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Materi  

n 	  Konfigurasi	  PoliBk	  dan	  Produk	  
Hukum	  pada	  Periode	  Demokrasi	  

Terpimpin	  
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•  Konfigurasi politik pada era demokrasi terpimpin bertolak belakang 
dengan yang terjadi pada era demokrasi parlementer. 

•  Sistem politik demokrasi terpimpin muncul secara resmi setelak 
konstituante dianggap gagal memenuhi tugasnya menyusun UUD , dan 
dibubarkan dengan Dekrit  Presiden tanggal 5 Juli 1959. 

•  Demokrasi terpimpin merupakan penolakan terhadap sistem yang berlaku 
sebelumnya, ketika politik sangat ditentukan oleh partai melaui sistem free 
light. 

•  Proses pengambilan keputusan dalam demokrasi terpimpin didasarkan 
pada semangat  musyawarah dan gotong royong dibawah kepemimpinan 
Presiden Soekarno byang kemudian menampilkan Soekarno sebagai 
penguasa yang otoriter. 

•  Bersamaan dengan kepemimpinan Soekarno, ada dua kekuatan lainyang 
mengokohkan kekuatan politiknya (diatas melemahnya partai-partai lain) 
yaitu Angkatan Darat dan Partai Komunis Indonesia (PKI). 
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Lanjutan...	  
n Maka	   dalam	   BAB	   II	   ini	   akan	  
menelusuri	   konfigurasi	   poliBk	  
periode	   demokrasi	   terpimpin,	  
s e r t a	   penga ruhnya	   bag i	  
karakter	   produk	   hukum	   di	  
Indonesia.	  
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Konfigurasi	  PoliBk	  
Krisis	  PoliBk	  dan	  Instabilitas	  

Pemerintahan	  
n S e p e r B	   d i k emu k a k a n	   p a d a	   b a b	  
sebelumnya,	   UUDS	   1950	   sejak	   semula	  
dimaksudkan	   untuk	   nberlaku	   sementara,	  
yakni	   berlaku	   sampai	   ditetapkannya	   UUD	  
baru	   oleh	   konsBtuante	   bersama-‐sama	  
dengan	   pemerintah	   sesuai	   dengan	   pasal	  
134	  UUDS	  1950.	  
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Lanjutan...	  

•  Pada tahun 1953 pemerintah bersama DPR menyetujui 
UU tentang Pemilihan Umum (Pemilu) untuk anggota 
konstituante dan Dewan Perwakilan Rakyat yaitu UU 
No 7 Tahun 1953. 

•  Pemilu pertama diselenggarakan pada tahun 1955, 
dengan dua kali pemungutan suara, yaitu untuk anggota 
DPR dilakukan pada bulan September 1955 dan untuk 
anggota konstituante dilakukan pada bulan Desember 
1955. 
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lanjutan	  
•  Konstituante memulai sidang sidangnya sejak 

bulan November 1956 setelah dilantik oleh 
Presiden Soekarno pada tanggal 10 November 
1956, setelah bersidang selama lebih kurang dua 
setengah tahun, konstituante ini belum 
menghasilkan kata sepakat tentang UUD karena 
“ketidaksepakatakan” tentang dasar negara. Dua 
kelompok besar yang kembali berhadapan adalah 
golongan Islam dan golongan Nasionalis, masing 
masing mengusulkan Islan dan Pancasila sebagai 
dasar negara. 
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Lanjutan...	  
•  Syafi’i Maarif  menulis, semula diharapkan agar 

konstituante bisa membuat UUD permanen, 
tetapi harapan tersebut menjadi kandas arena 
kecelakaan sejarah.  

•  Kedua golongan yang berhadapan tidak berhasil 
mencapai kompromi, padahal sejak semula 
sudah bisa diduga bahwa tanpa suatu 
“kompromi politik” konstituante akan gagal.  

8 



Lanjutan...	  
•  Mengapa? Sebab, baik partai partai Islam 

(Masyumi, NU, PSII, Perti, PTII) maupun 
parati parati pendukung dasar negara 
Pancasila, sama sama tidak memenuhi syarat 
suara minimal untuk memenangkan sikapnya 
t e n t a n g U U D. d i m a n a U U D S 1 9 5 0 
menentukan, bahwa UUD baru bisa sah 
apabila rancangan disetujui oleh minimal 2/3 
dari anggota yang hadir dalam rapat, 
sedangkan parati parati Islam mendapat suara 
kurang dari 45%  
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Lanjutan...	  
n Sementara	   perdebatan	   perdebatan	   dalam	  
konsBtuante	   berlangsung	   keadaan	   poliBk	  
dan	   pemerintahaan	   berada	   pada	   kondisi	  
yang	  Bdak	  stabil.	  

