasal tersebut di atas 53 (1). Presiden adalah untuk bertindak sesuai dengan 

bantuan dan saran ditenderkan oleh kepala pemerintahan (Perdana Menteri India) dan nya 

Dewan Menteri (yang kabinet) seperti yang dijelaskan dalam Pasal 74 (Konstitusi India). 
 

Presiden berwenang untuk mengangkat: Gubernur Negara, Hakim Ketua, hakim lain dari 

Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi India, Para Jaksa Agung, Presiden Officer, Jenderal 

Pengawas Keuangan dan Auditor, Pemilihan Kepala Komisaris dan Sekretaris Kabinet, Ketua 

dan Anggota lainnya dari Uni Komisi Pelayanan Publik, Duta Besar dan Komisaris Tinggi ke 

negara lain. Presiden juga menerima kepercayaan dari Duta Besar dan Komisaris Tinggi dari 

negara lain. Presiden adalah de jure Panglima Angkatan Bersenjata India. 
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Presiden India dapat memberikan pengampunan atau mengurangi hukuman orang yang 

dihukum untuk satu kali, terutama dalam kasus yang melibatkan hukuman mati. Keputusan-

keputusan yang melibatkan hak-hak mengampuni dan lainnya oleh presiden yang 

independen dari pendapat Perdana Menteri atau Lok Sabha mayoritas. Dalam kasus lain, 

bagaimanapun, Presiden latihan kekuasaan eksekutif-nya atas saran Perdana Menteri. 
 

Wakil Presiden India adalah yang kedua tertinggi peringkat resmi pemerintah dalam 

cabang eksekutif dari Pemerintah India, setelah Presiden. Wakil Presiden juga memiliki 

fungsi legislatif bertindak sebagai Ketua Rajya Sabha. Wakil Presiden bertindak sebagai 

Presiden dalam hal kematian, pengunduran diri, atau penghapusan Presiden sampai Presiden 

baru dipilih oleh electoral college untuk maksimum 6 bulan. Selama periode ini, Wakil 

Presiden tidak akan melakukan tugas kantor Ketua Rajya Sabha. 
 

Presiden hanya menjadi simbol kepada negara saja, sedangkan kepala pemerintahan 

adalah perdana menteri. Kekuasaan eksekutif pemerintahan pusat dijalankan oleh kabinet 

yang terdiri dari menteri-menteri yang dipimpin oleh perdana menteri. Kekuasaan badan 

eksekutif terbatas, diatur oleh UU dan dipilih serta diawasi oleh badan legislatif. Sementara 

itu pemerintahan negara bagian dikepalai oleh gubernur yang ditunjuk oleh presiden. 
 

Perdana menteri dipilih oleh mayoritas anggota Majelis Rendah/Lok Sabha/House of 

Representatives. Perdana menteri juga dapat diturunkan oleh Majelis Rendah melalui mosi tidak 

percaya. Pemerintah harus bubar apabila tidak mendapat dukungan parlemen (Majelis Rendah). 

Sebaliknya, parlemen (Lhok Shaba) dapat dibubarkan oleh pemerintah. Pemerintah yang 

dikepalai oleh perdana menteri memiliki hak untuk menyatakan kedaan darurat, membatasi 

kegiatan politik ataupun media masa demi kelancaran usaha pembangunan. 

 

b. Lembaga Legislatif 
 

Lembaga legislatif federal tertinggi India yaitu Sansad yang terdiri dari dua kamar 

(Bikameral) Majelis Tinggi/Dewan Negara Bagian/Rajya Sabha/the Council of States dan 

Majelis Rendah/Majelis Rakyat/Lok Sabha/House of Representatives/the House of people. 
 

Anggota Rajya Sabha/Majelis Tinggi/Dewan Negara Bagian (the Council of States) 

terdiri dari 250 orang. Dua Belas orang dari keanggotaan tersebut dipilih langsung oleh Presiden 

yang dipercayakan sebagai ahli dalam bidang tertentu seperti seni, ilmu pengetahuan, sastra dan 

pelayanan nasional. 12 anggota Majelis Tinggi tersebut dikenal sebagai anggota yang 

dinominasikan baik oleh Presiden atau partai politik, sedangkan 238 anggota lainnya dipilih 

secara proposional oleh masing-masing lembaga legislatif negara bagian. Masa jabatan Rajya 

Sabha enam tahun dengan satu sepertiga dari anggota pensiun setiap dua tahun dan digantikan 
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oleh anggota yang baru terpilih. Kekuatan Rajya Sabha lebih kecil daripada Lok Sabha 

namun persamaan perlakuan hukum tetap ada. 
 

Lok Sabha/Majelis Rendah/Majelis Rakyat (the House of people) merupakan suatu 

badan permanen yang tidak dapat dibubarkan. Sepertiga anggota Majelis Rendah diperbarui 

setiap dua tahun. Jumlah anggota Majelis Rendah ini terdiri dari 545 orang dengan anggota 

mayoritas perwakilan dari setiap wilayah negara bagian di India secara langsung yang dipilih 

oleh seluruh warga negara India baik pria maupun wanita yang sudah menginjak usia 21 tahun 

melalui pemilu. Masa jabatannya anggota Majelis Rendah adalah lima tahun. Namun jika terjadi 

kondisi darurat, periode ini dapat diperpanjang oleh Parlemen oleh hukum untuk jangka waktu 

tidak lebih dari satu tahun pada suatu waktu dan tidak memperpanjang dalam hal apapun, di luar 

jangka waktu enam bulan setelah pengumuman beroperasi lagi. Dalam sistem parlementer ini, 

hanya Majelis Rendah yang berhak mengangkat kepala pemerintahan atau perdana menteri, dan 

dapat pula menurunkan mereka melalui mosi tidak percaya. 

 

c. Lembaga Yudikatif 
 

Lembaga Yudikatif di India dipegang oleh 21 Pengadilan Tinggi dan pada 

puncaknnya dipegang oleh Mahkamah agung. Sistem peradilan yang independen India 

dimulai di bawah Inggris, dan konsep-konsep dan prosedur mirip dengan negara Anglo-

Saxon. Mahkamah Agung India terdiri dari Ketua dan 30 hakim asosiasi, semua ditunjuk 

oleh Presiden atas saran dari Ketua dari India. Sistem peradilan India terdiri dari sebuah 

sistem kesatuan baik di tingkat negara bagian dan federal. Pengadilan terdiri dari 

Mahkamah Agung India, Pengadilan Tinggi India di tingkat negara, dan Pengadilan Distrik 

dan Pengadilan Sesi di tingkat kabupaten. 
 

Mahkamah Agung India memiliki wewenang yurisdiksi asli, yurisdiksi banding dan 

yurisdiksi penasehat. Yurisdiksi eksklusif aslinya meluas menjadi sengketa antara Pemerintah 

India dan satu atau lebih negara, atau antara Pemerintah India dan negara bagian atau negara di 

satu sisi dan satu atau lebih negara di sisi lain, atau antara dua atau lebih negara, jika dan sejauh 

sengketa melibatkan setiap pertanyaan (apakah hukum atau fakta) di mana keberadaan atau luas 

hak hukum tergantung. Selain itu, Pasal 32 dari Konstitusi India memberikan kewenangan yang 

luas ke Mahkamah Agung dalam hal penegakan Hak-hak Dasar. Hal ini diberdayakan untuk 

mengeluarkan petunjuk, perintah atau surat perintah, termasuk surat perintah dalam sifat habeas 

corpus, mandamus, larangan, quo warranto dan certiorari untuk menegakkan mereka. 

Mahkamah Agung telah diberikan kekuatan untuk transfer langsung dari setiap kasus perdata 
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atau pidana dari satu Pengadilan Tinggi Negara yang lain Pengadilan Tinggi Negara, atau 

dari pengadilan bawahan ke Pengadilan Tinggi Negara. 

 

E. Pelaksanaan Konstitusi Negara 
 

a. Sistem Kasta di India 
 

India pada awalnya (dan masih terdapat di pedesaan pada masa sekarang) 

mempunyai sistem kasta (Caste). Masyarakat Hindu dibagi-bagi kedalam kelompok kasta 

yang keanggotaannya ditentukan berdasarkan kelahiran. Orang akan menjadi kelompok 

kasta tertentu sepanjang hayatnya, kecuali kalau dia diusir karena melanggar aturan-aturan 

kasta. Keanggotaan kasta dalam anggota kasta biasanya berarti menunjuk pada profesi atau 

pekerjaan tertentu. 
 

Posisi kasta pertama (tertinggi) ditempati oleh Kasta Brahmana yang terdiri dari para 

pendeta sebagai penentu terhadap apa yang benar dan apa yang salah dalam hal keagamaan dan 

kasta. Yang kedua adalah kasta Ksatria yang terdiri dari prajurit pegawai negeri. Yang ketiga 

Waisha yang terdiri dari para seniman, pedagang, dan pemilik Bank. Yang keempat adalah kasta 

Sudra yang dianalogikan sebagai para petani dan buruh. Namun, pada saat sekarang ini, sistem 

kasta tidak lagi berpengaruh namun masih dianut oleh orang-orang yang berpendidikan rendah. 

Sistem Kasta telah banyak menimbulkan permasalahan bagi pembangunan India. 
 

Para pemimpin India dewasa ini telah menentukan bahwa India akan menjadi sebuah 

negara yang demokratis, sosialis dan sekuler. Menurut undang-undang, ada pemisahan 

antara agama dan negara. Tindakan penghinaan atau pendiskriminasian terhadap seseorang 

berdasarkan kastanya sangat dilarang. Bersamaan dengan hukum ini, pemerintah 

menerapkan Diskriminasi Positif bagi kaum tertindas di India. 
 

Diskriminasi Positif (Positive Discrimination / Affirmative Action) adalah 

kebijakan/program pemerintah yang bertujuan untuk mengkoreksi praktek diskriminasi 

dimasa lalu dan sekarang melalui tindakan-tindakan aktif untuk menjamin persamaan hak 

untuk memperoleh kesempatan di dalam pekerjaan dan pendidikan. 
 

Saat ini masyarakat India juga lebih fleksibel dalam pengaturan sistem kasta mereka. 

Umumnya masyarakat perkotaan di India tidak terlalu peduli dalam sistem kasta dibandingkan 

masyarakat pedesaan. Di kota-kota bisa terlihat orang dari kasta yang berbeda berinteraksi satu 

sama lain, sementara di beberapa desa masih ada diskriminasi yang didasarkan kasta dan 

seringkali juga terhadap kaum paria atau kaum diluar kasta (untouchable). Kadang-kadang baik 

di desa maupun di kota, masih seringkali terjadi bentrokan sehubungan dengan ketegangan 
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antar kasta. Kasta tinggi menyerang kasta rendah yang berani untuk mengangkat status mereka. 
 

Akibatnya kasta rendah menjauhkan diri dari kasta tinggi. 
 

Selain pemerintah pusat, pemerintah negara bagian juga menerapkan kebijakan 

diskriminasi positif ini. Tiap-tiap negara bagian memiliki proporsi tersendiri untuk 

diterapkan pada diskriminasi positif ini berdasarkan populasi masing-masing negara bagian. 

Masing-masing pemerintah negara bagian memiliki daftar komunitas yang berbeda pula 

untuk diskriminasi positif ini. Kadang-kadang komunitas tertentu diberikan hak di satu 

negara bagian, sementara di negara bagian lainnya tidak. 

 

b. Demokrasi di India 
 

Demokrasi memang bukanlah hal pasti yang sangat dibutuhkan bagi suatu negara 

untuk menjadi negara yang maju dan kuat. Namun dalam kasus India, demokrasi dan 

kemajuan India memiliki hubungan yang sangat terkait, di satu sisi demokrasi dapat 

menjadi salah satu faktor penunjang kemajuan India dan sebaliknya apabila India semakin 

maju maka demokrasi pun akan semakin kuat. 
 

Sistem pemerintahan yang demokratis diadopsi oleh India tidak lama setelah negara 

itu mendapatkan kemerdekaannya dari Inggris pada tahun 1947, yang tertuang dalam 

konstitusi negara ini. Namun sesungguhnya institusi demokrasi di India mulai berkembang 

pada masa kekuasaan kolonial. Sejak awal Inggris telah memperkenalkan pemilu, 

memperkenalkan fungsi sipil yang baik, melakukan sosialisasi atas pemilihan elite politik 

lewat sistem demokrasi. Di sisi lain proses demokrasi di India juga tidak dapat terlepas dari 

salah satu ajaran Mahatma Gandhi, yang disebut ahimsa. Ahimsa adalah ajaran yang 

mengetengahkan bahwa perjuangan harus tetap dilakukan secara damai dan menghindari 

aksi kekerasan, salah satunya adalah melalui pertisipasi masa. 
 

India memilih bentuk pemerintahan perlementer dengan tujuan untuk membentuk 

sebuah negara yang berlandaskan prinsip-prinsip kebebasan mengeluarkan pendapat serta 

pemilihan umumyang dilakukan secara teratur. 
 

Banyak pemikiran yang mengatakan bahwa India adalah negara demokratis dan 

tergolong paling tua di Asia. Keberhasilan demokrasi di India ini dapat terlihat dalam berbagai 

bentuk, tergantung pada indikasi yang digunakan untuk menilainya. Apabila kita melihatnya 

melalui model demokrasi prosedural, yang menekankan pada keberadaan institusi demokrasi, 

seperti partai politik atau organisasi politik lainnya maka demokrasi di India telah terbilang 

berhasil. Hal ini dapat dilihat dari kesusesan terselanggaranya pemilu di negara ini. Berbagai 

studi mengenai demokrasi di India pada beberapa dekade terakhir menekankan pada bagaimana 
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pengenalan terhadap kebebasan berpendapat dan pemilu telah memberikan konstribusi besar 

bagi national building di India. Proses ini akan membawa India pada proses modernisasi 

dan selanjutnya akan diikuti dengan modernisasi dalam bidang sosial-ekonomi, seperti 

urbanisasi, pendidikan, kesejahteraan masyarakat dan persamaan sosial yang akan semakin 

mengaburkan perbedaan kasta dan agama. 
 

Keberhasilan demokrasi di India juga ditandai dengan bagaimana India dapat 

mendistribusikan kekuasaan hingga berbagai level masyarakat. India adalah negara yang dihuni 

oleh masyarakat yang beragam, baik itu dari sudut kasta, agama, bahasa, dan lain-lain akan 

menimbulkan berbagai kelompok minoritas. Di sinilah nampak perbedaan India dibandingkan 

dengan mayoritas negara dunia ketiga, negara ini mengakui hak-hak minoritas dengan 

mendistribusikan kekuasaan diantara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. 
 

Pernyataan diatas dapat dibuktikan, pada selama beberapa dekade politik di India 

dikuasai oleh Partai Kongres Nasional India (INC), dengan menguasai suara mayoritas di 

parlemen. Namun partai ini tidak dapat terus bertahan karena dianggap mulai gagal 

mendistribusikan kekuasaan dengan baik. Sehingga menimbulkan elit baru dalam Partai 

Bharatiya Janata (BJP). BJP menjadi kuat dan dapat memenangkan pemilu karena dapat 

merangkul minoritas seperti penduduk muslim dan komunitas lokal. Sementara itu INC dapat 

bertahan dan kembali memegang tampuk kekuasaan lagi, karena masih dapat berkompromi 

dengan berbagai lapisan kekuasaan masyarakat. Jadi tampilnya kekuatan partai di India tidak 

lepas dari kekuatan mereka yang mampu merangkul tokoh-tokoh masyarakat yang multi etnis, 

multi agama dan multi bahasa, serta multi kepentingan di India. 
 

Hal lain yang diwarisi India dari pemerintahan kolonial Inggris, yang dapat 

memperkuat demokrasi di India adalah tentara yang terlatih dan profesional, tentara di India 

tidak memasuki urusan politik, seperti sebagaimana yang terjadi di banyak negara. 
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BAB VIII 

 

POKOK-POKOK KONSTITUSI SINGAPURA 
 

A. Pengantar 
 

Singapura adalah negara yang terletak di Asia Tenggara. Singapura merupakan salah 

satu tetangga Indonesia di kawasan Asia Tenggara. Di Asia Tenggara, Singapura masuk ke 

dalam jajaran negara maju. Mengetahui bagaimana negara Singapura mengorganisir 

negaranya hingga bisa sampai pada tahap pencapaian negara maju, menjadi hal yang penting 

untuk dikaji oleh kaum intelektual di Indonesia, dalam rangka mengejar jejak negara 

Singapura sebagai negara maju. Salah satu langkah efisien untuk mengkaji pengorganisasian 

Negara Singapura adalah dengan membedah konstitusi negara yang dikenal dengan julukan 

Negara Seribu Satu Larangan tersebut. 
 