n S i s t em	   d emo k r a s i 	   l i b e r a l 	   a t a u	  
p a r l em e n t e r i s m e	   m e n y e b a b k a n	  
pemerintahan	   jatuh	  bangun	   adalam	  waktu	  
yang	  relaBf	  pendek.	  
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Pendapat	  Herbert	  Feith	  mengatakan...	  
Kampanye yang mendahului pemilu 1955 membawa 
pengaruh yang besar bagi poltisasi massa rakyat di 
desa-desa. Bahkan dibanyak tempat telah 
mengakibatkan semakin terlibatnya rakyat dalam 
masalah masalah poltik, dalam skala yang lebih besar 
daripada masa revolusi. Hal tersebut mengakibatkan 
semakin dipertegasnya pembagian komunikasi, 
terutama antara santri dan abangan, yang 
menyebabkan pula semakin lemahnya pemerintah.   
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Lanjutan... 
Terlihat sangat jelas bahwa krisis politik kala itu 
merasuk ke berbagai bagian. Di konstituante 
terjadi perdebatan tentang ideologi negara yang 
berkepanjangan dan sia sia. Kekuatan PKI 
semakin meningkat, pemerintah pusat tidak 
efektif  menangani masalah masalh di daerah, 
dan perpecahan dwi tunggal Soekarno-Hatta 
yang pada gilirannya telah menyebabkan 
munculnya gerakan separatis yang betul betul 
mengancam keutuhan republik. 
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Lanjutan...	  
•  Terjadinya krisis politik yang berkepanjangan 

seperti itu disebabkan oleh kecendrunagn 
sentrifugal sistem multi partai yang dianut. 

•  Waktu itu pemerintah “menyukai pembentukan 
partai partai politik, karena dengan adanya partai 
partai itu semua aliran pemikiran yang ada di 
dalam masyarakat bisa disalurkan dalam kegiatan 
yang teratur. 

•  Tetapi sistem multi parati itu diterpakan dalam 
masyarakat Indonesia yang pluralistik, dan 
terpisah. 13 



Lanjutan...	  

>Dalam	  konflik	  itu	  presiden	  Soekarno	  bukan	  tampil	  
sebagai	   presiden	   yang	   netral,	   melainkan	   mulai	  
menampilkan	   sikap	   sebagai	   juru	   bicara	   salah	  
satu	  pihak.	  

>Front	   Pancasila	   yang	   dibentuk	   oleh	   PNI	   dengan	  
tujuan	   membasmi	   usaha	   usaha	   yang	   akan	  
melenyapkan	   Pancasila	   dan	   poliBk	   bebas	   akBf,	  
menghimpun	   golongan	   dan	   perorangan	   seperB	  
pelajar,	   buruh,	   petani,	   pemuda,	   cendikiawan,	  
seniman	  dan	  agamawan.	  	  
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Lanjutan...	  
>Satu	   Front	   Pancasila	   saja	   Bdak	   dapat	   dengan	  
sempurna	   menyelematkan	   negara,	   sebab	  
kurang	  mencakup	   seluruh	   keinginan	   golongan	  
golongan	  yang	  ada	  di	  Indonesia.	  	  

>	  Karena	  itu,	  menurut	  NU,	  akan	  sangat	  sempurna	  
jika	  Islam	  dikawinkan	  dengan	  Pancasila	  sebagai	  
dasar	  negara.	  
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DEKRIT PRESIDEN 5 JULI 1959 
>Salah sa tu dasar per t imbangan 

dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 juli 
1959, adalah gagalnya konstituante 
melaksanakan tugasnya, Hal ini bisa 
dilihat dari salah satu konsiderans dekrit 
tersebut yang berbunyi: 

“Bahwa berhubung dengan pernyataan sebagian 
terbesar anggota sidang pembuat Undang-
Undang Dasar untuk tidak menghadiri lagi 
sidang, konstituante tidak mungkin lagi 
menyelesaikan tugas yang dipercayakan oleh 
rakyat Indonesia kepadanya”.  16 



JCT. Simorangkir dalam disertasinya tentang 
“Penetapan UUD Dilihar Dari Segi Ilmu Hukum 

Tata Negara”. 
Membuat dalil... 

Bahwa	   kegagalan	   konsBtuante	   hanyal	   arB	  
bahwa	   konsBtuante	   Bandung	   Bdak	   berhasil	  
menyusun	   UUD	   yang	   tetap	   bagi	   negara	  
Indonesia,	   sedangkan	   dalam	   bidang	   materi	  
konsBtusi,	   konsBtuante	   cukup	   banyak	   hasil	  
karyanya.	  	  	  
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Lanjutan... 

Sedangkan Pihak Angkatan Darat sangat menyukai 
gagasan kembali ke UUD 1945, sehingga Nasution 
sebagai Kepala Staf Angkatan Darat pernah 
meminta kepada Dewan Nasional agar mendesak 
konstituante kembali ke UUD 1945. AD 
menyambut baik UUD 1945 karena konstitusi 
memberi kemungkinan masuknya perwakilan 
kepentingan dalam MPR, sehingga AD bisa 
memainkan peran politiknya. Di lain pihak 
Soekarno yang semula menolak usulan tersebut 
kemudian mendukung karena ia membuka peluang 
tampilnya kabinet presidentil yang kuat.   