Membedah bagaimana konstitusi yang berlaku di negara Singapura serta pelaksanaan 

konstitusi tersebut, dengan tujuan untuk membandingkan bagaimana konstitusi Singapura dan 

Indonesia agar kemudian dapat diketahui kekurangan dan kelemahan dari kedua konstitusi 

tersebut untuk kemudian dapat dijadikan bahan referensi bagi perbaikan konstitusi dan 

pelaksanaan konstitusi Indonesia kedepan pada akhirnya menjadi suatu kebutuhan. 

 

B. Bentuk Negara 
 

Pada tahun 1963 Singapura berbentuk Ferderasi, karena saat itu Singapura bergabung 

dengan Federasi Malaysia. Namun pada tahun1965 Singapura diusir dari Federasi Malaysia 

karena Lee Kuan Yew ( Perdana Menteri Singapura pertama) tidak setuju dengan pemerintahan 

federal di Kuala Lumpur. Terhitung sejak 9 Agustus 1965, Singapura berpisah dengan Malaysia 

melalui perjanjian bernama The Independence of Singapore Agreement. Malaysia pun menjadi 

negara pertama yang yang mengakui Singapura sebagai negara yang merdeka. Sejak berdiri 

sebagai negara yang merdeka, Singapura memutuskan untuk mendirikan negara dengan bentuk 

negara kesatuan (unitary-state), bentuk pemerintahan republik, dan sistem pemerintahan 

demokrasi parlementer model westminder. Konstitusi Singapura membagi badan negara 

Singapura menjadi tiga, yang terdiri dari lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. 

 

C. Bentuk Konstitusi 
 

Konstitusi Singapura mulai digunakan sejak 9 Agustus 1965 dan terakhir diamandemen 

tahun 1999. Konstitusi Singapura menganut sistem Westminster, dikarenakan latar belakang 
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sejarah Singapura yang pernah dijajah oleh Negara Inggris. Konstitusi Singapura 

menempati hierarki peraturan perundang-undangan tertinggi di Singapura yang berbentuk 

tertulis. Setiap peraturan perundang-undangan di bawahnya yang bertentangan dengan 

Konstitusi Singapura batal demi hukum. 
 

Konstitusi Singapura menetapkan dan melindungi hak-hak fundamental seperti 

kebebasan beragama, kebebasan berbicara, dan persamaan hak. Hak-hak individual yang 

dilindungi ini tidak bersifat absolut melainkan dibatasi oleh kepentingan umum, seperti 

moralitas, pemeliharaan ketertiban, keamanan nasional, perlindungan umum ras dan agama 

golongan minoritas, kedudukan kaum Melayu sebagai pribumi asli Singapura. Secara rinci 

kerangka Konstitusi Singapura edisi amandemen tahun 1999, sebagai berikut: Bagian I – 

Pendahuluan 
 

Bagian II - Republik dan Konstitusi 
 

Bagian III - Perlindungan Kedaulatan Republik 

Singapura Bagian IV - Kebebasan Fundamental Bagian 

V – Pemerintah 
 

Bagian VA - Dewan Penasihat Presiden 
 

Bagian VI – Legislatif 
 

Bagian VII - Dewan Presiden Hak Minoritas 
 

Bagian VIII – Yudikatif 
 

Bagian IX - Layanan Publik 
 

Bagian X – Kewarganegaraan 
 

Bagian XI - Ketentuan Keuangan 
 

Bagian XII - Powers Khusus Melawan Kekuasaan Subversion dan Darurat 
 

Bagian XIII - Ketentuan Umum 
 

Bagian XIV - Ketentuan Peralihan 
 

Jadwal pertama 
 

Jadwal kedua 
 

Jadwal ketiga 
 

Jadwal keempat 
 

Jadwal kelima 
 

legislatif Sumber 
 

legislasi Sejarah 
 

Ketentuan-ketentuan dalam Konstitusi Singapura dapat diamandemen berdasarkan 

persetujuan dari 2/3 suara dari jumlah total Anggota Parlemen terpilih. Sehubungan dengan 
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perubahan konstitusional tertentu untuk mengubah wewenang-wewenang memutuskan dari 

presiden terpilih dan ketentuan-ketentuan tentang kemerdekaan fundamental, disyaratkan juga 

persetujuan dari sedikitnya 2/3 dari jumlah total suara yang diambil oleh para pemilih dalam 

suatu referendum nasional. Jika dilihat dari cara pengamandemenannya, Konstitusi Singapura 

bersifat rigid, hal ini sesuai dengan pendapat dari CF Strong bahwa ciri utama dari konstitusi 

kaku adalah adanya pembatasan terhadap kekuasaan legislatif oleh suatu kekuasaan di luar itu. 

 

D. Lembaga Negara 
 

1. BENTUK LEMBAGA EKSEKUTIF 
 

Kewenangan eksekutif Singapura dipegang oleh Presiden dan tunduk dieksekusi 

dengan ketentuan Konstitusi Singapura dengan presiden atau oleh kabinet atau Menteri 

disahkan oleh Kabinet. Presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan perdana menteri 

sebagai kepala pemerintahan. 
 

Presiden 
 

Kekuasaan badan eksekutif Singapura dipegang oleh seorang Presiden sebagai 

kepala negara yang harus melaksanakan dan melakukan kekuasaan yang ditentukan oleh 

Konstitusi Singapura. Seorang Presiden akan dipilih oleh warga negaranya sesuai hukum 

yang dibuat oleh legislatif. Sebelum tahun 1991, presiden adalah kepala negara yang 

ditunjuk oleh parlemen. Setelah tahun 1991 berdasarkan Undang-undang Tentang Presiden 

yang mulai berlaku sejak tanggal 30 Nopember 1991, dinyatakan bahwa pemilihan Presiden 

dilakukan sekali dalam enam tahun melalui pemilihan umum. Warga negara yang berhak 

turut serta dalam Pemilu Presiden di Singapura adalah warga negara baik laki-laki atau 

perempuan yang telah berusia 21 tahun. Presiden dipilih melalui pemilihan umum yang 

diselenggarakan oleh Komite Pemilihan Presiden. Komite Pemilihan Presiden terdiri dari: 

Ketua Komisi Pelayanan Publik; Ketua Akuntansi dan Corporate Regulatory Authority 

didirikan berdasarkan Akuntansi dan Corporate Regulatory Authority Act 2004 (UU 3 

Tahun 2004); dan anggota Dewan Presiden untuk Hak Minoritas dicalonkan oleh Ketua 

Dewan. Komite Pemilihan Presiden ini berfungsi untuk menjaga kualifikasi calon presiden 

yang mencalonkan, kualifikasi disesuaikan dengan amanat dari Konstitusi Singapura. 
 

Persyaratan untuk menjadi presiden sangat ketat, antara lain: warga negara Singapura; 

berusia 45 tahun ke atas pada hari nominasi; terdaftar sebagai pemilih terdaftar saat pemilihan; 

merupakan penduduk Singapura pada hari nominasi dan telah menjadi penduduk Singapura 

selama tidak kurang dari 10 tahun; tidak memenuhi salah satu diskualifikasi dalam pasal 45 

Undang-Undang Dasar Republik Singapura; bukan anggota salah satu partai politik pada 
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tanggal pencalonannya untuk pemilihan, telah menjabat untuk jangka waktu tidak kurang 

dari 3 tahun di posisi senioritas dan tanggung jawab di sektor publik atau swasta seperti: 

Hakim Agung, Pembicara, Jaksa Agung, Ketua Komisi Pelayanan Publik, Auditor Umum, 

Akuntan Jenderal, atau Sekretaris Tetap, setelah terpilih presiden terpilih bersumpah di 

depan Hakim Agung dari Mahkamah Agung. 
 

Untuk memungkinkan presiden melaksanakan fungsinya secara efektif, presiden 

terpilih harus: 
 

a. tidak memegang jabatan lain yang dibuat atau diakui oleh Konstitusi ini; 
 

b. tidak aktif terlibat dalam setiap perusahaan komersial; 
 

c. tidak menjadi anggota partai politik; dan 
 

d. jika ia adalah anggota parlemen, mengosongkan tempat duduknya di Parlemen. 
 

Dalam menjalankan fungsinya presiden perlu mengkonsultasikannya kepada Dewan 

Penasehat Presiden. Kekuasaan eksekutif diatur dalam konstitusi Singapura Bagian V Bab I. 

Kinerja Presiden diatur dalam konstitusi antara lain: 
 

a. penunjukan perdana menteri; 
 

b. pemotongan persetujuan untuk pembubaran parlemen; 
 

c. pemotongan persetujuan untuk anggaran; 
 

d. pemotongan persetujuan berdasarkan untuk setiap jaminan atau pinjaman yang akan 

diberikan atau dibesarkan oleh Pemerintah; 

e. pemotongan persetujuan dan persetujuan kepada janji dan anggaran dewan hukum dan 

perusahaan pemerintah; 

f. penolakan transaksi 
 

g. pemotongan persetujuan berkaitan dengan penahanan atau penahanan lanjutan dari setiap 

orang berdasarkan hukum atau peraturan yang dibuat atau diumumkan sedang berlaku; 

h. pemeliharaan Religious Harmony Act (Cap 167A.); dan 
 

i. fungsi lain kinerja yang Presiden diberi wewenang oleh Konstitusi ini untuk bertindak 

dalam kebijaksanaan. 

Selain hal-hal di atas, presiden juga memiliki wewenang dalam hal berikut. Anggaran 
 

wajib keuangan Negara, presiden bertindak dalam kebijakannya dapat meolak untuk 

menyetujui anggaran atau anggaran tambahan dari setiap dewan hukum tersebut jika menurut 

pendapat nya anggaran cenderung untuk menarik pada cadangan yang tidak terakumulasi oleh 

dewan hukum selama masa jabatan pemerintah kecuali jika ia menyetujui anggaran setiap 

anggaran tersebut. Presiden juga berperan terhadap pengangkatan direksi perusahaan 

pemerintah yang dijelaskan pada pasal 22C. Dalam pengangkatan pejabat publik presiden 
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mempunyai wewenang untuk menunjuk staf pribadi pejabat publik setelah berkonsultasi 

pada perdana menteri dari daftar nama yang diajukan oleh komisi pelayanan publik. 

Presiden juga berwenang memberikan grasi, presiden berhak menolak memberikan 

persetujuan atas suatu permohonan untuk membubarkan parlemen, seelain itu presiden juga 

berwenang mengangkat anggota Dewan Wajib. 
 

Presiden Singapura sebagai seorang kepala negara memiliki hak istimewa yang 

disebut imunitas atau perlindungan. Presiden sebagai pemegang hak imunitas tidak 

bertanggung jawab kepada setiap proses apapun, dalam pengadilan sehubungan dengan 

apapun yang dilakukan atau dihilangkan dilakukan oleh di dalam kapasitas resminya. 

Presiden berhenti melaksanakan fungsinya dalam kondisi seperti: 
 

a. setelah kematian presiden; 
 

b. jika presiden mengundurkan diri kantornya dengan menulis di bawah tangan yang 

ditujukan kepada perdana menteri; 

c. jika presiden diberhentikan dari jabatannya sesuai dengan klausa (3) ke (7); 
 

d. jika hakim pemilu dalam pelaksanaan kekuasaannya berdasarkan Pasal 93A 

menentukan bahwa pemilihan presiden adalah batal dan tidak menentukan bahwa orang 

lain itu yang terpilih sebagai presiden; atau 
 

e. jika pada saat berakhirnya masa jabatan incumbent orang dinyatakan terpilih sebagai 
 

presiden gagal untuk mengasumsikan kantor presiden. 
 

Perdana menteri atau tidak kurang dari seperempat dari jumlah total anggota Parlemen 

dapat mengusulkan pemberhentian presiden dalam masa jabatannya, dengan alasan kelemahan 

mental atau fisik atau bahwa Presiden telah melakukan kesalahan sebagai berikut: 
 

a. pelanggaran terhadap Konstitusi Singapura yang disengaja; 
 

b. pengkhianatan; 
 

c. kesalahan atau korupsi yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan kedudukannya; 
 

d. setiap pelanggaran yang melibatkan penipuan, ketidakjujuran atau perbuatan tercela, 

dan menetapkan keterangan lengkap dari tuduhan yang dibuat dan mencari 

penyelidikan dan laporan atasnya. 
 

Apabila usulan telah diterima oleh tidak kurang dari setengah dari jumlah total Anggota 

Parlemen, Ketua Mahkamah Agung harus menunjuk pengadilan untuk menyelidiki tuduhan 

yang ditunjukan terhadap presiden. Pengadilan harus melakukan penelaahan menyeluruh, di 

mana presiden berhak untuk muncul dan didengar secara langsung atau melalui penasihat, dan 

membuat laporan untuk Dewan Penasehat bersama dengan alasan-alasannya. 
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Apabila laporan Pengadilan dan Dewan Penasehat berpendapat presiden secara 

permanen tidak mampu melaksanakan fungsi kantornya dengan alasan kelemahan mental 

atau fisik atau bahwa presiden telah bersalah atas tuduhan lain yang terkandung dalam 

resolusi tersebut, Parlemen disertai dengan resolusi yang disahkan oleh tidak kurang dari 

tiga-perempat dari jumlah total anggota Parlemen terpilih dapat memberhentikan presiden 

dari kantornya. Apabila terdapat kekosongan pada kantor presiden pelaksanaan fungsi 

kantor presiden di serahkan pada ketua Dewan Penasehat Presiden atau speaker sampai 

dilantik presiden yang baru. 

 

Perdana Menteri 
 

Kabinet terdiri dari perdana menteri dan dua wakil perdana menteri, dan menteri-

menteri yang membawahi kementerian-kementerian. Kepala Pemerintahan Singapura 

adalah perdana menteri. perdana menteri diangkat oleh presiden dan anggota Parlemen 

berdasarkan keputusan mayoritas dalam Parlemen. Menteri-menteri diangkat oleh presiden 

melalui usul perdana menteri yang dipilih di antara para anggota parlemen. 
 

Undangan pertemuan kabinet hanya dapat dilakukan oleh perdana menteri, perdana 

menteri pula yang berwenang untuk memimpin pertemuan. Sedangkan setiap kali perdana 

menteri sakit atau absen dari Singapura atau telah diberikan cuti dari tugasnya, fungsi yang 

diberikan kepadanya oleh Konstitusi ini akan dieksekusi oleh menteri lainnya yang 

diberikan oleh presiden, oleh instrumen di bawah segel publik, nama itu. Kabinet 

bertangung jawab kepada Parlemen atas semua kebijakan pemerintah. 

 

2. BENTUK LEMBAGA LEGISLATIF 
 

Kekuasaan legislatif di Singapura dipegang oleh Parlemen dan presiden. Parlemen 

menganut sistem satu kamar (unikameral). Anggota Parlemen berjumlah 84 orang, terdiri 

dari 83 anggota Parlemen hasil pemilu dan 1 anggota oposisi yang diberi kursi di parlemen. 

Para anggota Parlemen yang terpilih merupakan wakil-wakil dari daerah-daerah pemilihan 

yang disebut Group Representation Constituencies (GRC). Pembentukan GRC 

dimaksudkan untuk menampung terwakilinya suku minoritas Singapura (mayoritas 

penduduk Singapura adalah suku Cina, sedangkan minoritas adalah suku Melayu dan India). 
 

Semua anggota GRC harus menjadi anggota sebuah partai politik atau dapat juga 

independen. Setiap GRC harus mempunyai paling sedikit 1 calon dari kelompok minoritas. 

Dalam Parlemen juga terdapat anggota-anggota Parlemen yang diangkat (NMP : Nominated 

Members of Parliament) yang dimaksudkan untuk mencerminkan adanya pandangan- 
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pandangan yang independen dari kelompok yang bukan menjadi anggota partai politik. 

NMP diangkat oleh presiden untuk masa jabatan 2 tahun setelah memperhatikan usulan dari 

komisi khusus mengenai pemilihan di Parlemen. 
 