  



Lanjutan... 
Dari sudut yuridis konstitusional keluarnya dekrit 
itu dipersoalkan keabsahannya, sebab menurut 
UUDS 1950 pres iden t idak berwenang 
“memberlakukan” atau “tidak memberlakukan” 
sebuah UUD seperti yang dilakukan melalui dekrit. 
Oleh karena itu, Dekrit Presiden tidak 
konstitusional dn merupakan sebuah kup. Hal 
tersebut dikemukakan oleh bekas Wapres Hatta 
d a n b e k a s K e t u a M a s y u m i P r a w o t o 
Mangkusasmito.   
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Dalam	  Dalil	  IV	  disertasi	  Simorangkir	  
disebutkan	  juga...	  

•  Bahwa “Dekrit merupakan penetapan 
UUD bukan berdasarkan UUD”. 
Tetapi beberapa ahli hukum tata 
negara memberikan pembenaran dari 
sudut hukum tentang keluarnya dekrit 
itu. 
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Wirjono Prodjodikoro Menyebut “Konvensi” 
yaitu... 

•  Hakikat Hukum tidak tertulis tentang 
staatsnoordrecht sebagai dasar hukum dekrit 
itu.Berdasarkan hal ini, maka dalam keadaan 
tertentu presiden dapat mengambil tindakan 
tindakan diluar ketentuan hukum tata negara 
yang berlaku. 

•  Dalam kasus ini disebutkan bahwa presiden 
dapat melakukan tindakan penyelematan 
berdasarkan staatsnoordrech (hukum darurat 
negara) atas dasar keadaan negara yang 
terancam keutuhan nasionalnya.negara  21 



Menurut	  Budisusetyo	  	  
>Dekrit itu secara yuridis sah karena pada tanggal 
22 Juli 1959, DPR secara aklamasi “menerima 
harapan presiden untuk terus bekerja dalam rangka 
UUD 1945” (sesuai dengan isi dekrit). 
>Jika DPR sudah setuju, maka pemegang 
kedaulatan rakyat menurut pasal 1 ayat (2) UUDS 
1950) juga telah memberikan persetujuannya. 
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Era	  Demokrasi	  Terpimpin	  
>Dekrit Presiden 5 Juli 1959 telah menjadi Gong 

Penutup bagi kehidupan demokrasi liberal yang 
menganut sistem demokrasi parlementer. 

>Dalam otobiografi Adam Malik yang terbit tahun 
1979 disebutkan bahwa konsepsi demokrasi 
terpimpin mula mula dicetuskan oleh partai 
Murba serta Chaerul Saleh dan Ahmadi. 
Konsepesi yang hendak membawa PKI masuk 
dalam kabinet yang disebut Dewan Nasional 
sebagai lembaga ekstra konstitusional yang 
diketuai oleh Soekarno yang bertugas memberi 
Nasehat kepada Kabinet yang terdiri dari semua 
Partai partai termasuk PKI. 23 



Lanjutan... 
>Seperti ditulis oleh Max Adler dalam buku 
Politische Order Soziale Democratic ketika 
hendak memecahkan krisis demokrasi yang 
timbul sebagai akibat penganutan pada 
demokrasi formal semata. 
>Dikatakan Max demokrasi formal hanya 
memberikan jaminan persamaan secara formal, 
sedangkan secara material persamaan itu tidak 
ada. Padahal hak hak demokrasi harus diperluas 
agar bisa meliputi persamaan hak dibidang 
ekonomi, sosial, budaya dan tentu saja politik. 
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lanjutan	  
•  Beberapa bagian Negara Indonesia didirikan 

Negara oleh Belanda dalam rangka rekayasa 
memusnahkan Republik Indonesia untuk diganti 
dengan republik Indonesia Serikat, yaitu Negara 
Indonesia Timur (1946), Negara Sumatra timur 
(1947), Negara Pasundan (1948), Negara 
Sumatra Selatan (1948), Negara jawa Timur 
(1948), Negara Madura (1948) dan beberapa 
bagian lain yang ketika itu masih dalam tahap 
persiapan. Rekayasa itu dilakukan dengan 
penyerangan penyerangan fisik dalam bentuk 
Agresi 1947 dan Agresi II 1948. 
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•  Sebenarnya gagasan Soekarno tentang 
demokrasi terpimpin telah dilontarkan kira 
kira dua tahun Dekrit 5 Juli 1959 diumumkan. 
Ketika pemerintah demokrasi liberal yang 
terakhir jatuh pada tanggal 14 maret 1957, 
presiden menemukan jalan untuk menerapkan 
gagasan tentang demokrasi terpimpin, yang 
menurutnya bersumber  pada kepribadian 
bangsa Indonesia yang mempunyai budaya 
gotong royong dan musyawarah mufakat.  
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Secara agak rinci pengertian demokrasi terpimpin 
bisa diambil dari pidato Soekarno dalam rangka 
HUT Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 
1957 dan 1958 yang pokok pokoknya adalah 

sebagai berikut: 

•  Pertama, ada rasa tidak puas terhadap hasil hasil 
yang dicapai sejak tahun 1945, karena belum 
nedekati cita-cita dan tujuan proklamasi, seperti 
masalah kemakmuran dan pemerataan keadilan 
yang tidak terbina, belum utuhnya wilayah NKRI 
karena masih ada wilayah yang dijajah Belanda, 
instabiltas nasional yang ditandai  
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Lanjutan... 

•  Kedua, kegagalan tersebut disebabkan 
menipisnya rasa nasionalisme, pemilihan 
demokrasi liberal tanpa pimpinan dan tanpa 
disiplin, suatu demokrasi yang tidak cocok 
dengan kepribadian Indonesia, serta sistem multi 
partai berdasarkan pada maklumat pemerintah 
tanggal 3 november 1945 yang ternyata partai 
partai itu digunakan sebagai alat perebutan 
kekuasaan dan bukan alat pengabdi rakyat. 
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Lanjutan... 

•  Ketiga, suatu koreksi untuk segera kembali pada 
cita cita dan tujuan semula harus dilakukan 
dengan cara meninjau kembali sistem politik. 
Harus diciptakan sistem demokrasi yang 
menuntun untuk mengabdi kepada negara dan 
bangsa yang beranggotakan orang orang jujur. 
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Menurut Soempono Djojowadono 

•  Selain maksud maksud yang tidak pernah 
diungkapkan, reaksi reaksi penolakan terhadap 
demokrasi terpimpin didasarkan pada alasan 
bahwa pengertian terpimpin bertentangan 
dengan asas demokrasi. 

•  Syarat mutlak demokrasi adalah kebesan, 
s e d a n g k a n i s t i l a h t e r p i m p i n s u d a h 
menghi l angkan (min ima l mengurang i ) 
kebebasan. 

30 



Lanjutan... 

•  Oleh sebab itu demokrasi terpimpin disamakan 
dengan diktaktor, atau, setidaknya tidaknya pasti 
menuju ke arah diktaktor, Dan ada pula yang 
menghubungkan demokrasi terpimpin dengan 
komunis. 
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Sejarah membuktikan... 

•  Apa yang dikhawatirkan para penentang 
demokrasi terpimpin benar, sebab dalam 
prakteknya, Soekarno melaksanakan jauh dari 
apa yang diteorikan. 

•  Seperti telah dikemukakan diatas Dekrit Presiden 
tanggal 5 Juli 1959, telah menjadi jalan lempang 
bagi sistem demokrasi terpimpin yang realitasnya 
tidak demokratis, malahan telah menjelmakan 
Soekarno menjadi seorang diktaktor. 
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Lahirnya Konsep NASAKOM 
 •  Nasakom yang menjadi bagian utama era 

demokrasi terpimpin dicetuskan oleh Soekarno 
sebagai pelengkap ideologi negara yang 
didalamnya berisi doktrin tentang kesatuan dari 
tiga unsur mayarakat Indonesia yaitu nasionalis, 
agama dan komunis. 

•  Secara berulang ulang presiden Soekarno 
membentuk lambang lambang baru negara, 
rumusan rumusan baru tentang tentang masa 
kini serta tujuan yang akan dicapai pada masa 
depan.Hal tersebut dengan cepat menguasai 
hampir seluruh media massa. 33 



Lanjutan... 
•  Sejalan dengan itu, Alfian mengemukakan bahwa 

tingkah laku Soekarno semasa demokrasi 
t e rp impin j auh meny impang , bahkan 
bertentangan dengan pemikiran politiknya 
sendiri. 

•  Tak dapat dibantah memang, jika dibandingkan 
dengan masa sebelum, garis politik yang 
ditempuh Soekarno dapat memperlihatkan 
stabilitas, terutama setelah dilakukannya 
penyerdahanaan sistem kepar taian dan 
dibentuknya Front Nasional. Tetapi... 34 



Lanjutan... 

•  Tetapi stabilitas yang hidup waktu itu adalah 
Stabilitas Semu, sebab ternyata ia kemudian ia 
tidak meletakkan dasar yang kuat dalam proses 
pergantian kepemimpinan. Stabilitas yang ada 
waktu itu hanya mengandalkan pada adanya 
tokoh politik yang dapat mengelola Front 
Nasional yang seolah olah mewakili sistem partai 
tunggal yang tak kentara.  
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Lanjutan... 

•  Melalui sistem satu partai tak kentara ini di bina 
suatu gaya yang berorientasi pada nilai secara 
mutlak (absolute-value oriented style) dengan 
konskuensi, bahwa interprestasi pemerintah 
harus selalu dianggap benar tanpa ada tawaran 
dan tidak mengenal alternatif  lain. 
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Soekarno, Militer dan PKI 

•  Seperti telah disinggung diatas, dibawah 
demokrasi terpimpin yang kekuasaannya 
terhimpun pada soekarno, ada dua kekuatan lain 
setelah Soekarno mempunyai peran politik, yaitu 
Angkatan Darat dan PKI. 

•  Jadi konfigurasi politik pada waktu itu ditandai 
oleh persaingan tiga kekuatan tersebut dia atas 
dengan kekuatan terbesar ada di tangan 
Soekarno. 
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Sutan Takdir Alisjahbana 
menyebutkan... 

•  Posisi Soekarno pada era demokrasi terpimpin 
hanya berbeda sedikit dengan raja raja absolut 
masa lampau, yang mengklaim dirinya sebagai 
inkarnasi Tuhan atau wakil Tuhan di bumi yang 
ditangannya terletak kekuasaan legislatif, 
eksekutif  dan yudikatif  sekaligus. 

38 



Mengapa PKI bisa berperan di 
bawah perlindungan Soekarno? 