Pengangkatan NMP dalam Parlemen dimaksudkan agar partai oposisi yang tidak 

mendapat kursi juga dapat terwakili dalam Parlemen. Parlemen mempunyai masa jabatan 5 

tahun terhitung mulai sidang pertamanya. Namun, dapat juga dibubarkan sebelum habis masa 

jabatannya. Pemilu harus diadakan 3 bulan sesudah Parlemen dibubarkan. Syarat untuk ikut 

pemilu adalah warga negara Singapura yang sudah mencapai usia 21 tahun dan memenuhi 

ketentuan konstitusi. Setiap warga negara yang sudah berumur 21 tahun dapat menggunakan hak 

pilihnya secara rahasia dan wajib sifatnya. Fungsi Parlemen negara Singapura: 
 

a. sebagai pembuat peraturan perundang-undangan 
 

b. mengontrol keuangan dan anggaran belanja negara 
 

c. sebagai pengontrol lembaga eksekutif dalam mengambil keputusan 
 

d. perubahan dan amandemen Konstitusi Singapura. 
 

Dari beberapa fungsi Parlemen Singapura, salah satu fungsi utama Parlemen adalah 

mengundangkan undang-undang yang mengatur negara. Proses pembuatan undang-undang 

oleh Parlemen Singapura adalah sebagai berikut. Sebelum undang-undang disahkan, 

pertama kali diperkenalkan di Parlemen sebagai rancangan. Rancangan biasanya 

diperkenalkan oleh seorang menteri atas nama kabinet, yang dikenal sebagai rancangan 

pemerintah. Namun, setiap anggota Parlemen dapat memperkenalkan rancangan. Semua 

rancangan harus melalui tiga bacaan di Parlemen dan menerima persetujuan presiden untuk 

menjadi Undang-Undang Parlemen. 
 

Setiap rancangan berjalan melalui beberapa tahap sebelum menjadi undang-undang. 

Tahap pertama adalah sebagai formalitas yang dikenal bacaan pertama, dimana ia 

diperkenalkan tanpa perdebatan. Hal ini diikuti oleh pembacaan kedua, dimana anggota dari 

Parlemen berdebat pada prinsip-prinsip umum rancangan. Jika Parlemen menentang 

rancangan ini, mungkin rancangan ini akan ditolak. 
 

Jika rencana berjalan melalui pembacaan kedua, tagihan akan diperiksa setiap 

klausul dalam rancangan. Anggota Parlemen yang mendukung rancangan itu tetapi tidak 

setuju dengan klausul tertentu dapat mengusulkan amandemen ketentuan tersebut pada 

tahap ini. Setelah laporannya kembali ke Parlemen, rancangan ini akan melalui pembacaan 

ketiga dimana hanya terdapat perubahan kecil sebelum dilewatkan. 
 

Sebagian besar rancangan disahkan oleh Parlemen yang diteliti oleh Dewan 

Kepresidenan untuk Hak Minoritas yang membuat laporan kepada Ketua Parlemen yang 
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menyatakan apakah ada klausul dalam rancangan yang mempengaruhi setiap masyarakat 

berbagai ras atau agama. Jika disetujui oleh dewan, racangan akan disajikan untuk 

persetujuan presiden. Tahap terakhir melibatkan pemberian persetujuan oleh presiden, 

sebelum rancangan resmi menjadi undang-undang. 

 

3. BENTUK LEMBAGA YUDIKATIF 
 

Berdasarkan pasal 93 Konstitusi Singapura, dipaparkan bahwasannya kekuasaan 

penuh peradilan di Singapura dilaksanakan di Mahkamah Agung (Supreme Court) dan 

Pengadilan Bawahan (Subordinate Courts), dan pelaksanaannya berdasarkan atas Konstitusi 

Singapura (hukum tertulis). Mahkamah Agung terdiri dari Pengadilan Banding dan 

Pengadilan Tinggi. Pengadilan Bawahan meliputi Pengadilan Klaim Kecil (Small Claim 

Tribunal), Pengadilan Koroner (Coroners’ Court),Pengadilan Keluarga (Court Family), 

Pengadilan Anak (Juvenile Court), Pengadilan Magistrat (Magistrate Court), Pengadilan 

Negeri (District Court). Baik Subordinate Court dan Supreme Court keduanya menangani 

baik kasus-kasus perdata maupun pidana (kriminal). 
 

Susunan badan peradilan di Singapura dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut 
 

 

Bagan 1: Susunan Badan Peradilan Singapura 
 

SUPREME COURT (MAHKAMAH AGUNG)  
 

 

Court of Appeal (Pengadilan Banding)  
 
 

 

High Court (Pengadilan Tinggi) 
 
 
 
 

SUBORDINATE COURTS (PENGADILAN BAWAHAN)  
 
 
 

 

District Magistrat Coroner Small Family Juvenile 

Courts es Court s Court Claim Court Court 

(Pengadila (Pengadil (Pengad Tribunals (Pengadila (Pengadila 

n Negeri) an ilan (Pengadilan n n Anak- 

 Magistrat) Koroner) Klaim Kecil) Keluarga) anak) 
 

 

Sumber: Hall of Justice Books, Supreme Court Singapore, 2006, hlm.6. 
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Kewenangan (yurisdiksi) setiap pengadilan di Singapura, ditentukan oleh besarnya nilai 

objek gugatan untuk kasus-kasus perdata, sedangkan untuk kasus pidana tergantung pada jenis 

perbuatan yang dilakukan dan lamanya ancaman hukuman. Pengadian Banding merupakan 

pengadilan tertinggi di Singapura. Banding dari Pengadilan Tinggi dapat diajukan ke Pengadilan 

Banding. Pengajuan banding dari Pengadilan Tinggi ke Pengadilan Banding dapat meliputi 

perkara-perkara perdata maupun pidana. Pengadilan Tinggi merupakan pengadilan yang 

menangani perkara-perkara perdata dan pidana, dan juga banding dari panitera Pengadilan 

Tinggi dan Pengadilan Bawahan. Pengadilan Tinggi memiliki kewenangan untuk meminta 

catatan laporan hasil pendengaran di Pengadilan Bawahan. 
 

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, Mahkamah Agung terdiri dari Pengadilan 

Tinggi dan Pengadilan Banding. Kasus-kasus perdata yang dapat diajukan ke Pengadilan 

Tinggi yaitu gugatan yang nilainya melebihi S$250,000; persoalan-persoalan hibah wasiat 

yang nilainya melebihi S$3 juta; dan persoalan-persoalan tambahan dalam urusan harta 

keluarga yang nilainya mencapai S$1.5 juta atau lebih. Kurang dari nilai tersebut, kasus 

diadili di Pengadilan Bawahan. Kasus kasus pidana yang diajukan ke Pengadilan Tinggi 

meliputi kejahatan-kejahatan dengan hukuman penjara selama 10 tahun atau lebih serta 

kejahatan yang diancam dengan hukuman mati (capital offences). Kasus pidana dengan 

hukuman di bawah 10 tahun diadili di Pengadilan Bawahan. 
 

Pengadilan Tinggi juga merupakan Mahkamah Pelayaran, dan melakukan 

pemeriksaan kepailitan, masalah-masalah yang membelit perusahaan dan juga berwenang 

memberikan ijin terhadap para advokat dan pengacara (solicitor). Pengadilan Banding 

(Court of Appeal) menjadi pengadilan banding tingkat terakhir di Singapura sejak tanggal 8 

April 1994, ketika pengajuan banding terhadap Komisi Yudisial (the Judicial Committee) 

dari the Privy Council dihapuskan. 
 

Pengadilan Banding menerima pengajuan banding terhadap putusan hakim 

Pengadilan Tinggi baik dalam kasus perdata maupun pidana. Hakim-hakim di Mahkamah 

Agung meliputi Ketua Pengadilan yang merupakan pimpinan pengadilan, hakim-hakim 

tingkat banding, hakim-hakim Pengadilan Tinggi dan anggota-anggota Komisi Yudisial 

(Judicial Commossioners). Hakim-hakim pada Pengadilan Banding terdiri dari Ketua 

Pengadilan dan hakim-hakim tingkat banding. Hakim-hakim dan anggota Komisi Yudisial 

dapat duduk sebagai hakim dari Pengadilan Banding berdasarkan permintaan dari Ketua 

Pengadilan. Hakim-hakim pada Pengadilan Tinggi terdiri dari ketua pengadilan, hakim-

hakim dan anggota Komisi Yudisial. Hakim-hakim tingkat banding dapat juga duduk di 

Pengadilan Tinggi apabila kepentingan Pengadilan Tinggi membutuhkannya. 
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E. Pelaksanaan Konstitusi Negara 
 

1. Pendidikan di Singapura 
 

Singapura merupakan salah satu negara yang mempunyai sumber daya alam yang 

terbatas. Mereka menyadari bahwa dengan minimnya sumber daya alam tersebut tidak ada 

kesempatan dan potensi untuk mengembangkan sumber daya alam tersebut, namun dengan 

siasatnya Lee Kuan Yew menerapkan bina bangsa (nation building). Ia sangat optimis untuk 

memajukan Singapura menjadi Negara yang maju. Menurut Lee Kuan Yew, kunci 

keberhasilan Singapura dalam menjadi negara maju adalah karena tekad dan kerja keras dari 

rakyatnya. Lee Kuan Yew memimpin negaranya seperti memimpin sebuah perusahaan, 

yang membutuhkan tekad, kerja keras, dan displin tinggi. Jadi, tidak heran jika ia 

menerapkan sistem pemerintahan yang otoriter demi mencapai tujuan-tujuan negaranya. Lee 

Kuan Yew memilih untuk menerapkan bina bangsa karena ia menyadari Singapura adalah 

wilayah kecil yang multietnis yang rawan akan berbagai konflik. Menurutnya dengan 

menerapkan bina bangsa akan menanamkan rasa nasionalisme kepada rakyatnya, yang 

diharapkan rakyat dapat tetap terintegrasi untuk mendukung peraturan-peraturan 

pemerintah. Sadar akan pentingnya pengetahuan sebagai penentu kesuksesan masa depan, 

pendidikan kemudian menjadi salah satu fokus pembangunan pemerintah Singapura. Sistem 

pendidikan yang diterapkannya pun berorientasi pada minat dan bakat siswa sehingga 

mampu mengembangkan potensi para siswanya. 
 

Selain itu kurikulum pendidikan di Singapura juga sangat berorientasi pada 

semangat wirausaha yang sangat mementingkan adanya inovasi, kreasi, juga kemampuan 

berkompetisi para siswanya. Silabus dan kurikulum yang ada selalu dievaluasi oleh 

Departemen Pendidikan. Mereka selalu menyisipkan hal-hal baru ke dalam silabusnya agar 

pendidikan dan pengetahuan siswanya di sana selalu up to date. Setelah lulus dan memasuki 

dunia kerja pemerintah memberikan banyak pelatihan kerja yang profesional hingga mampu 

mengembangkan keterampilan siswa-siswanya. 
 

Walaupun Singapura merupakan negara maju yang rata-rata penduduknya sudah 

mampu, pemerintah tidak lantas menyamaratakan semua dengan menetapkan biaya 

pendidikan yang mahal, tapi tetap memberikan keringanan bagi warganya yang tidak 

mampu dengan memberikan beasiswa (Pasal 16 Ayat (1) a). Biaya sekolah di sana pada 

dasarnya cukup murah, hanya saja diperlukan sedikit tambahan biaya untuk sarana 

penunjangnya seperti buku, atau transportasi. 
 

Singapura juga memberikan siswa pendidikan yang lebih berbasis luas untuk 

memastikan mereka semua adalah siswa yang berkualitas. Pendekatan ini dalam pendidikan 
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akan memungkinkan untuk memelihara anak-anak muda dengan keahlian yang berbeda 

yang mereka butuhkan untuk masa depan. Pemerintah Singapura berusaha untuk membantu 

setiap anak menemukan bakatnya sendiri, dan tumbuh dan muncul dari kemampuannya. 

Tenaga pengajar di sini akan mendorong mereka untuk mengikuti naluri mereka, dan 

mempromosikan keragaman bakat di antara mereka – dalam bidang akademik, dan dalam 

olahraga dan seni. Hal yang mendukung kemajuan pendidikan Singapura adalah kualitas 

tenaga pengajar dan perhatian pemerintahnya terhadap guru. Awal peningkatan pendidikan, 

Singapura mendatangkan banyak guru dari luar negeri, kemudian secara bertahap profesi 

guru mulai diisi oleh lulusan perguruan tinggi dari negeri sendiri. Guru mendapatkan gaji 

tinggi karena dipercaya akan mampu bekerja professional dalam kecintaannya mengajar 

anak-anak sebagai calon generasi pembangun negerinya. Pemerintah memberikan gaji yang 

memadai bagi guru dan dosen sehingga minat warganya untuk menjadi guru sangat besar. 

Bahkan yang berminat menjadi guru di sana tidak hanya berasal dari dalam negeri sendiri 

tapi juga dari luar negeri. Dukungan dan perhatian dari pemerintah Singaprua terhadap guru 

telah menyumbang besar terhadap perkembangan pendidikan di Singapura. 

 

2. Iklim Politik Singapura 
 

Singapura terkenal dengan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi. Singapura 

dinilai sebagai negara yang paling bersih dari korupsi di Asia dan masuk ke daftar sepuluh 

negara terbersih dari korupsi di dunia oleh Transparency International. Indikator pemerintahan 

Bank Dunia juga menilai baik Singapura dalam aspek aturan hukum, pengendalian korupsi, dan 

efektivitas pemerintahan. Namun banyak yang menganggap bahwa Singapura kurang baik 

dalam hal proses politik, kebebasan sipil dan politik, serta hak asasi manusia. Walaupun dengan 

jelas, hal-hal tersebut diatur dengan tegas di dalam Konstitusi Singapura. 
 

Meskipun hukum di Singapura diwariskan dari hukum Inggris, PAP secara konsisten 

menolak nilai-nilai demokrasi liberal yang identik dengan budaya Barat dan menyatakan bahwa 

tidak boleh ada solusi “satu ukuran memuat semuanya” untuk demokrasi. Hukum telah 

membatasi kebebasan berbicara yang dimaksudkan untuk melarang berbicara yang mungkin 

untuk berniat buruk atau menyebabkan ketidakharmonisan dalam masyarakat Singapura yang 

multi agama dan multi ras. Sebagai contoh, pada bulan September 2005, tiga orang blogger 

dihukum karena komentar hasutan pada artikel rasis yang menargetkan minoritas. Beberapa 

pelanggaran dapat menyebabkan denda berat atau cambuk dan ada undang-undang yang 

memungkinkan hukuman mati di Singapura dalam kasus pembunuhan tingkat pertama dan 

perdagangan narkoba. Amnesty International mengkritik Singapura dan dikatakan memiliki 
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tingkat kemungkinan eksekusi per kapita tertinggi di dunia. Pemerintah Singapura 

menanggapi dengan menegaskan itu merupakan hal sebagai negara berdaulat untuk 

memberlakukan hukuman mati untuk pelanggaran serius. 
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BAB IX 

 

POKOK-POKOK KONSTITUSI SWISS 
 

A. Pengantar 
 

Konstitusi merupakan segala ketentuan atau aturan mengenai ketatanegaraan atau 

Undang-Undang Dasar suatu Negara. Suatu konstitusi memerlukan dua syarat yang harus 

dipenuhi, yaitu syarat mengenai bentuknya, maksudnya adalah sebagai naskah tertulis yang 

merupakan UUD yang tertinggi, dan syarat mengenai isinya, maksudnya adalah merupakan 

peraturan yang bersifat fundamental, artinya tidak semua masalah yang penting yang harus 

dimuat dalam konstitusi melainkan hal-hal yang bersifat pokok, dasar atau asas-asas saja. 
 

Konstitusi dalam sebuah Negara memiliki peran yang sangat penting dalam 

terselenggaranya sebuah Negara yang berdaulat. Konstitusi antara Negara yang satu dengan 

Negara yang lainya berbeda dalam hal bentuk dan juga pelaksanaannya. Oleh karena itu, 

pentingnya mengkaji tentang konstitusi pada salah satu Negara, yaitu Negara Swiss. Negara 

Swiss yang memiliki berbagai macam keunikan dalam konstitusinya. Selain itu, Negara 

Swiss termasuk negara federal tertua yang disebut sebagai konfederasi Swiss, negara ini 

merupakan fedeerasi yang sebenarnya dan bukan suatu konfederasi pada umummnya 

mengenai kekuasaan, melainkan didirikan dengan hasil perjuangan ketiga distrik –the forest 

canton (kanton Uri, Schwyz, dan Unterwalden) dalam menghadapi kekuasaan Austria abad 

ke-13. Tidak hanya itu, pentingnya kita mengkaji negara Swiss dengan mengetahui bentuk 

Negara Swiss, bentuk konstitusi Swiss, bentuk lembaga eksekutif, bentuk lembaga legislatif, 

bentuk lembaga yudikatif, dan pelaksaaan konstitusi di Negara Swiss. Hal-hal inilah yang 

melatarbelakangi mengapa kami mengkaji tentang Negara Swiss dan konstitusi Swiss. 