•  Karena sejak awal Aidit membangun kembali 
partai ini dengan “jalan damai” yakni bekerja 
berdasarkan sistem demokrasi liberal dan turut 
serta dalam Pemilu sampai akhirnya berhasil 
membangun basis massa pendukung yang sangat 
kuat. 
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Jadi Pada Era Demokrasi 
Terpimpin... 

•  Ketiga kekuatan politik ini saling memanfaatkan. 
•  Soekarno dibutuhkan oleh PKI sebagai 

pelindung melawan Angkatan Darat. 
•  Sedangkan, Angkatan Darat membutuhkan 

Soekarno sebagai legitimasi bagi keterlibatannya 
di dalam politik. 
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Lanjutan... 

•  Soekarno sendiri membutuhkan PKI dan 
Angkatan Darat karena Angkatan Darat dapat 
dihadapkan dengan PKI untuk menghambat 
partai tersebut (agar tidak terlalu kuat),sedangkan  
organisasi yang efektif  diharapkan dapat 
meng g e r akkan dukung an r ak ya t d an 
mendapatkan massa yang besar untuk 
mendengarkan pidato Soekarno. 
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Lanjutan... 

•  Maka dalam pola hubungan kekuasaan seperti 
itu, Soekarno menjadi penyeimbang diantar PKI 
dan Angkatan Darat. 

•  Sedangkan Parpol Parpol lainnya hanya berada 
di lingkaran kekuasaan sebagai pemberi support 
kepada Soekarno. 
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Bekerjanya Pilar pilar Demokrasi 

n Bagian	   ini	   konfigurasi	   poliBk	   akan	   dilihat	  
secara	   lebih	   spesifik	   melalui	   penilaian	  
berdasarkan	   Bga	   kriteria,	   yaitu	   kehidupan	  
kepartaian	   dan	   peranan	   legislaBf,	   kebebasan	  
pers,	  dan	  peranan	  pemerintah.	  
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A. Badan Kepartaian dan Peranan 
Badan perwakilan Rakyat. 

•  Sebelum dianut secara resmi sistem demokrasi 
terpimpin, Soekarno sudah menyatakan ketidak 
sukaannya pada sistem banyak partai dan 
demokrasi liberal. 

•  Soekarno mengatakan, terserah pada pimpinan 
partai partai, apakah akan membentuk parati 
tunggal, tidak mengadakan partai melainkan 
mengadakan gerakan massa atau mengadakan 
beberapa partai rasional.  

44 



Lanjutan... 
 

•  Kemudian pada pidatonya tanggal 21 februari 
1957, Soekarno mengajukan konsep tentang 
bagaimana mewujudkan demokrasi terpimpin 
itu. 

•  Dalam pembentukan kabinet, setiap partai 
(tanpa peduli besar atau kecil dan dari aliran 
apapun) harus diberi jatah kursi, dan itu 
disbutnya sebagai kabinet gotong royong. 
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Bubarnya Masyumi dan PSI 

•  Dilacak dari keluarnya Penetapan Presiden No.
7/1959 tertanggal 31 Desember 1959. Penpres 
yang mengatur pembubaran par tai ini 
menegaskan bahwa partai yang pemimpinnya 
turut serta melakukan pemberontakan atau jelas 
memberikan bantuan dengan resmi menyalahkan 
perbuatan ang g ota ang g otanya har us 
membubarkan diri. 
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Lanjutan... 

n Penpres	   tersebut	   kemudian	   di	   susul	   dengan	  
Kepres	   No.	   200/1960	   yang	   dengan	   resmi	  
memerintahkan	   pembubaran	   Masyumi	   dan	  
PSI.	  
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Menurut Syafi’i Maarif  

•  Secara hukum, Kepres tersebut tidak dapat 
mengenai Masyumi sebagai partai, sebab mereka 
yang terlibat itu jauh sebelumnya sudah tidak lagi 
menjadi pimpinan partai.  Berdasarkan 
pandangan yuridis seperti itu, Persahi (Persatuan 
Sarjana Hukum Indonesia) pada tanggal 3 
Desember berpendapat bahwa pembubaran 
Masyumi dan PSI tidak dapat dibenarkan dan 
karenanya harus direhabilitasi.  
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Lanjutan... 

•  Maka bagi Sayfi”i Maarif, tuduhan Masyumi 
terlibat pemberontakan, tidak disokong oleh 
dokumen otentik dan hal itu hanya salah satu 
cara Soekarno melicinkan sistem politik 
demokrasi terpimpin.  
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Lanjutan... 

•  Seperti diketahui dengan munculnya dekrit 
pres iden 5 Jul i 1959 Soekarno t idak 
membubarkan DPR dan tidak menyebut 
mnyebut pembentukan DPRS seperti yang telah 
dilakukannya untuk MPRS dan DPAS. Ini berarti 
DPR hasil pemilu 1955 masih diakui status 
kelembagaannya. 
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Lanjutan... 

•  Secara yuridis, DPR terus bekerja sesudah dekrit 
berdasarkan pada aturan peralihan pasal II UUD 
1945. Sesuai pula dengan bunyi pasal 1 perpres 
No.1 tahun 1959, yang menyatakan, sementara 
DPR belum dibentuk menurut UU, seperti yang 
dimaksud pasal 19 ayat (1) UUD, maka DPR 
yang dibentuk berdasarkan UU No.7 tahun 1953 
menjalankan tugas DPR menurut UUD 1945. 
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Lanjutan... 