 

B. Bentuk Negara 
 

Konfederasi Swiss (Schweiz, Suisse, Svizzera, Svizra) atau dalam bahasa 

LatinConfoederatio Helvetica, adalah sebuah negara federal berisi 26 kanton di Eropa 

Tengah yang berbatasan dengan Jerman, Perancis, Italia, Liechtenstein dan Austria. 
 

 Konfederasi Swiss terbagi dalam 26 kanton, yaitu:   

 Aargau  Jura  Ticino 

 Appenzell Innerrhoden  Luzern  Uri 

 Appenzell  Neuchâtel  Valais 

 Ausserrhoden  Nidwalden  Vaud 
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 Basel-Stadt  Obwalden  Zug 

 Basel-Landschaft  Schaffhausen  Zürich 

 Bern  Schwyz   

 Fribourg  Solothurn   

 Glarus  St. Gallen   

 Graubünden  Thurgau   
 

Geneva 
 

 

Swiss menjadi negara federal sejak 1848.Federal adalah suatu federasi, yaitu gabungan 

beberapa negara bagian yang dikoordinasi oleh pemerintah pusat, yang mengurus hal-hal 

mengenai kepentingan nasional seluruhnya (seperti keuangan, urusan luar negeri, dan 

pertahanan). Swiss adalah negara yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari Pegunungan 

Alpen. Swiss dikenal sebagai negara netral namun tetap memiliki kerjasama internasional yang 

kuat. Swiss terbagi atas 26 kanton, enam daripadanya kadang-kadang dianggap sebagai "separuh 

kanton" karena berawal dari pemisahan tiga kanton, dan dampaknya hanya ada satu wakil dalam 

Dewan Negara. Ibukota negara ini adalah Bern. Kota-kota penting lainnya adalah Zurich, kota 

terbesar di Swiss (yang dinobatkan sebagai kota yang memiliki kualitas hidup terbaik di dunia 

pada tahun 2006dan 2007) dan Jenewayang menjadi lokasi berbagai badan internasional seperti 

PBB, WHO, ILO, dan UNHCR. 
 

Swiss berbatasan dengan Jerman, Perancis, Italia, Austria dan kerajaan kecil 

Liechtenstein. Masyarakat Swiss menuturkan banyak bahasa, dan terdapat empat bahasa resmi, 

yaitu bahasa Jerman, Perancis, Italia dan bahasa Romansh yang kurang populer. Swiss kaya 

dengan sejarah sebagai sebuah negara yang netral tanpa memandang masa perang atau damai 

(dan tidak pernah terlibat dalam perang terhadap pemerintahan asing sejak tahun 1815). Oleh 

karena itu, Swiss dijadikan tuan rumah pelbagai organisasi internasional seperti PBB yang 

meskipun markas besarnya ada di New York City, namun banyak mendirikan kantor di Swiss. 
 

Nama Swiss dalam bahasa Latin adalah Confoederatio Helvetica yang berarti 

Konfederasi Helvetika, dipilih untuk menghindari pemilihan salah satu dari keempat bahasa 

resmi Swiss (bahasa Jerman, Perancis, Italia, dan Romansh). Dari ke-26 kantonnya, 17 

berbahasa Swiss-Jerman, 4 Swiss-Romande/Prancis, 1 Italia, 3 bilingual (Jerman-Prancis) dan 1 

trilingual (Italia-Prancis-Romansh). Sebutan-sebutan yang sering dipakai untuk menyebut pada 

Swiss dalam bahasa Perancis (Confédération suisse), bahasa Italia (Confederazione Svizzera) 

dan bahasa Romansh (Confederaziun svizra) diterjemahkan sebagai "Konfederasi Swiss"). 

Schweizerische Eidgenossenschaft merupakan istilah bahasa Jermannya yang terdapat 
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pada dokumen resmi. Swiss menandai 1 Agustus1291 sebagai hari kemerdekaannya; 

mengikut sejarah negara ini yang awalnya merupakan suatu negara gabungan, kemudian 

menjadi persekutuan sejak tahun 1848. 1 Agustus dijadikan cuti umum yang mana bank, 

dan kantor pos serta juga kantor administrasi umum ditutup. 
 

Swiss adalah pemerintahan Federal yang diatur menurut Konstitusi 1874, yang telah 

berkali-kali diamandemen. Sistem Politik Swiss merupakan gabungan demokrasi langsung 

dan tak langsungdengan prinsip federalisme, dimana unit-unit pemerintahan subnasional 

diberi kekuasaan luas. Kekuasaan tertinggi di tangan rakyat, yang memilih wakil-wakilnya 

dan juga melakukan fungsi legislatif dengan cara referendum. Dalam pemilu federal, warga 

negara berusia 18 tahun atau lebih memiliki hak pilih. 
 

Dibawah sistem federalisme Swiss, daerah-daerah yang disebut kanton-kanton dan 

setengah kanton melalukan seluruh kekuasaan pemerintahan, kecuali: 
 

1. Kekuasaan mengumumkan perang dan damai, 
 

2. mengesahkan traktat dan kesepakatan persekutun perang, 
 

3. melatih, mempersenjatai, dan mengarahkan angkatan bersenjata, dan 
 

4. mengatur perdagangan luar negeri. 
 

Baik pemerintah federal maupun unit-unit subnasional (kanton dan komunal) 

memiliki kekuasaan untuk menetapkan pajak. Pemerintah Federal juga mengatur: 
 

1. Mengatur lalu lintas, jalur kereta api, dan komunikasi. 
 

2. Pembangkit listrik tenaga air. 
 

3. Pendidikan tinggi. 
 

4. Masalah buruh. 
 

Kanton-kanton memiliki kebebasan dalam bidang politik secara luas dan memiliki 

otonomi administratif tingkat tinggi. Sistem demokrasi langsung di Swiss dijalankan 

melalui Hak Inisiatif dan Hak Referendum. Hak Inisiatif adalah hak bagi rakyat untuk 

mengambil prakarsa mengajukan suatu usul, baik mengenai Konstitusi maupun UU biasa. 

Hak Referendum instrumen demokrasi langsung di Swiss, yang memungkinkan rakyat 

secara langsung menentukan jalannya pemerintahan. Referendum bertujuan menghindari 

pemerintahan yang absolut. Referendum adalah semacam hak veto rakyat terhadap 

keputusan-keputusan tertentu Parlemen dan bersifat reaktif. Walaupun Parlemen merupakan 

lembaga legislatif yang mempunyai kewenangan membuat undang-undang, namum 

masyarakat Swiss mempunyai hak untuk melakukan intervensi kepada Parlemen, baik 

dalam hal pembuatan undang-undang, perubahan konstitusi maupun keikutsertaan negara 

untuk menjadi anggota suatu organisasi internasional. 
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Terdapat dua jenis referendum, yaitu Obligatory Referendum, yang dilaksanakan 

untuk melakukan perubahan terhadap konstitusi melalui pemungutan suara, dan Optional 

Referendum yang dilaksanakan untuk memberi kesempatan kepada publik untuk 

melakukan perubahan terhadap setiap perundang-undangan Federal, dengan cara 

mengumpulkan minimal 50.000 tanda tangan warga pemohon dalam 100 hari sejak 

diumumkannya suatu Undang-Undang. 
 

Rakyat langsung mengawasi peraturan perundang-undangan melalui: 
 

Referendum Obligator : berlaku dan tidaknya rancangan UU tergantung pada 

persetujuan seluruh rakyat, terutama mengenai Konstitusi Negara. 
 

Referendum Fakultatif : suatu peraturan yang semula diumumkan oleh legislatif, dan 

bila pada waktu yang telah ditentukan rakyat menyatakan tidak setuju dengan jumlah 
 

minimal tertentu, maka peraturan itu dianggap batal. 
 

Amandeman Konstitusi dapat dilakukan melalui petisi 100.000 pemilih, dan harus 

diratifikasi melalui referendum. Petisi 50.000 pemilih atau delapan kanton dapat 

memaksakan referendum atas UU yang diusulkan. Referendum telah banyak memutuskan 

persoalan penting, diantaranya : 
 

1. Didirikannya Kanton Jura pada tahun 1979. 
 

2. Penolakan pembatasan aborsi & beberapa bentuk alat kontrasepsi 1985. 
 

3. Pengetatan pembatasan imigrasi dan suaka politik tahun 1987. 
 

4. Menjadikan illegal masalah diskriminasi ras, propaganda rasis, dan penolakan terhadap 

Holocaust Nazi, di Jerman pada tahun 1994. 

5. Menolak usulan penghapusan angkatan militer pada tahun 2001. 
 

6. Tahun 2002 para pemilih di Swiss menyetujui referendum yang mendukung 

keanggotaan Swiss di PBB, referendum juga memperluas hak-hak wanita. 

7. Referendum 1971 memberi wanita hak memberi suara pada pemilu federal (akhirnya 

diperluas di semua kanton tahun 1990). 
 

8. Amandemen konstitusi tentang persamaan hak yang disepakati pada referendum 1981. 
 

9. Referendum 1985 memberi wanita kesetaraan hokum dengan pria dalam perkawinan. 
 

Swiss merupakan suatu negara multi-ras yang tidak memiliki satu bahasa nasional, 

tetapi 4 (empat) bahasa resmi yaitu Jerman, Perancis, ltalia dan Rhaeto-Roman (Romanish). 

Prosentase penganut agama di Swiss (data tahun 2000) adalah: Roman Catholic 41,8%, 

Protestant 35,3%, Muslim 311.000, Yahudi 17.900 dan agama-agama lainnya 15.4%. 
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Kepala Pemerintahan / Negara 
 

Dipimpin oleh seorang Presiden untuk masa jabatan selama 1 tahun. Jabatan 

Presiden adalah jabatan yang digilir di antara para Menteri Kabinet yang berjumlah 7 orang. 

Tahun 2009 jabatan Presiden dipegang oleh Mr. Hans-Rudolf Merz yang juga merupakan 

Menteri Keuangan dan Wakil Presiden dijabat oleh Menteri Ekonomi, Mrs. Doris Leuthard. 

 

Luas Wilayah 
 

Total luas wilayah negara adalah 41.285 km persegi. Dari luas wilayah negara 

tersebut, sekitar 26,635 km persegi (64,5%) merupakan wilayah produktif dengan perincian 

sebagai berikut: 9,444 km persegi (22,87%) adalah lahan pertanian, 713 km persegi (1,7%) 

merupakan areal kebun anggur dan kebun buah-¬buahan lainnya, 5.644 km persegi (13,6%) 

adalah daerah padang rumput, dan sekitar 10.834 km persegi (26,24%) merupakan daerah 

hutan. Jumlah penduduk menurut data statistik tahun 2007 adalah 7.593.500 orang, dimana 

20% dari penduduk adalah warga negara asing. 

 

C. Bentuk Konstitusi 
 

Swiss menyempurnakan konstitusi mereka menjadi Tertulis Resmi dan Konvensi 

Mutlak. Tertulis Resmi, artinya konstitusi disetujui semua pihak pemerintahan. Dan 

semuanya wajib ditaati oleh seluruh rakyat tanpa terkecuali. Dalam hal ini adalah Undang-

Undang Dasar atau konstitusi Swiss. Konstitusi Federal Swiss diadopsi pada tahun 1848 

adalah dasar hukum negara federal modern, keempat tertua di dunia (setelah San Marino 

(1600), Amerika Serikat (1791) dan Norwegia (1815)). Sebuah konstitusi baru diadopsi 

tahun 1999, tapi tidak memperkenalkan perubahan penting pada struktur federal.Ini 

menguraikan hak-hak dasar dan politik individu dan partisipasi warga dalam urusan publik, 

membagi kekuasaan antara konfederasi dan kanton dan mendefinisikan yurisdiksi federal 

dan otoritas.Konstitusi Swiss terdiri dari 6 Judul dan 197 Pasal.Konstitusi federal di Swiss 

sudah direvisi sebanyak tiga kali sebelum akhirnya dipakai sampai saat ini. Pada tahun 

1999, Konstitusi Swiss 1874 telah digantikan oleh Konstitusi Baru (berlaku sejak 1 Januari 

2000) mengintegrasikan sekitar 150 revisi kecil menjadi teksbaru konsolidasi tanpa secara 

radikal mengubah struktur Federasi Swiss. 
 

Konstitusi Swiss 1999 tersebut terus mengalami perubahan hingg sekarang 

denganlangsungmemasukkan materi perubahan yang baru dalam Konstitusi Federal Swiss. Ini 

merupakan pembaharuan naskah lama menjadi naskah yang baru dengan menambah materi 

perubahan dalam Konstitusi. Konvensi Mutlak, artinya suatu konstitusi tidak tertulis yang 
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wajib dilaksanakan ketika acara atau kejadian tertentu. Misalnya perayaan kemerdekaan dan 

pengiriman bantuan kepada negeri tetangga. Mengenai sistem perubahan konstitusi di Swiss 

pada awalnya menggunakan kategori Pembaruan Konstitusi (constitutional reform). Adapun 

istilah yang digunakan dalam perubahan konstitusi di Swiss adalah revision. Konstitusi 

federal Negara Swiss bersifat rigid sebagaimana diatur dalam pasal 138 sampai dengan 

pasal 139 Konstitusi Swiss. 
 

Perubahan konstitusi memerlukan persetujuan dari mayoritas rakyat dan kanton. 

Keputusan perubahan konstitusi federal diserahkan kepada rakyat melalui referendum. 

Referendum adalah semacam hak veto rakyat terhadap keputusan-keputusan tertentu parlemen 

dan bersifat reaktif. Referendum dalam Konstitusi federal Swiss diatur dalam Pasal 138 sampai 

139 Konstitusi Swiss 1999. Keputusan perubahan konstitusi federal diserahkan kepada rakyat 

melalui referendum.Walaupun Parlemen merupakan lembaga legislatif yang mempunyai 

kewenangan membuat undang-undang, namun masyarakat Swiss mempunyai hak melakukan 

intervensi kepada Parlemen, baik dalam pembuatan undang-undang, perubahan konstitusi dan 

keikutsertaan negara untuk menjadi anggota organisasi internasional. 
 

Sistem referendum ini terdiri dari dua macam yaitu referendum obligatur berupa 

pemungutan suara secara langsung oleh rakyat yang berhak mengeluarkan suara guna 

dimintai persetujuannya terhadap peraturan perundang-undangan yang baru. Yang kedua 

adalah referendum fakultatif yaitu referendum yang dilaksanakan untuk meminta pendapat 

rakyat apakah suatu peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku masih tetap dapat 

dipertahankan, atau perlu dirubah, atau diganti dengan peraturan perundang-undangan yang 

baru dan bersifat representatif. Cara perubahan secara total harus mengikuti ketentuan 

undang-undang federal yang diusulkan oleh sebagian anggota sidang dewan federal atau 

seratus ribu warga negara yang mempunyai hak suara. Sedangkan perubahan konstitusi 

sebagian dapat dilakukan dengan inisiatif biasa, berupa permintaan yang diajukan oleh 

seratus ribu warga negara Swiss yang memiliki hak suara. 
 

Jika penduduk menolak suatu hukum, mereka harus bisa mendapatkan 50.000 tanda 

tangan yang tidak menyetujui hukum tersebut dalam waktu 100 hari. Jika sudah didapati 

demikian, maka akan diadakan suatu pemilihan nasional untuk menentukan apakah para 

penduduk lainnya juga menyetujui atau menolak hukum tersebut. Dan jika penduduk 

menginginkan suatu perubahan konstitusi mereka harus mendapatkan 100.000 tanda tangan 

yang menyetujuinya dalam waktu 18 bulan. Pemilihan biasanya diadakan pada saat Sabtu dan 

berakhir pada Minggu siang.Pemilihan dapat dilakukan dengan cara mengirimkan surat untuk 

menjawab antara iya dan tidak. Hasil pemilihan dihitung secara manual oleh sekelompok orang 



| 162  

 

yang dipilih untuk tanggung jawab ini.Biasanya, penghitungan selesai dalam waktu 5-6 jam. 

Tetapi, pada kota besar di Swiss seperti Zurich dan Jenewa, tentu saja akan memakan waktu 

yang lebih lama. Hasil pemilihan yang akan dipertimbangkan adalah keputusan mayoritas dari 

keseluruhan penduduk dan keputusan mayoritas dari kanton-kanton yang ada (double majority). 
 

Sesuai dengan isi konstitusi Negara Swiss berikut ini beberapa pasal yang mengatur 
 

tentang Negara yaitu: 
 

Bagian 4 Jaminan federal 
 

Pasal 51 Cantonal Konstitusi: 
 

1) Setiap Canton mengadopsi konstitusi yang demokratis. Konstitusi yang memerlukan 

persetujuan dari rakyat dan harus direvisi dalam kasus mayoritas rakyat sehingga tuntutan. 

2) konstitusi Cantonal memerlukan jaminan Federasi. Federasi menjamin mereka jika 

mereka tidak bertentangan dengan hukum federal. 

 
 

 

Pasal 52 Orde Konstitusi: 
 

1) Federasi melindungi tatanan konstitusional Kanton. 
 

2) Federasi mengintervensi, jika urutan di Canton terganggu atau terancam dan masing-

masing Canton tidak bisa melindungi sendiri atau dengan bantuan Kanton lainnya. 

 

Bab 2 Inisiatif dan Referendum 
 

Pasal 138 populer Inisiatif untuk Total Revisi Konstitus yang berisi: 
 

1) 100.000 warga negara berhak memilih Mei dalam waktu 18 bulan dari publikasi resmi 

inisiatif mereka menuntut revisi total Konstitusi. 
 

2) Proposal ini harus disampaikan kepada rakyat melalui referendum. 
 

 

Pasal 139 Diformulasikan populer Initiative untuk Revisi parsial Konstitusi yaitu: 
 

1) 100 000 warga negara berhak memilih Mei dalam waktu 18 bulan dari publikasi resmi 

inisiatif mereka dirumuskan menuntut revisi parsial Konstitusi. 
 

2) Sebuah inisiatif populer untuk revisi parsial Konstitusi dapat mengambil bentuk 

proposal umum atau draft spesifik ketentuan yang diusulkan. 

3) Jika inisiatif melanggar prinsip kesatuan bentuk, prinsip kesatuan materi pelajaran, atau 

aturan wajib hukum internasional, Parlemen Federal menyatakan itu tidak sah, secara 

keseluruhan atau sebagian. 
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4) Jika Majelis Federal adalah sesuai dengan inisiatif dalam bentuk proposal umum, draft 

revisi parsial atas dasar inisiatif dan menyerahkan ke suara Rakyat dan Kanton. Jika 

Majelis Federal menolak inisiatif, itu menyerahkan ke suara Rakyat; Rakyat 

memutuskan apakah inisiatif diadopsi. Jika mereka memilih mendukung, Majelis 

Federal draft RUU yang sesuai. 
 

5) Inisiatif dalam bentuk draft spesifik disampaikan kepada suara rakyat dan Kanton. 

Parlemen Federal merekomendasikan inisiatif untuk diadopsi atau penolakan. Ini 

mungkin kontras inisiatif dengan tandingannya. 

 

Pasal 139b Prosedur untuk inititive Dengan tandingan 
 

1) Pemilih memberikan suara mereka pada waktu yang sama untuk inisiatif dan tandingan 
 

2) Mereka mungkin memilih mendukung kedua usulan. Mengenai pertanyaan prioritas, 

mereka dapat memilih usulan mereka lebih suka jika keduanya diterima. 

3) Apabila hasil pertanyaan prioritas dalam satu proposal untuk menerima suara lebih banyak 

dari orang-orang dan orang lain yang lebih dari Kanton, proposal yang diatur berlaku yang 

memiliki jumlah tertinggi pemilih persen di pemilu ditambah suara kewilayahan. 

 

Pasal 140 Referendum Wajib 
 

1) Rakyat dan Kanton voting sebagai berikut: 
 

a. revisi Konstitusi; 
 

b. masuk ke organisasi-organisasi untuk keamanan kolektif atau ke komunitas 

supranasional; 

c. undang-undang federal yang menyatakan mendesak tanpa dasar konstitusional dan 

dengan validitas lebih dari satu tahun; undang-undang federal seperti harus diserahkan 

kepada suara dalam waktu satu tahun setelah mereka adopsi oleh Parlemen Federal. 
 

2) Orang-orang memberikan suara sebagai berikut: 
 

a. inisiatif populer total revisi Konstitusi; 
 

b. inisiatif populer untuk revisi parsial Konstitusi dalam bentuk saran 
 

c. umum yang ditolak oleh Parlemen Federal; 
 

d. pertanyaan jika revisi total Konstitusi harus dilaksanakan dengan ketidaksetujuan 

dari kedua kamar 

 

Pasal 141 Referendum Opsional 
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1). Pada diminati oleh 50'000 warga negara berhak memilih atau 8 Kanton, dalam 100 hari 

dari publikasi resmi, instrumen berikut disampaikan kepada suara Rakyat: 
 

a. Anggaran federal; 
 

b. Federal Statuta menyatakan mendesak dengan validitas lebih dari satu tahun; 
 

c. Keputusan Federal sejauh Konstitusi atau hukum menyediakan untuk itu; 
 

 

D. Lembaga Negara 
 

Konstitusi yang ada sekarang ini mulai diberlakukan pada tahun 1874. Konfederasi 

swiss terdiri dari 22 kanton (atau negara bagian). Tiga diantaranya masing-masing dibagi 

menjadi dua kanton demi tujuan-tujuan politis sehingga secara keseluruhan ada 25 kanton. 

Lembaga legislatif federal yang disebut dewan federal (federal council) terdiri dari 2 majelis 

Dewan Nasional (National Council) dan Dewan Negara Bagian (the council of states). 

Kekuasaan pemerintah federal ditetapkan dalam kosntitusi, sisanya tetap dikuasai kanton-

kanton. Konfederasi Swiss mengakui abik legislatif maupun metode amandemen oleh 

Rakyat, tetapi dalam segala hal menjadikan persetujuan final oleh rakyat sebagai kondisi 

yang snagat penting utnuk dapat diterimanya suatu usaha usulan amandemen dan 

menyatukannya dengan konstitusi. Nah berikut ini akan dijelaskan bentuk lembaga negara 

di Swiss, baik Lembaga Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif. 

 
 

 

1. Bentuk Lembaga Legislatif 
 

Kekuasaan legislatif berfungsi untuk menentukan kebijakan dan membuat undang-

undang.Parlemen Swiss terdiri dari dua kamar atau bikameral. Parlemen di Swiss disebut 

sebagai Federal Assembly (Majelis Federal) yang dibagi jadi dua bagian, yaitu Standerat 

(Dewan Negara) yang memiliki 46 perwakilan (dua dari setiap distrik dan satu dari setiap 

canton-setengah) yang dipilih di bawah sistem ditentukan oleh setiap distrik dan Nationalrat 

(Dewan Nasional) yang terdiri dari 200 anggota yang dipilih berdasarkan sistem Proportional 

Representation Daftar Bebas tergantung pada populasi masing-masing kanton yang bertujuan 

untuk menghasilkan lembaga perwakilan dimana proporsi kursi-kursi yang dimenangkan oleh 

tiap-tiap partai kurang lebih merepresentasikan jumlah suara yang didapat oleh tiap-tiap partai. 

Semua anggota pada Federal Assembly memiliki masa jabatan selama empat tahun. 
 

Ketika Dewan Negara dan Dewan Nasional tersebut dalam sesi bersama, mereka 

dikenal secara kolektif sebagai Majelis Federal.Melalui referendum, warga bisa menantang 

hukum yang disahkan oleh parlemen dan melalui inisiatif, memperkenalkan perubahan 
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terhadap konstitusi federal, sehingga membuat Swiss demokrasi langsung. Majelis Federal 

memilih seorang Presiden dan Wakil Presiden dari anggota-anggota dewan untuk masa satu 

tahun saja.Presiden mengontrol rapat-rapat Majelis Federal, tetapi juga memiliki posisi yang 

sangat simbolis. Parlemen Swiss, yang disebut Majelis Federal, meliputi 2 (dua) dewan. 

Standerat dan Nationalrat. 
 

STANDERAT (Dewan Negara); atau Majelis Negara Bagian, atau Majelis Tinggi, 

Dewan Nega ra memiliki 46 anggota (dua untuk tiap kanton dan satu untuk setengah 

kanton) yang masing-masing dipilih untuk berbagai periode menurut kebijakan kanton. 

NATIONALRAT (Dewan Nasional); atau Majelis Nasional atau Dewan Nasional, yaitu 

Majelis Rendah, memiliki 200 anggota yang dipilih selama 4 (empat) tahun dengan system 

perwakilan proporsional. Kursi di Dewan Nasional dialokasikan dalam kanton-kanton 

menurut ukuran populasi, di mana setiap kanton menerima minimal satu kursi. 
 

Tentang legislatif ini diatur dalam pokok konstitusi Negara Swiss dalam BAB II 

mengenai Parlemen dan Federal, sebagai berikut: Bab 2 Parlemen Federal 

 

Bagian 1 Organisas 
 

Pasal 148 Status 
 

(1) Parlemen Federal melaksanakan kekuasaan tertinggi dalam Federasi bawah reservasi 

hak-hak orang dan Kanton. 

(2) Parlemen Federal terdiri dari dua kamar, DPR dan Senat; kedua kamar yang sama 

kedudukan. 

 
 

 

Pasal 149 Komposisi dan Pemilihan DPR 
 

(1) Dewan Perwakilan Rakyat terdiri dari 200 perwakilan Rakyat. 
 

(2) Para wakil yang dipilih secara langsung oleh rakyat sesuai dengan sistem perwakilan 

proporsional. Setiap empat tahun pembaharuan penuh melanjutkan. 

(3) Setiap Canton membentuk distrik pemilihan. 
 

(4) Kursi dialokasikan antara Kanton sebanding dengan populasi mereka. Setiap Canton 

memiliki setidaknya satu kursi. 

 

Pasal 150 Komposisi dan Pemilihan Senat 
 

(1) Senat terdiri dari 46 delegasi dari Kanton. 
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(2) kanton di Obwald, Nidwald, Basel-Kota, Basel-Land, Appenzell Outer-Rhodes dan 

Appenzell batin-Rhodes memilih satu delegasi masing-masing, Kanton lain memilih 

dua delegasi. 
 

(3) Pemilihan ke Senat diatur oleh Canton. 
 

 

Pasal 151 Periode Sesi 
 

(1) Kongres bertemu secara teratur untuk sesi. Undang-undang mengatur pemanggilan sesi. 
 

(2) Salah satu keempat anggota dari Chamber atau Pemerintah Federal dapat meminta 

pemanggilan bilik untuk periode sesi yang luar biasa. 

 

Pasal 152 Kepresidenan 
 

Setiap Kamar memilih dari tengah-tengah untuk jangka waktu satu tahun Presiden serta 

Vice President pertama, dan Vice President kedua. Terpilihnya kembali untuk tahun 

berikutnya dikecualikan. 

 

Pasal 153 Komisi Parlemen 
 

(1) Setiap Kamar menunjuk komisi dari tengah-tengahnya. 
 

(2) Undang-undang dapat memberikan komisi bersama. 
 

(3) Undang-undang dapat mendelegasikan kekuasaan tertentu yang bukan dari alam 

legislatif untuk komisi. 

(4) Untuk pemenuhan tugas mereka, komisi berhak atas hak informasi, di sebelah kanan 

dokumen konsultasi dan untuk melakukan penyelidikan. Sejauh mereka diatur oleh 

hukum. 

 

Pasal 154 Kelompok Parlemen 
 

Para anggota Parlemen Federal dapat membentuk kelompok parlemen. 
 

Pasal 155 Layanan Parlemen 
 

Parlemen Federal memiliki layanan parlemen. Ini mungkin memanggil jasa Administrasi 

Federal. Hukum mengatur rincian. 

 

Bagian 2 Prosedur 
 

Pasal 156 Musyawarah terpisah 
 

1) Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat disengaja secara terpisah. 
 

2) Keputusan Parlemen Federal memerlukan persetujuan dari kedua Chambers. 
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3) Undang-undang menetapkan ketentuan untuk menjamin bahwa keputusan yang 

mungkin terlepas dari perpecahan dari bilik mengenai: 

a. keabsahan atau validitas sebagian inisiatif populer; 
 

b. pelaksanaan inisiatif populer umum diadopsi oleh Rakyat; 
 

c. pelaksanaan proposal oleh Parlemen Federal untuk mengamandemen konstitusi 

yang telah disetujui oleh Rakyat; 

d. proposal anggaran atau amandemen. 
 

 

Pasal 157 Musyawarah Bersama 
 

(1) Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat disengaja sama seperti Parlemen Federal di Joint 

Session di bawah pimpinan Presiden DPR untuk: 
 

a. menyelenggarakan pemilu; 
 

b. memutus konflik kompetensi antara pemerintah federal tertinggi; 
 

c. untuk memerintah pada petisi grasi 
 

 

Pasal 158 Rapat untuk Umum 
 

Pertemuan dari Chambers adalah publik. Hukum dapat memberikan pengecualian. 
 

 

Pasal 159 Kuorum dan Mayoritas 
 

1) The Chambers mungkin disengaja sah jika mayoritas anggotanya yang hadir. 
 

2) Dalam kedua Chambers dan di Parlemen Federal dalam keputusan sesi bersama diambil 

oleh mayoritas suara tersebut. 

3) Persetujuan dari mayoritas anggota masing-masing ruang yang bagaimanapun 

diperlukan untuk: 

a. deklarasi urgensi dari Federal Anggaran Dasar; 
 

b. ketentuan pemberian subsidi serta kredit kewajiban dan kerangka kerja 

pembayaran, yang menyebabkan pengeluaran baru yang unik lebih 20 juta Franc 

Swiss atau pengeluaran berulang baru lebih dari 2 juta Swiss Franc; 
 

c. peningkatan total pengeluaran dalam hal kebutuhan keuangan yang luar biasa 

sesuai dengan Pasal 126 (3). 
 

(4) Parlemen Federal dapat menyesuaikan jumlah sesuai dengan ayat (3) b. inflasi oleh 

peraturan. 

 

Pasal 160 Hak Inisiatif dan Gerakan 
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1) Setiap anggota Parlemen Federal, setiap kelompok parlemen, setiap komisi parlemen, 

dan setiap Canton, memiliki hak untuk mengajukan inisiatif untuk Parlemen Federal. 

2) Para anggota Parlemen Federal dan Pemerintah Federal memiliki hak untuk 

memperkenalkan gerakan tentang affair di bawah musyawarah. 

3) Pasal 161 Larangan Mandat Diinstruksikan Para anggota Parlemen Federal suara tanpa 

instruksi. 

 

Pasal 161 Larangan Mandat Diinstruksikan 
 

1) Para anggota Parlemen Federal suara tanpa instruksi. 
 

2) Mereka mengungkapkan hubungan mereka dengan kelompok-kelompok kepentingan. 
 

 

Pasal 162 Kekebalan 
 

1) Para anggota Parlemen Federal dan Pemerintah Federal serta Kanselir Federal tidak 

dapat diadakan secara hukum bertanggung jawab untuk laporan ahli waris di Chambers 

dan sebelum organ mereka. 
 

2) Undang-undang dapat memberikan bentuk lanjut kekebalan, dan memperpanjang 

mereka kepada orang lain. 

 

2. Lembaga Eksekutif 
 

Kekuasaan eksekutif berada di tangan presiden.Presiden adalah pemegang kekuasaan 

pemerintahan negara. Presiden dibantu oleh wakil presiden dan menteri-menteri untuk 

melaksanakan tugas sehari-hari.Kekuasaan eksekutif di Swiss berada di tangan Bundesrat 

(Dewan Federal) yang terdiri dari tujuh orang. Kelompok ini dinominasikan untuk 4 tahun 

jabatan oleh Federal Assembly (Majelis Federal) dan melakukan latihan untuk kepemimpinan. 

Dengan cara bergilir, ketujuh orang tersebut akan mendapatkan jabatan entah sebagai presiden 

ataupun wakil presiden dengan masa jabatan setahun. Setiap tujuh anggota dewan mengepalai 

satu kementerian Federal. Kementerian tersebut adalah; Kementerian Ekonomi, Kementerian 

keuangan, Kementerian Luar negeri, Kementerian pertahanan, Kementerian Transportasi & 

energi, Kementerian dalam negeri, dan Kementerian keadilan & keamanan. Seluruh partai 

politik utama diwakili di Bundesrat (Dewan Federal). Bundesrat (Dewan Federal) bertugas 

untuk mengesahkan undang-undang yang ada, merumuskan perundang-undangan yang baru, 

melaksanakan hubungan luar negeri, dan mengesahkan mobilisasi tentara. 
 