•  Namun ketidak harmonisan hubungan DPR dan 
Presiden mencapai puncaknya ketika pemerintah 
mengajukan RAPBN 1960.  

•  Pada waktu itu tidak terdapat persesuaian antara 
kedua pihak. DPR tidak menyetujui rencana 
anggaran yang diajukan oleh pemerintah. 
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Pembubaran DPR oleh Presiden. 

•  Presiden membubarkan DPR melalui Penpres 
No 3 Tahun 1960. Dlam diktum pertama 
Penpres itu, istilah yang dipakai adalah 
“menghentikan pelaksanaan tugas” dan bukan 
“membubarkan DPR”, tetapi esensi dan 
implikasi atau realita dari kedua istilah tersebut 
adalah sama dan pada umumnya publik 
menyebut dan memahami sebagai pembubaran. 
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Tindakan Pembubaran itu 
Inkonstitusional 

•  Berdasarkan UUD 1945, disamping presiden 
tidak dapat membubarkan DPR juga secara 
esensial “khusus dalam penetapan APBN” 
kedudukan DPR lebih kuat dari Presiden. 

•  Tindakan itu jelas bertentangan dengan jiwa 
pasal 23 ayat (1) UUD 1945 yang dalam 
penjelasannya menyebutkan: 
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Lanjutan... 

•  “Rakyat menentukan nasibnya sendiri, karena itu 
juga cara hidupnya. Pasal 23 menyatakan, dalam 
hal menetapka pendapatan dan belanja, 
kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat  lebih kuat 
daripada kedudukan Pemerintah, ini tanda 
kedaulatan rakyat”. 
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Bahwa kedudukan DPR lebih kuat 
dari Pemerintah: 

•  Dalam Pasal 23 ayat (2) menyatakan jika DPR 
tidak menyetujui APBN yang yang diusulkan 
pemerintah, maka pemerintah melaksanakan 
anggaran tahun lalu, yakni anggaran yang pernah 
disetujui DPR. 
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Setelah DPR hasil Pemilu 1955 
bubar...  

•  Presiden melalui Penpres No.4 Tahun 1960 
m e m b e n t u k D P R - G R y a n g b e r t u g a s 
melaksanakan pekerjaan DPR menurut UUD 
1945. 

•  DPR-GR beranggotakan 283 orang, yang terdiri 
dari wakil-wakil golongan politik, golongan 
karya (golongan fungsional), dan seorang dari 
Irian Barat. DPR-GR ini bekerja dalam fungsi 
dan tugas DPR menurut UUD 1945 sampai 
berakhirnya era demokrasi terpimpin. 57 



Lanjutan... 

•  Seperti telah disinggung sebelumnya, keadaan 
DPR seperti itu berjalan pararel dengan (atau 
menjadi akibat dari) emaskulasi terhadap partai 
partai, yang oleh Afan Gaffar dikatakan bahwa 
pada masa Orde Lama (demokrasi terpimpin) di 
Indonesia tidak ada sistem kepartaian dan Afan 
Gaffar merujuk pada pandangan Giovanni Sartori  

“A parties recoqinizes and institutionalized 
opposition,...parties is plural are the instrument 
of  expression” 58 



KEBEBASAN PERS 

•  Pembahasan ini dimulai dari pengakuan Rosihan 
Anwar ketika mengatakan: 

>Apa yang saya ingin katakan adalah di masa 
mudanya Bung Karno menyenangkan. Modern. 
Demokrat. Haaa ... Waktu mulai tua terjadilah 
pengapuran. Ini susahnya. Dia mula i 
menunjukkan sikap kepemimpinan Diktaktor 
seperti Raja.   
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Kutipan Pengakuan rosihan Anwar Di 
Atas Memberi Gambaran... 

•  1. Gambaran umum tentang kehidupan pers 
pada era demokrasi terpimpin. 

•  2.Terlihat tindakan anti pers yang semakin kuat 
pada era Soekarno yang mendapat dukungan 
TNI dan PKI. 

•  3.Tindakan anti pers sebagian besar terjadi pada 
tahun 1957 hingga 1960 dalam bentuk 
pembreidelan. 
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Lanjutan... 

•  4. Pers yang terkena tindakan pada umumnya 
pers yang independen dan tidak menyatakan diri 
sebagai aliran atau pembawa politik yang 
diperkenankan oleh pemerintah. 