Di dalam pemerintahan Swiss, pembagian kursi di dewan negara dibentuk dari empat 

partai besar dengan susunan: dua dari partai sosial demokrat (SPS/PSS), dua dari partai liberal 
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demoktrat (FDP/PRD), dua dari partai rakyat Swiss (SVP/UDC), dan satu dari partai 

demokrat kristen (CVP/PDC). Selain empat partai besar tersebut, ada 12 partai dan partai 

kecil lainnya yang tidak termasuk dalam koalisi pemerintahan.Terdapat banyak partai di 

Swiss karena Swiss adalah salah satu negara yang menggunakan sistem multipartai. 

 

Pengaturan mengenai lembaga eksekutif diatur dalam BAB 3 Pemerintah Federal dan 
 

Administrasi federal sebagai berikut: 
 

Bagian 1 Organisasi dan Prosedur 
 

Pasal 174 Pemerintah Federal 
 

Pemerintah Federal otoritas pemerintahan dan eksekutif tertinggi Federasi. 
 

 

Pasal 175 Komposisi dan Pemilu 
 

1) Pemerintah Federal terdiri dari tujuh anggota. 
 

2) Para anggota Pemerintah Federal akan dipilih oleh Parlemen Federal setelah setiap 

pembaharuan penuh DPR. 

3) Mereka dipilih di antara semua warga negara Swiss yang layak untuk DPR untuk masa 

jabatan empat tahun. 

4) Dengan demikian pertimbangan harus diberikan kepada perwakilan yang memadai dari 

daerah dan bahasa. 

 

Pasal 176 Kepresidenan 
 

1) The Federal Presiden memimpin Pemerintah Federal. 
 

2) The Federal Presiden dan Wakil Presiden Pemerintah Federal akan dipilih oleh 

Parlemen Federal dari anggota Pemerintah Federal untuk jangka waktu satu tahun. 

3) Pemilihan kembali untuk tahun berikutnya adalah mustahil. Federal Presiden tidak 

memenuhi syarat untuk menjadi Wakil Presiden untuk tahun berikutnya. 

 

Pasal 177 Prinsip Kolektif Otoritas dan Divisi ke Departemen 
 

1) Pemerintah Federal mengambil keputusan sebagai badan kolektif. 
 

2) Untuk persiapan dan eksekusi, urusan Pemerintah Federal didistribusikan di antara para 

anggotanya sesuai dengan Departemen. 

3) Departemen atau unit administratif subordinasi kepada mereka dipercayakan dengan 

urusan yang harus diselesaikan secara langsung, sehingga perlindungan hukum harus 

dijamin. 
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Pasal 178 Administrasi federal 
 

1) Pemerintah Federal mengarahkan Administration Federal. Ini menyediakan untuk 

sebuah organisasi yang efektif dan pemenuhan berorientasi pada tujuan tugas. 

2) Federal Administrasi dibagi menjadi Departemen; masing-masing Departemen 

diarahkan oleh salah satu anggota dari Pemerintah Federal. 

3) Undang-undang dapat mendelegasikan tugas-tugas administratif untuk organisasi dan 

orang-orang hukum publik atau swasta di luar Administration Federal. 

 

Pasal 179 federal Chancery 
 

1) Federal Chancery adalah unit staf umum dari Pemerintah Federal. Hal ini disutradarai oleh 
 

Federal Chancelor. 
 

 

3. Lembaga Yudikatif 
 

Lembaga Yudikatif di Swiss adalah adalah Mahkamah Agung yang bertempat di 

Lausanne. Lembaga ini memiliki Yurisdiksi final dalam mengatasi persoalan antara 

pemerintahan federal dan kanton, perusahaan dan individu, dan antar kanton. Mahkamah 

Agung ini terdiri dari 30 orang hakim yang ditunjuk selama 6 (enam) tahun oleh Majelis 

Federal. Tidak ada pengadilan yang lebih rendah.Mahkamah Agung benar-benar berkuasa 

memutuskan kasus-kasus konflik antarkanton dan merupakan pengadilan naik banding 

terakhir untuk semua kasus.Vonis mati bagi warga sipil duhapuskan pada tahun 1942, dan 

selanjutnya juga dihapuskan bagi kejahatan perang pada tahun 1991.Kitab hukum perdata, 

pidana, dan dagang diperkenalkan pada tahun 1942. 
 

Federal tribunal, yang bertempat di LAUSANNE, adalah Majelis Agung. Lembaga ini 

memiliki Yurisdiksi final dalam mengatasi persoalan antara pemerintahan federal dan kanton, 

perusahaan dan individu, dan antar kanton. Mahkamah ini terdiri dari 30 orang hakim yang 

ditunjuk selama 6 (enam) tahun oleh Majelis Federal. Tidak ada pengadilan yang lebih rendah. 

Vonis mati bagi warga sipil dihapuskan pada tahun 1942, dan selanjutnya juga dihapuskan bagi 

kejahatan perang pada tahun 1991. Setiap kanton memiliki sistem pengadilan otonomi sendiri, 

termasuk pengadilan kriminal dan sipil dan naik banding. Pengadilan kanton bertangung jawab 

menginterpretasikan UU Federal jika terkait dengan masalah lokal. Masalah hukum kanton 

terdiri atas dua atau tiga level pengadilan, tergantung pada luas kanton. Biasanya, masalah di 

kanton diselesaikan di kantonnya sendiri dengan negosiasi.Masalah hukum kanton terdiri atas 

dua atau tiga level pengadilan, tergantung pada luas kanton. 
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Pengaturan mengenai lembaga yudikatif sebagai berikut: 
 

Bab 4 Pengadilan Federal dan Kekuasaan Kehakiman 

lainnya Pasal 188 Posisi Pengadilan Federal 

(1) Pengadilan Federal adalah kekuasaan kehakiman tertinggi federal. 
 

(2) Undang-undang mendefinisikan organisasi dan prosedur. 
 

(3) Mahkamah mengelola sendiri. 
 

(4) {} dihapuskan 
 

 

Pasal 189 Yurisdiksi Pengadilan Federal 
 

(1) Pengadilan Federal adjudicates perselisihan mengenai: 
 

a. undang-undang federal; 
 

b. hukum internasional publik; 
 

c. Hukum intercantonal; 
 

d. hak konstitusional kewilayahan; 
 

e. otonomi daerah dan jaminan lainnya oleh Kanton ke lembaga-lembaga hukum publik; 
 

f. ketentuan federal dan kewilayahan mengenai hak-hak politik. 
 

1) Pengadilan mengadili sengketa antara Federasi dan Kanton atau antara Kanton. 
 

2) Undang-undang dapat memberikan yurisdiksi tambahan Pengadilan Federal. 
 

3) Kisah oleh Parlemen Federal dan Dewan Federal tidak dapat diperdebatkan di depan 

Pengadilan Federal. Pengecualian ditentukan oleh hukum. 

 

Pasal 190 Undang-undang yang relevan 
 

1) Federal Statuta dan hukum internasional publik otoritatif untuk Pengadilan Federal dan 

otoritas hukum menerapkan lainnya. 

 

Pasal 191 Akses ke Pengadilan Federal 
 

1) Undang-undang memberikan akses ke Pengadilan Federal. 
 

2) Mengenai perselisihan yang tidak menyangkut pertanyaan peradilan pentingnya, hukum 

dapat menentukan nilai ambang batas. 

3) Untuk daerah tertentu hukum awam mungkin mengecualikan akses ke Pengadilan Federal. 
 

4) Mengenai klaim yang jelas kurang memiliki jasa hukum dapat menentukan proses 

disederhanakan. 

 

Pasal 191a Kekuasaan Kehakiman lanjut dari Federasi 
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1) Federasi membentuk pengadilan pidana, yang mengadili sebagai contoh pertama kasus-

kasus kriminal yang ditugaskan oleh hukum untuk yurisdiksi Federasi. Hukum dapat 

membentuk yurisdiksi tambahan Pengadilan Kriminal Federal. 
 

2) Federasi menunjuk kekuasaan kehakiman untuk mengadili sengketa hukum publik 

dalam kompetensi administrasi federal. 

3) Undang-undang dapat memberikan kekuasaan kehakiman lebih lanjut dari Federasi. 
 

 

Pasal 191b Kekuasaan Kehakiman dari Kanton 
 

1) Kanton membangun kekuasaan kehakiman untuk mengadili hukum perdata dan publik 

penting serta hal-hal kriminal. 

2) Mereka dapat membentuk kekuasaan kehakiman umum. 
 

 

Pasal 191c Yudisial Kemerdekaan 
 

1) Dalam kegiatan ajudikatif mereka, kekuasaan kehakiman yang independen dan hanya 

tunduk pada hukum. 

 

E. Pelaksanaan Konstitusi Negara 
 

1. Bentuk Pemerintahan Swiss 
 

Bentuk pemerintahan yang terdapat di Swiss merupakan republik federal sejak tahun 

1848. Republik adalah suatu bentuk pemerintahan di mana pemimpinnya dipilih melalui 

pemilihan umum (bukan diturunkan seperti monarki) entah secara langsung ataupun tidak 

langsung. Federal adalah suatu federasi, yaitu gabungan beberapa negara bagian yang 

dikoordinasi oleh pemerintah pusat, yang mengurus hal-hal mengenai kepentingan nasional 

seluruhnya (seperti keuangan, urusan luar negeri, dan pertahanan). Sehingga, republik 

federal adalah suatu bentuk pemerintahan di mana pemimpinnya dipilih melalui pemilihan 

umum dan negaranya terdiri dari negara-negara bagian. Negara bagian yang berada di Swiss 

disebut dengan nama canton. 
 

Di dalam Swiss ada 26 canton, antara lain : Aargau, Appenzell Ausser-Rhoden, 

Appenzell Inner-Rhoden, Basel-Landschaft, Basel-Stadt, Bern, Fribourg, Geneve, Glarus, 

Graubunden, Jura, Luzern, Neuchatel, Nidwalden, Obwalden, Sankt Gallen, Schaffhausen, 

Schwyz, Solothurn, Thurgau, Ticino, Uri, Valais, Vaud, Zug dan Zurich), dan 

Communes/Gemeinde (terdapat 2942 communes/gemeinde di Swiss). Kedudukan kanton 

(semacam negara bagian) sangat kuat dalam struktur negara Konfederasi Switzerland. Kanton 
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merupakan komunitas politik yang memiliki otonomi yang sangat luas. Setiap kanton terdiri 

dari beberapa Komune. 
 

Tugas dan fungsi Pemerintah Federal secara tegas ditentukan dalam Konstitusi 

Federal seperti kebijakan luar negeri, pertahanan, dan keamanan, kebijakan moneter, bea 

cukai, pos, telegrap dan telekomunikasi serta menetapkan perundang-undangan dan 

peraturan lainnya yang menyangkut kepentingan umum seluruh warga negara Swiss. 

Kanton sendiri memiliki pemerintahan, konstitusi, parlemen dan pengadilan sendiri, dan 

secara bebas mengatur pemerintahan masing-masing.Sebanyak 17 canton adalah canton 

Swiss-Jerman (berbahasa Jerman), 4 canton Swiss-Romande (berbahasa Perancis), 1 canton 

berbahasa Itali (Ticino), 3 canton bilingual Perancis-Jerman, dan satu canton (Graubünden) 

trilingual Jerman, Italia dan Rumantsch. 
 

Hal itu menyebabkan adanya 4 bahasa nasional yang digunakan di Swiss. 
 

 Pemerintahan di Swiss dibagi menjadi tiga sistem, yaitu sistem federal, canton, dan 

commune.


Konstitusi federal memiliki tanggung jawab dalam hal hubungan antar negara bagian
 

seperti hubungan luar negeri, militer, harga, perpajakan, nilai mata uang, transportasi, dan 

komunikasi pada konfederasi (negara Swiss). Konstitusi federal di Swiss sudah direvisi 

sebanyak tiga kali sebelum akhirnya dipakai sampai saat ini. Bagian canton memiliki tanggung 

jawab dalam hal kenegaraan seperti kepolisian, rumah sakit, dan universitas.Karena itu, canton 

mempunyai konstitusi, pemerintahan, pengadilan, dan majelisnya sendiri. 
 

Communes, bagian pemerintahan terkecil di Swiss, memiliki tanggung jawab untuk 

mengurus pelayanan publik seperti sekolah negeri, pemasokan air, dan pengurusan sampah. 

Ketiga bagian tersebut mengumpulkan dana untuk keperluan dalam melaksanakan tanggung 

jawabnya dari pajak. Karena berbentuk Republik Federal, sistem pemilihan umum yang 

berlaku di Swiss adalah sistem pemilihan umum yang bersifat langsung. Dimana penduduk 

memilih anggota parlemen secara langsung dengan diwakili majelis federal yang dianggap 

telah menyerap semua aspirasi penduduk.Ini berlainan dengan konsep dasar sebuah sistem 

pemerintahan yang berbentuk parlemen dimana dalam pemerintahan parlemen tidak dikenal 

hubungan langsung antara rakyat dan pemerintah. Di negara Swiss, parlemen memegang 

kekuasaan tertinggi dimana sebagai pusat kekuasaan pemerintahan, parlemen selalu 

mengusahakan agar tercapai dinamika hubungan politik yang seimbang antara badan 

legislatif dan badan eksekutif. Hubungan yang baik antara badan legislatif dan badan 

eksekutif bisa menciptakan sebuah supremasi parlementer. 
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2. Sistem Pemerintahan Swiss 
 

Sistem Pemerintahan Kolegial, sistem pemerintahan yang unik yang diterapkan di 

Swiss yaitu Sistem Pemerintahan Kolegial. Sistem pemerintahan kolegial adalah sistem 

pemerintahan dimana kepemimpinan negara dan pemerintahan dilaksanakan secara bersama 

sama. Dalam Sistem pemerintahan kolegial di Swiss, tujuh orang anggota Dewan Federal 

yang dipilih oleh parlemen ini secara bersama-sama memimpin negara dan pemerintahan 

Swiss. Ketujuhnya berstatus menteri, mengepalai departemen, dan untuk jabatan presiden 

dan wakil presiden di Swiss dipilih oleh tujuh anggota dewan federal untuk masa jabatan 

secara bergantian setiap tahun. Keunikan dari sistem pemerintahan kolegial yang diterapkan 

di Swiss ialah tidak ada orang yang sangat berkuasa, tetapi juga tidak ada orang yang paling 

berat menanggung tugas kewajiban. Semuanya ditanggung bersama karena kepemimpinan 

bersifat kolegial. 
 

Presiden Swiss bukanlah orang paling berkuasa sebagaimana dalam negara bersistem 

presidensial. Sistem demikian ini sudah berjalan sejak konstitusi Swiss modern disahkan tahun 

1848. Sistem ini untuk mencegah terjadinya otoriter serta kekuasaan yang terus-menerus dan 

sewenang-wenang. Swiss menganut sistem pemerintahan referendum (parlementer dan 

presidensil) yang berarti diketuai oleh presiden dan parlemen. Referendum berasal dari kata 

refer (mengembalikan) yang berarti pelaksanaan pemerintahan dikembalikan / diawasi oleh 

masyarakatnya. Di Swiss, parlemen sepenuhnya mengatur pemerintahan dalam negara, dan 

mereka selalu berusaha mencapai keseimbangan dinamika di antara badan legislatif dan 

eksekutif. Pemilihan biasanya diadakan pada saat hari Sabtu dan berakhir pada hari Minggu 

siang. Pemilihan dapat dilakukan dengan cara mengirimkan surat untuk menjawab antara iya 

dan tidak. Hasil pemilihan dihitung secara manual oleh sekelompok orang yang dipilih untuk 

tanggung jawab ini. Biasanya, penghitungan selesai dalam waktu 5-6 jam. Tetapi, pada kota 

besar di Swiss seperti Zurich dan Geneva, tentu saja akan memakan waktu yang lebih lama. 

Hasil pemilihan yang akan dipertimbangkan adalah keputusan mayoritas dari keseluruhan 

penduduk dan keputusan mayoritas dari canton-canton yang ada (double majority). 
 

Dalam sistem pemerintahan Swiss, kabinet dibentuk sebagai suatu kesatuan dengan 

tanggung jawab kolektif di bawah perdana menteri. Kabinet juga memiliki hak konstitusional 

untuk membubarkan parlemen sebelum masa kerjanya selesai. Selain itu, setiap anggota kabinet 

merupakan anggota parlemen yang terpilih. Di Swiss juga terdapat pemisahan yang tegas antara 

batas kepala negara dan kepala pemerintahan. Disini, badan eksekutif dan badan legislatif saling 

bergantung. Kabinet yang merupakan bagian dari badan eksekutif diharapkan mampu 

mencerminkan kekuatan-kekuatan politik dalam badan legislatif yang mendukungnya. 
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Keberlangsungan kabinet juga bergantung pada dukungan badan legislatif sebagai asas 

tanggung jawab menteri kabinet. 

 

3. Bentuk Konstitusi 
 

Swiss menyempurnakan konstitusi mereka menjadi Tertulis Resmi dan Konvensi Mutlak. 
 

1. Tertulis Resmi, artinya konstitusi disetujui semua pihak pemerintahan. Dan 

semuanya wajib ditaati oleh seluruh rakyat tanpa terkecuali. Misalnya Undang-

Undang Dasar Swiss. 

2. Konvensi Mutlak, artinya suatu konstitusi tidak tertulis yang wajib dilaksanakan 

ketika acara atau kejadian tertentu. Misalnya perayaan kemerdekaan dan pengiriman 
 

bantuan kepada negeri tetangga. 
 

konstitusi federal Negara Swiss yang bersifat rigid diatur dalam pasal 138 sampai 

dengan pasal 139 Konstitusi Swiss. Amandemen konstitusi memerlukan persetujuan dari 

mayoritas rakyat dan kanton. Keputusan perubahan konstitusi federal diserahkan kepada 

rakyat melalui referendum. Referendum adalah semacam hak veto rakyat terhadap 

keputusan-keputusan tertentu parlemen dan bersifat reaktif. Walaupun Parlemen merupakan 

lembaga legislatif yang mempunyai kewenangan membuat undang-undang, namun 

masyarakat Swiss mempunyai hak melakukan intervensi kepada Parlemen, baik dalam 

pembuatan undang-undang, perubahan konstitusi dan keikutsertaan negara untuk menjadi 

anggota organisasi internasional. 
 

Perbedaan antara Swiss dengan negara-negara demokratis lain adalah bahwa setiap 

warga negara berhak meminta UU yang ditetapkan oleh parlemen untuk diputuskan secara 

langsung oleh rakyat (melalui referendum). Untuk itu, seseorang atau sekelompok orang 

hanya perlu mengumpulkan tandatangan sebanyak minimum 50.000 orang (atau 1% dari 

jumlah penduduk yang mempunyai hak politik) dalam waktu 100 hari sejak ditetapkannya 

UU yang akan direferendum. Dan jika 50.000 warga negara memutuskan bahwa apabila 

suatu amandemen diterima, mereka boleh mengajukannya sebagai amandemen khusus atau 

meminta bantuan Majelis untuk merumuskannya. 
 

Jika majelis menyetujui, Majelis dapat merumuskan dan mengajukan amandemen tersebut 

dalam pemilihan populer. Jika tidak, Majelis dapat mengeluarkan naskah alternatif atau 

menolak. Tetapi jika rakyat meminta revisi total dan Majelis tidak setuju, usulan itu pertama-

tama harus diajukan pada pemilihan populer untuk memutuskan apakah amandemen tersebut 

dapat dirumuskan. Jika jawabannya positif ( dengan dua macam mayoritas seperti yang 

disebutkan di atas), maka majelis akanmerumuskan amandemen tersebut dan mengajukannya 
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lagi untuk mendapat persetujuan final dari rakyat. Agar sistem checks and balances berlangsung 

dengan nyata, rakyat juga mempunyai hak untuk mengusulkan amandemen terhadap UUD 

tentunya yang tidak bertentangan dengan hukum internasional dan hak azasi manusia. Untuk itu 

diperlukan tandatangan minimum dari 100.000 orang dalam waktu 18 bulan. Dengan adanya 

kesempatan ini maka rakyat benar-benar mengendalikan semua hal yang menyangkut kehidupan 

bernegara dan bermasyarakat.Sistem demokrasi langsung di Swiss itu tidak memperlemah 

sistem demokrasi perwakilan namun mengurangi keterbatasannya. 
 

Sejak menjadi negara yang berdaulat pada tahun 1848, Swiss telah menetapkan diri 

menjadi negara dengan sistem demokrasi langsung. Namun baru setelah berjalan bertahun-

tahun dengan banyak upaya perubahan yang demokratis, maka Swiss menemukan sistem 

demokrasi yang lebih langsung seperti saat ini, di mana setiap kekuatan dan kelompok di 

negara itu mempunyai peluang yang sama untuk mengambil peran aktif dalam menetapkan 

agenda politik negara dan masyarakat. Selama ini memang hanya sedikit saja kejadian UU 

yang pernah ditolak oleh rakyat melalui referendum, karena proses perwakilan di sana 

mendapat legitimasi yang kuat dari rakyat, yaitu bahwa anggota DPR yang dipilih rakyat 

mengetahui bahwa pekerjaan mereka akan diawasi secara serius oleh rakyat, maka mereka 

bekerja dengan sungguh-sungguh untuk menyuarakan kepentingan rakyat yang diwakilinya. 
 

Dan ini bukan hanya bersifat oposisional: UU yang ditentang oleh kelompok minoritas 

seringkali kandas pada saat dilakukan referendum, dan kebanyakan UU usulan pemerintah atau 

DPR mendapat dukungan rakyat. Pemerintah Swiss memang tidak menjalankan pemerintahan 

untuk rakyat, tetapi menjalankan pemerintahan bersama rakyat. Sistem ini terbukti membawa 

manfaat yang positif bagi kehidupan sosial dan ekonomi: di kelurahan/desa (commune) dan di 

kabupaten/kota (canton) dimana banyak warganya ikut terlibat dalam politik juga merupakan 

wilayah dengan layanan publik dan kesejahteraan ekonomi yang lebih baik. 
 

Cara merevisi konstitusi ditetapkan dengan seksama pada bab III konstitusi, tidak hanya 

meliputi referendum, tetapi juga inisiatif. Dengan inisiatif, rakyat sendiri diizinkan mengusulkan 

amandemen. Jika salah satu majelis tidak menerima usulan yang dibuat majelis lainnya, maka 

usulan itu harus diajukan kepada rakyat.Pemungutan suara dapat diselenggarakan bila usulan itu 

disetujui dengan mayoritas angka dalam pemungutan suara warga negara dan pemungutan suara 

kanton. Jadi, konstitusi Konfederasi Swiss mengakui baik legislatif maupun metode amandemen 

oleh rakyat, tetapi dalam segala hal menjadikan persetujuan final oleh rakyat sebagai kondisi 

yang sangat penting untuk dapat diterimanya suatu usulan amandemen dan menyatukannya 

dengan konstitusi. Dari pengalaman Swiss kita dapat mempelajari bahwa demokrasi perwakilan 

dapat berjalan dengan lebih baik, jika partisipasi 
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masyarakat dihargai dan diakomodasi. Urusan sangat penting harus ditentukan oleh rakyat, 

urusan yang kurang begitu penting oleh DPR, dan urusan implementasi oleh pemerintah 

atas mandat dari rakyat. 

 

4. Pembagian Kekuasaan di Swiss 
 

Ada 3 macam kekuasaan yang terdapat di Swiss yaitu Eksekutif, Legislatif, dan 

Yudikatif. Sama halnya dengan Indonesia, kita juga mempunyai ketiga lembaga tersebut 

dan setiap lembaga memiliki peran yang sangat penting bagi kelangsungan suatu negara. 

 

 Kekuasaan eksekutif
 

Berada di tangan presiden. Presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintahan 

negara. Presiden dibantu oleh wakil presiden dan menteri-menteri untuk melaksanakan 

tugas sehari-hari. Kekuasaan eksekutif di Swiss berada di tangan Bundesrat (Dewan 

Federal) yang terdiri dari tujuh orang. Kelompok ini dinominasikan untuk 4 tahun jabatan 

oleh Federal Assembly dan melakukan latihan untuk kepemimpinan. 
 

Dengan cara bergilir, ketujuh orang tersebut akan mendapatkan jabatan entah sebagai 

presiden ataupun wakil presiden dengan masa jabatan setahun. Sekarang ini, ketujuh 

anggota tersebut adalah Doris Leuthard (CDP), Eveline Widmer-Schlumpf (Conservative 

Democratic Party of Switzerland), Ueli Maurer (SPP), Didier Burkhalter (FDP), Simonetta 

Sommaruga (SDP), Johann Schneider-Ammann (FDP) and Alain Berset (SDP) Presiden dan 

wakil presiden yang terpilih pada tahun 2011 adalah Eveline Widmer-Schlumpf dan Ueli 

Maurer. Anggota-anggota dari Bundesrat ini dipilih oleh Bundesversammlung untuk jangka 

waktu 3 tahun dan bisa dipilih kembali. Seluruh partai politik utama diwakili di Bundesrat, 

dan tidak ada dua anggota Bundesrat yang berasal dari kanton yang sama. Bundesrat 

bertugas untuk mengesahkan undang-undang yang ada, merumuskan perundang-undangan 

yang baru, melaksanakan hubungan luar negeri, dan mengesahkan mobilisasi tentara 
 

 Eksekutif Konfederasi Swiss yang khas


Tidak ada sistem eksekutif di dunia yang pantas mendapatkan begitu banyak perhatian
 

selain sistem eksekutif di swiss. Karena para penyusun Konstitusi Swiss pada tahun 1848 dan 

1874 telah membuat rancangan baru yang membuat heran para ahli ketatanegaraan sebelumnya, 

khususnya negarawan-negarawan Prancis, yaitu menggabungkan manfaat sistem eksekutif 

parlementer dan nonparlementer serta membuang keburukannya. Lembaga eksekutif Swiss atau 

dewan Federal (Federal Council) adalah suatu kementrian yang dipilih, tetapi tidak dapat 

dibubarkan, oleh tiap-tiap Majelis Federal (Federal Assembly). Dengan demikian, eksekutif 
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Swiss sebenarnya mirip dengan eksekutif nominal dan sekaligus eksekutif riil di Prancis 

dibawah Republik Ketiga dan Republik Keempat. 
 

Sebagaimana presiden-presiden Prancis terdahulu, Dewan Federal Swiss dipilih oleh 

lembaga legislatif dan merupakan eksekutif yang sebenarnya (real excecutive) seperti 

halnya kabinet-kabinet Prancis terdahulu. Namun, setelah terpilih, Dewan Federal ini tidak 

dapat dibubarkan selama periode tertentu sehingga dikatakan mirip dengan kedudukan 

eksekutif di Amerika. Dewan Federal Swiss adalah suatu badan yang terdiri dari tujuh 

menteri yang dipilih oleh majelis dalam lembaga legislatif – Dewan Nasional (The National 

Council) dan Dewan Negara Bagian (the Council of States)- yang bersidang bersama 

membentuk Majelis Federal (Federal Assembly). Dewan Federal dipilih pada awal masa 

jabatan Dewan Nasional yang baru untuk masa jabatan yang lamanya sama dengan masa 

jabatan Majelis Nasional, yaitu 4 Tahun. Ini merupakan suatu upaya untuk menjamin 

tersebarnya atau terbaginya kekuasaan eksekutif diantara sekelompok orang, yang 

berlawanan artinya dengan kekuasaan yang dipusatkan pada satu orang. Dan upaya ini 

tampaknya berhasil sebab dalam pengertian istilah ini yang paling tepat, ketujuh menteri ini 

memegang kekuasaan yang sama besar. Namun, karena adanya tugas-tugas tertentu seperti 

menerima kunjungan raja dan menteri dari luar negeri yang tidak dapat dilaksanakan 

ketujuh menteri itu secara bersamaan, maka salah satu dari tujuh menteri tersebut dipilih 

oleh Majelis Nasional untuk bertindak sebagai ketua Dewan Federal hanya selama setahun. 
 

Demokrasi Swiss menuntut adanya sistem rotasi dan tak seorangpun diizinkan menjabat 

sebagai ketua Dewan Federal selama 2 tahun berturut-turut. Ketua Dewan Federal menerima 

gaji yang hanya sedikit lebih tinggi dari gaji keenam menteri lainnya masing-masing. Ketua 

Dewan Menteri Federal inilah yang lazimnya dikenal sebagai sebagai presiden republik; tetapi 

keutamaanya di atas pejabat yang lain adalah “keutamaan yang formal belaka: ketua Dewan 

Federal sama sekali bukan kepala eksekutif.” Sekilas Dewan menteri-menteri Swiss terlihat 

seperti eksekutif parlementer dalam pengertian yang lebih tegas. Tetapi jika ditinjau lebih dalam 

lagi, ternyata pelaksanaan cara kerjanya mirip dengan eksekutif tetap. Tujuh anggota Dewan 

Menteri yang dipilh oleh Majelis Nasional tidak harus menjadi anggota salah satu majelis 

legislatif sebelum terpilih. Umumya mereka memang sudah menjadi anggota Dewan Menteri, 

tetapi jika terpilih, mereka harus meletakkan jabatan mereka didalam majelis. Dengan kata lain, 

pemilihan untuk jabatan eksekutif juga disertai dengan peletakkan jabatan dalam fungsi 

legislatif. Seringkali anggota dewan dipilih kembali setelah masa jabatannya selama 4 tahun 

habis. Beberapa di antaranya bahkan memegang jabatan selama 4 atau 5 masa jabatan berturut-

turut. Dalam kaitannya dengan hubungan antara eksekutif dan legislatif, Praktek di 



| 179  

 

Swiss memperlihatkan kontras kuat dengan praktek di Amerika. Di Amerika Serikat, satu-

satunya hubungan antara eksekutif dan legislatif adalah melalui laporan presiden (President’s 

Messages) dan tak seorangpun pejabat kabinet presiden diizinkan turut serta dalam sidang salah 

satu majelis lembaga legislatif, sementara di Swiss, menteri-menteri sebagai kepala departemen 

diperbolehkan menghadiri rapat salah satu majelis dan bebas ikut serta dalam debat. 
 

Dalam memuat undang-undang tentu saja Parlemen mempertimbangkan petunjuk-

petunjuk menteri-menteri tersebut. Meskipun demikian, menteri-menteri bukan pemimpin 

kedua majelis, melainkan pembantu mereka.Mereka tidak memihak siapapun; mereka 

berdiri di luar partai, tidak melakukan kegiatan partai, dan tidak menentukan politik 

berbagai partai dalam majelis legislatif. Kementrian murni menangani urusan administrasi 

pemerintahan, terutama yang berkaitan dengan urusan federal seperti federal sebagai 

pengumpulan pendapatan federal dan mengelola perusahaan nasional seperti jawatan kereta 

api. Sifat yang paling luar biasa pada eksekutif Swiss adalah kestabilannya. Seperti yang 

telah disebutkan, meskipun kedua majelis legislatif yang memilih menteri-menteri, namun 

mereka tidak dapat membubarkan Dewan Menteri selama masa jabatan Majelis Rendah 

(Dewan Nasional) belum habis. Kemudian, majelis biasa memilih kembali menteri-menteri 

tersebut jika mereka menghendakinya. 
 

Apabila Dewan Nasional dibubaran sebelum masa jabatan normalnya berakhir 

(empat tahun), maka urusan pertama yang harus ditangani Dewan Nasional baru dan Dewan 

Negara Bagian adalah memilih Dewan Federal, tetapi pada pelaksanaanya hal ini umumnya 

berarti memilih kembai Dewan Federal terdahulu. Maka, Dewan Federal mempunyai 

kepermanenan dan kestabilan yang jauh lebih mencirikan pemerintahan kabinet sperti yang 

ada di Belgia dan Prancis di masa lalu. Walaupun dipilih parlemen, Dewan Federal lebih 

permanen bahkan jika dibandingkan dengan dengan eksekutif di Amerika Serikat. Dicey 

bahkan menyamakan Dewan Federal Swiss dengan dewan direktur saham-gabungan dengan 

menambahkan bahwa tidak ada lagi alasan untu mengubah susunan Dewan Federal jika 

dewan tersebut masih tetap bekerja secara efisien demi kepentingan umum daripada 

mengubah keanggotaan dewan dalam kondisi yang sama. 
 

Telah disebutkan tadi bahwa satu-satunya reformasi serius pada kekuasaan eksekutif di 

Swiss adalah pemilihan menteri-menteri harus dilaksanakan oleh Majelis Federal dan ditetapkan 

oleh rakyat. Jika hal ini terjadi, lenyaplah satu-satunya alasan untuk menyebut eksekutif Swiss 

sebagai eksekutif parlementer karena dalam kasus seperti itu, sebenarnya eksekutif Swiss lebih 

merupakan eksekutif tetap sama seperti dalam arti eksekutif di Amerika, kecuali bahwa 

republikanisme Swiss yang keras akan mempertahankan karakter pembagian 
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kekuasaan eksekutifnya dan lebih memilih sekelompok orang secara umum daripada seorang 

individu, untuk memilih kabinet. Jadi, ekesekutif parlementer yang dimaksudkan dalam 

Konstitusi Swiss ternyata dalam kajian ini pelaksanaanya lebih bersifat eksekutif tetap dan 

nonparlementer di antara sistem eksekutif negara demokrasi konstitusional Eropa lainnya. 