•  5. Surat kabar atau pers yang dapat hidup pada 
waktu adalah pers yang menjadi penyalur aliran 
politik yang dapat menerima sistem demokrasi 
terpimpin beserta Nasakom dan Manipol 
USDEK. 
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Pada tanggal 14 September 1956 

•  Pada era demokrasi terpimpin 
Angkatan Darat mengeluarkan Surat 
Keputusan dalam keadaan darurat 
yang isinya melarang pemberitaan pers 
yang bersifat provokatif  yaitu... 
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Lanjutan... 
•  “Dilarang mencetak,menerbitkan, menyajikan, 

mengedarkan, menempelkan, membacakan 
ataupun memiliki tulsan tulisan, gambar gambar 
atau foto foto yang berisi atau mengimplikasikan 
atau bermaksud mengecam, menuduh atau 
menghina presiden dan wakil presiden, suatu 
persidangan pengadilan, pejabat pemerintah ... 
Atau apa saja yang mengundang pernyataan 
pernyataan yang bersifat permusuhan, kebencian 
ataupun penghinaan yang ditujukan kepada 
pemerintah. 63 



Seperti Dimuat Indonesian Observer 
8 Juni 1960 

•  Kepala Pusat Penerangan Angkatan Darat. 
Letkol Soenarjo, mengemukakan alasan alasan 
tentang kontrol terhadap pers. Dikatakannya, 
pembatasan tertentu terhadap pers diperlukan 
guna mencapaitujuan yang lebih mendesak 
daripada kebebasan, yakni kemerdekaan dan 
keamanan nasional disamping kesejahteraan 
nasional. 
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Smith mengatakan suasana protektif  bagi 
pers ketika itu langka. 

•  Setiap badan resmi pemegang kekuasaan dapat 
bertindak terhadap pers, tetapi tidak satupun 
yang membela.Karena Soekarno memerlukan 
pers untuk mengindotrinasi masyarakat 
m e n g e n b a i M a n i p o l d a n d e m o k r a s i 
terpimpinnya. Yang tidak bermain dengan irama 
itu ditindak atau di breidel.  

“Setelah surat surat kabar yang penting ditutup 
maka suara para pemimpin redaksi yang 
bertarung bungkam, dan kisah itu pun berakhir”. 65 



Peranan Pemerintah 
•  Setelah kembali ke UUD 1945 berdasarkan 

Dekrit Presiden 5 Juli 1959, maka kekuasaan 
eksekutif  secara konstitusional beralih ke tangan 
presiden. 

•  Sistem demokrasi terpimpin ternyata tidak 
melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara 
murni dan konsekuen. Secara formal, diatas 
kertas Pancasila dan UUD 1945 memang 
menjadi ideologi dan konstitusi resmi, tetapi 
realita kehidupan politik yang berkembanbg pada 
zaman demokrasi terpimpin jauh berbeda 
dengan apa yang dikehendaki. 66 



Untuk Mendukung Gagasan Gagasan 
Politiknya Soekarno Menjadikan...  

•  Dewan pertimbangan Agung (DPA) sebagai 
lembaga tertinggi negara yang berperan sangat 
besar dalam pemerintahan. 

•  Ini dimungkinkan karena pada era ini telah 
terjadi pergeseran kekuasaan presiden dari kepala 
negara secara nminal menjadi kepala eksekutif  
yang sesungguhnya. Dengan demikian itu, 
Soekarno mengetuai Dewan Pertimbangan 
Agung.  
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Lanjutan... 

•  Dengan demikian wewenang DPA  diperluas, 
bukan saja berfungsi seperti yang ditentukan 
dalam pasal 16 UUD 1945, tetapi berdasarkan 
pengumuman presiden tanggal 25 Juli 1961 
berwenang secara mutlak memberikan 
pertimbangan lebih dulu bagi setiap rencana UU 
yang akan disampaikan ke DPR. 
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Kedudukan Soekarno sebagai ketua 
DPA... 

•  Menjadi masalah kontroversial ketika itu. 
•  Menurut UUD 1945, DPA adalah lembaga 

negara yang secara struktural sejajar dengan 
presiden. 

•  Sehingga dengan hadirnya presiden sebagai 
ketua pada lembaga tersebut dapat menimbulkan 
kesan lembaga itu diletakkan di bawah lembaga 
presiden. 
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Langkah Presiden untuk 
mendominasi proses politik  

•  Ditandai dengan produk hukum yang 
sebenarnya tidak dikenal dalam tata hukum 
berdasarkan UUD 1945 yakni penetapan 
Presiden dan Peraturan Presiden. 

•  Melalui Surat Presiden No. 2262/hk/59 kepada 
DPR diperkenankan peraturan perundang 
undangan di luar UUD 1945, yaitu: 

•  1.Penetapan Presiden untuk melaksanakan 
Dekrit Presiden 5 Juli 1959. 

•  2. Peraturan Presiden.  70 



Lanjutan... 

•  3. Peraturan pemerintah untuk melaksanakan 
Peraturan Presiden. 

•  4. keputusan Presiden. 
•  5.Peraturan Mentri dan Keputusan Mentri. 
•  Adalah sangat bertentangan dengan konstitusi 

bahwa peraturan perundang undangan yang 
seharusnya menjadi muatan konstitusi hanya 
diberlakukan hanya dengan Surat Presiden. 
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A. Hammid Attamimi 
mengemukakan... 

•  Penpres dan Perpres diciptakan dengan landasan 
teoritis bahwa wewenang presiden untuk 
mengatur / bertindak bersumber pada dua hal, 
yaitu... 