 

 Kekuasaan legislatif


Legislatif berfungsi untuk menentukan kebijakan dan membuat undang-undang. Di
 

dalam lembaga legislatif yang berada di Swiss, terdapat dewan nasional dan dewan negara yang 

memiliki peranan masing-masing. Parlementer di Swiss disebut sebagai Federal Assembly yang 

dibagi jadi dua bagian, yaitu Standerat (dewan negara) yang mempunyai dua perwakilan (senat) 

dari setiap kanton dan Nationalrat (dewan nasional) yang terdiri dari 200 anggota yang dipilih 

berdasarkan sistem Proportional Representation Daftar Bebas yang bertujuan untuk 

menghasilkan lembaga perwakilan dimana proporsi kursi-kursi yang dimenangkan oleh tiap-tiap 

partai kurang lebih merepresentasikan jumlah suara yang didapat oleh tiap-tiap partai. Semua 

anggota pada Federal Assembly memiliki masa jabatan selama empat tahun. 
 

Badan Legislatif memilih seorang Presiden dan Wakil Presiden dari anggota-anggota 

dewan untuk masa satu tahun saja. Presiden mengontrol rapat-rapat Bundesrat, tetapi juga 

memiliki posisi yang sangat simbolis.Setiap tujuh anggota dewan mengepalai satu 

kementerian Federal. Kementerian tersebut adalah; Kementerian Ekonomi, Kementerian 

keuangan, Kementerian Luar negeri, Kementerian pertahanan, Kementerian Transportasi & 

energi, Kementerian dalam negeri, Kementerian keadilan & keamanan. 

 

 Lembaga Yudikatif
 

Tentang lembaga Yudikatif, anggota Mahkamah Agung adalah hakim-hakim yang 

dipilih untuk masa jabatan 6 tahun oleh kedua majelis legislatif yang bersidang bersama sebagai 

satu badan. 1 Anggota Mahkamah Agung dapat dan seringkali dipilih kembali. Namun 

demikian, dibandingkan dengan kekuasaan yang dimiliki Mahkamah Agung di Amerika Serikat, 

Mahkamah Agung ini tidak memiliki kekuasaan untuk menafsirkan Konstitusi karena 

Mahkamah Agung. Swiss tidak dapat menyatakan hukum federal apapun sebagai hukum yang 

tidak sah karena melanggar beberapa ketentuan yang ada di dalam Konstitusi Federal. 
 

Kekuasaan untuk menafsirkan konstitusi diberikan kepada legislatif yang mengesahkan 

hukum. Namun, Mahkamah Agung benar-benar berkuasa memutuskan kasus-kasus konflik 

antar kanton dan merupakan pengadilan naik banding terakhir untuk semua kasus. Yudikatif 

terdiri atas konstitusi federal. Lembaga ini merupakan Federal tribunal, yang bertempat di 
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Lausanne, adalah Majelis Agung. Lembaga ini memiliki Yurisdiksi final dalam mengatasi 

persoalan antara pemerintahan federal dan kanton, perusahaan dan individu, dan antar kanton. 

Mahkamah ini terdiri dari 30 orang hakim yang ditunjuk selama 6 (enam) tahun oleh Majelis 

Federal. Tidak ada pengadilan yang lebih rendah. Vonis mati bagi warga sipil dihapuskan pada 

tahun 1942, dan selanjutnya juga dihapuskan bagi kejahatan perang pada tahun 1991. 
 

Setiap kanton memiliki sistem pengadilan otonomi sendiri, termasuk pengadilan 

kriminal dan sipil serta naik banding. Pengadilan kanton bertangung jawab menginterpretasikan 
 

UU Federal jika terkait dengan masalah lokal. Biasanya, masalah di kanton diselesaikan di 

kantonnya sendiri dengan negosiasi. Masalah hukum kanton terdiri atas dua atau tiga level 

pengadilan, tergantung pada luas kanton.Kitab hukum perdata, pidana, dan dagang 

diperkenalkan pada tahun 1942. 
 

 Parlemen (Majelis Federal) terdiri dari 2 kamar yaitu:
 

  Dewan Nasional (200 anggota wakil rakyat dipilih setiap 4 tahun berdasarkan 

sistem proportional representation) dan 
 

Dewan Negara (46 anggota yang mewakili 26 Kanton) 
 
 
 

 Dewan Federal (Kabinet)


Pemerintah/Kabinet terdiri dari 7 Menteri, yang merupakan badan eksekutif pada
tingkat nasional dan masing-masing mempunyai kedudukan yang sama. Para menteri masing-

masing memimpin sebuah Departemen dan secara bergiliran dipilih menjabat sebagai Presiden 

untuk jangka waktu satu tahun. Susunan Menteri adalah: Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam 

Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Ekonomi, Menteri Transportasi, Komunikasi dan Energi, 

Menteri Kehakiman dan Kepolisian, Menteri Pertahanan, Perlindungan Sipil dan Olah Raga. 

 

 Pengadilan Federal (Mahkamah Federal)
 

Kekuasaan Yudikatif berada di tangan Mahkamah Federal yang merupakan pengadilan 

tingkat tertinggi dan menangani peradilan sesuai dengan kewenangan yang ditentukan dalam 

konstitusi yang sebagian besar berkaitan dengan masalah perdata dan komersial. Mahkamah 

Federal berkedudukan di Lausanne, dan terdiri dari 30 orang hakim dan 30 hakim pengganti. 

 

4. Sistem Politik Swiss 
 

Ada dua sistem politik yang diterapkan oleh Negara Swiss, yaitu demokrasi langsung 

dan sistem republik direktorial. Sejak 1848, konstitusi federal Swiss sudah mengadaptasi bentuk 

politik demokrasi langsung. Penggunaan demokrasi pada sistem federal, dikenal sebagai 
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civic rights (Volksrechte, droits civiques), memungkinkan warganya untuk menentukan 

keputusan-keputusan parlemen. 
 

Dengan sistem tersebut, penduduk bisa aktif berpartisipasi dalam pembuatan hukum 

yang ada karena hukum yang berlaku ditentukan berdasarkan keputusan dari mayoritas 

penduduk yang akan dijelaskan lebih lanjut di bagian ‘Sistem Pemerintahan Swiss.’ Swiss 

juga mengadopsi sistem republik direksional yang merupakan sebuah sistem di mana suatu 

negara dipimpin oleh suatu kelompok yang terdiri dari beberapa orang yang secara bersama-

sama menjalankan kekuasaan sebagai kepala negara. 
 

5. Kepartaian 
 

Di dalam pemerintahan Swiss, pembagian kursi di dewan negara dibentuk dari 

empat partai besar dengan susunan: dua partai sosial demokrat (SPS/PSS), dua partai liberal 

demoktrat (FDP/PRD), dua partai rakyat Swiss (SVP/UDC), dan satu partai demokrat 

kristen (CVP/PDC). Selain empat partai besar tersebut, ada 12 partai dan partai kecil 

lainnya yang tidak termasuk dalam koalisi pemerintahan. Terdapat banyak partai di Swiss 

karena Swiss adalah salah satu negara yang menggunakan sistem multipartai. 
 

 Partai Politik


Tahun 1959-2003, Pemerintah Federal Swiss dikuasai oleh empat Partai Politik besar
 

dari keseluruhan 16 partai politik yang ada yaitu: Partai Sosialis, Partai Radikal, Partai 

Kristen Demokrat dan Partai Rakyat. 
 

Keempat Partai besar tersebut mengadakan kesepakatan untuk membagi kursi dalam 

Pemerintah Federal yang terdiri dari 7 (tujuh) orang Menteri yaitu masing-masing 2 Menteri dari 

Partai Radikal, Partai Sosial dan Partai Kristen DemokraT dan 1 Menteri dari Partai Rakyat. 
 

Pada tahun 2003 terjadi perubahan komposisi dalam Kabinet dimana Partai Rakyat 

Swiss memenangkan pemilu dengan suara terbanyak (26,6%). Dengan demikian “Magic 

Formula” yang telah berlaku selama 44 tahun berubah dengan komposisi sekarang, dimana 

Partai Rakyat memilki 2 kursi. Meskipun demikian, komposisi dalam Kabinet sekarang 

tetap merefleksikan kekuatan yang seimbang diantara partai-partai, dimana sistem 2-2-2-1 

tetap berlaku, dengan Partai Rakyat memiliki wakil 2 orang di Kabinet, sementara Partai 

Kristen Demokrat diwakili oleh 1 orang. 

 

 Kedudukan Wanita di Ranah Politik


Wanita diberikan hak memilih dalam di tingkatan kanton pada tahun 1959, di tingkat
 

federal pada tahun 1971, dan setelah perlawanan, di kanton terakhir Appenzell Rhodes-

Intérieures pada tahun 1990. Setelah hak pilih di tingkat federal, wanita cepat naik dalam 
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kepentingan politik, di mana wanita pertama yang menjadi anggota dewan tinggi adalah 

Elisabeth Kopp (1984 – 1989). Presiden wanita pertama adalah Ruth Dreifuss, dipilih pada 

tahun 1998 untuk menjadi presiden pada tahun 1999. (Presiden Swiss dipilih tiap tahun dari 

antara 7 anggota dewan tinggi). Presiden wanita kedua adalah Micheline Calmy-Rey yang 

memegang jabatan tinggi di Swiss pada tahun 2007. Ia berasal dari daerah Kanton Valais 

(Jerman: Wallis) yang menuturkan bahasa Perancis. Sekarang ia bergabung dengan 7 

anggota kabinet/dewan tinggi oleh 2 wanita lain, Doris Leuthard dari Kanton Argovie dan 

Eveline Widmer-Schlumpf dari Kanton Grischun. Hal ini menjelaskan sekaligus 

menunjukkan bahwa hak warga negaranya sangat dijunjung tinggi. 
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GLOSARIUM 
 

Absolut: 1 tidak terbatas; mutlak: seorang raja mempunyai kekuasaan --; 2 sepenuhnya; 3 

tanpa syarat. 
 

Agregasi: pengumpulan sejumlah benda yang terpisah-pisah menjadi satu. 
 

Aklamasi: pernyataan setuju (secara lisan) dari seluruh peserta rapat terhadap suatu usul 

melalui pemungutan suara. 
 

Amandemen: proses perubahan terhadap konstitusi 
 

Amendemen: adalah perubahan resmi dokumen resmi atau catatan tertentu, terutama untuk 

memperbagusnya. 
 

Amendemen: usul perubahan undang-undang yang dibicarakan dalam Dewan Perwakilan 

Rakyat dan sebagainya. 
 

Aneksasi: pengambilan dengan paksa tanah / wilayah negara lain. 
 

Bikameral: sistem lembaga perwakilan rakyat yang terdiri atas dua kamar atau dua badan 

legislatif. 
 

Deadlock: keadaan dimana 2 atau lebih proses saling menunggu meminta resources untuk 

waktu yang tidak terbatas lamanya. 
 

Demokrasi konstitusional: demokrasi yang pelaksanaannya didasarkan pada konstitusi 

negara tersebut 
 

Dewan Nasional Provinsi: merupakan lembaga yang sepadan dengan DPD di Indonesia 

yang dipilih menggunakan sistem delegasi dari setiap provinsi yang ada di Republik 

Afrika Selatan. 
 

Federalisme: paham yg menganjurkan pembagian negara atas bagian-bagian yg berotonomi 

penuh mengenai urusan dalam negeri. 
 

Informateur: sumber informasi terpercaya. 
 

Invasi: aksi militer suatu negara memasuki daerah yang dikuasai oleh negara lain dengan 

tujuan menguasai daerah tersebut. 
 

Isolasi: pemisahan suatu hal dari hal lain atau usaha untuk memencilkan manusia dari 

manusia lain; pengasingan; pemencilan; pengucilan. 
 

Kabinet: badan atau dewan pemerintahan yg terdiri atas para menteri; 
 

Kasasi: hukuman pembatalan atau pernyataan tidak sah oleh mahkamah agung terhadap 

putusan hakim karena putusan itu menyalahi atau tidak sesuai dengan undang-

undang: kekuasaan hak -- hanyalah hak kekuasaan mahkamah agung. 
 

Koloni: tempat yang dikuasai oleh negara lain 
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Koloni: daerah penempatan penduduk; (tanah) jajahan. 
 

Komite: merupakan penggabungan antara Majelis Nasional dan Dewan Nasional Provinsi 

disebut sebagai Komite, yang sepadan dengan MPR di Indonesia. 
 

Konfederasi: bentuk perserikatan negara – negara merdeka berdasar perjanjian atau undang 

– undang misalnya yang menyangkut berbagai kebaikan bersama. 
 

Konstitusi: hukum tertinggi yang ada di sebuah negara 
 

Konstitusi: segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan (undang-undang dasar dan 

sebagainya. 
 

Konsulat: jabatan (kedudukan) konsul. 
 

Kooperatif: 1 bersifat kerja sama: rakyat dilarang bersikap -- dng kaum penjajah; 2 

bersedia membantu. 
 

Korporatisme: Paham yang mengutamakan kebersamaan sebagai satu kesatuan sehingga 

semua unsur atau bagiannya harus tunduk pada peraturan yang telah ditetapkan. 
 

Kourum: Jumlah minimum yang harus dipenuhi 
 

Majelis Nasional: merupakan lembaga yang sepadan dengan DPR di Indonesia. Setiap 

anggotanya dipilih langsung oleh rakyat Republik Afrika Selatan melalui pemilu 

yang berlangsung setiap lima tahun sekali. 
 

Mandat: perintah atau arahan yg diberikan oleh orang banyak (rakyat, perkumpulan, dsb) kpd 

seseorang (beberapa orang) untuk dilaksanakan sesuai dng kehendak orang banyak itu. 
 

Multikulturalisme: gejala pada seseorang atau suatu masyarakat yang ditandai oleh 

kebiasaan menggunakan lebih dari satu kebudayaan. 
 

Navigasi atau pandu arah: penentuan kedudukan (position) dan arah perjalanan baik di 

medan sebenarnya atau di peta, dan oleh sebab itulah pengetahuan tentang pedoman 

arah (compass) dan peta serta teknik penggunaannya haruslah dimiliki dan dipahami. 
 

Negara Federal: negara yang menggunakan istilah negara bagian pada tatanan pemerintah 

daerah. Dan negara bagian memiliki hak cukup luas untuk mengatur kehidupannya 

sendiri 
 

Otoritas: 1 kekuasaan yg sah yang diberikan kepada lembaga dalam masyarakat yang 

memungkinkan para pejabatnya menjalankan fungsinya; 2 hak untuk bertindak; 3 

kekuasaan; wewenang; 4 hak melakukan tindakan atau hak membuat peraturan 

untuk memerintah orang lain. 
 

Parlemen: badan yang terdiri atas wakil-wakil rakyat yang dipilih dan bertanggung jawab 

atas perundang-undangan dan pengendalian anggaran keuangan negara; dewan 

perwakilan rakyat; 
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Persemakmuran: perserikatan antara kerajaan inggris dan negara bekas jajahannya. 
 

Premier (Perdana Menteri): Pemimpin Eksekutif Provinsi 
 

Presidensial: sistem pemerintahan dimana Presiden berindak sebagai kepala pemerintahan 

maupun sebagai kepala pemerintahan 
 

Referendum: mekanisme perubahan konstitusi dengan menanyakan pendapat rakyat 

terlebih dahulu 
 

Referendum: penyerahan suatu masalah kepada orang banyak supaya mereka yang 

menentukannya (jadi, tidak diputuskan oleh rapat atau oleh parlemen); penyerahan 

suatu persoalan supaya diputuskan dengan pemungutan suara umum (semua anggota 

suatu perkumpulan atau segenap rakyat. 
 

Reformasi: perubahan secara drastis untuk perbaikan (bidang sosial, politik, atau agama) 

dalam suatu masyarakat atau negara. 
 

Representatif: istilah yang mengacu pada perwakilan / mewakili 
 

Rigid: sifat konstitusi yang kaku atau tidak mudah diubah 
 

Senat: suatu badan deliberatif yang biasanya merupakan majelis tinggi dari badan legislatif 

di negara yang menganut sistem dua kamar seperti amerika serikat danaustralia. 
 

Senator: anggota senat; wakil rakyat. 
 

Strata: lapisan; stratum; tingkat masyarakat dsb. 
 

Supremasi: kekuasaan tertinggi (teratas). 
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