•  1. UUD dan peraturan peraturan bawahan. 
•  2. Di luar UUD dan peraturan lainnya. 
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Karakter Produk Hukum 
Hukum pemilu: Periode Tanpa 

Pemilu 
•  Selama periode demokrasi terpimpin, tidak 

pernah dikeluarkan peraturan peraturan 
perundang undangan Pemilu. Seperti yang 
dikemukakan diawal bahwa DPR hasil Pemilu 
1955 dibubarkan  dengan penetapan presiden 
No.3 tahun 1960. Dan Presiden membentuk 
semacam DPR sementara yang disebut Dewan 
Perwakilan rakyat Gotong royong (DPR-GR)  
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Lanjutan... 

•  Demikianlah, suatu lembaga konstitusional yang 
seharusnya berfungsi sebagai mitra pemerintah 
dalam memegang kekuasaan legislatif, dilakukan 
oleh lembaga sementara. 

•  DPR-GR bekerja terus dengan intervensi 
Presiden dalam bentuk pembuatan Penpres dan 
pemberian wewenang kepada DPA untuk 
membicarakan dulu setiap RUU). 

•  MPRS sebagai lembaga tertinggi juga mengalami 
hal yang sama. 74 



Soekarno baru membicarakan Pemilu 
menjelang kejatuhannya sebagai Presiden. 

•  Setelah peristiwa G 30 S/PKI tahun 1965, 
setelah ABRI memegang kunci kekuasaan 
mela lui Surat Per intah Sebelas Maret 
(Supersemar) dan pada saat saat kejatuhan 
Soekarno tinggal menunggu waktu, tepatnya 
pada tanggal 17 Agustus melalui pidatonya yang 
berjudul “jangan Sekali Kali Meninggalkan 
Sejarah (Jasmerah)”, Soekarno berkata dengan 
penuh gelora:  

75 



Pidato Jasmerah Soekarno 

•  “Berkali kali sudah aku katakan, kita harus 
menyelenggarakan pemilihan umum secepat 
mungkin karena pemilihan umum adalah satu 
satunya cara mengetahui kehendak rakyat, 
mengetahui keinginan rakyat sebenarnya, 
menyelesaikan tuntutan tuntutan yang 
dikemukakan atas nama rakyat, dan untuk 
memperbaiki anggota lembaga lembaga 
negara...” 
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Lanjutan... 
•  Bahkan seperti yang disebut di dalam Pidato 

Pertanggungjawaban Presiden yang dikenal 
dengan Nawaksara itu, Soekarno pada tanggal 4 
Mei 1966 menyampaikan dua buah RUU 
Pemilihan Umum. Tetapi seruan Presiden ini 
tenggelam di tengah hiruk pikuk demonstrasi 
dan Sidang Istimewa MPRS yang tampaknya 
tidak lagi berpihak pada pemimpin besar 
revolusi. Pemilu pun tak sempat dilaksanakan 
sampai kejatuhan presiden pada 1967, bahkan 
sampai meninggalnya pada tahun 1970.  
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Hukum Pemda 

•  A. Alasan Keharusan Perubahan UU Pemda. 
 Berbeda dengan bidang Pemilu yang tiak 
menghasilkan sebuah UU pun sebagai produk 
Hukum, pada periode ini pemerintah telah 
mengeluarkan produk hukum tentang 
pemerintahan di daerah, Yakni Penpres No.6 
Tahun 1959 dan UU No. 18 Tahun 1965. Semua 
produk ini merupakan perubahan atas produk 
hukum yang sama yang dihasilkan pada era 
demokrasi liberal. 78 



Lanjutan... 

•  Setelah tampilnya demokrasi terpimpin yang 
otoriter, ada konsekuensi berupa tuntutan 
dicabutnya produk hukum bidang pemerintahan 
daerah (Pemda) dari konfigurasi politik yang 
sangat demokratis. 

•  Karena periode demokrasi terpimpin didasarkan 
pada supra struktur yang memusatkan kekuasaan 
di tangan pemerintah pusat denagn kontrol yang 
sangat ketat. 
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Lanjutan... 
 

•  Jadi ada alasan rasional yang sangat rasional 
mengapa UU Pemda yang telah ada sebelumnya, 
Yakni, UU No. 1 Tahun 1957 harus segera 
diganti menyusul perpindahan kekuasaan dari 
partai di parlemen ke tangan soekarno. 

•  Rasionalitas alasan mengapa UU No.1 tahun 
1957 harus diganti dapat di indentifikasi ke 
dalam dua macam, yaitu tuntutan konstitusi dan 
realitas politik. 
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1. Tuntutan Konstitusi 

•  Demokrasi terpimpin tampil sebagai konfigurasi 
politik berdasarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 
yang antara lain, menetapkan berlakunya kembali 
UUD 1945. 
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Realitas Politik 

•  Dilihat dari sudut politik, UU No.1 Tahun 1957 
tentang Pemda ternyata menyebabkan 
munculnya fenomena disintegrasi atau 
penyempalan daerah daerah terhadap pusat yang 
mengancam prinsip negara kesatuan. 
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B. Penpres No.6 Tahun 1959 

•  1. Latar belakang dan cakupannya. 
 Kedua alasan tersebut diatas memberi jalan 
kepada Soekarno, setelah mengeluarkan 
dekritnya, untuk segera melakukan tindakan 
penghent ian terhadap penye leng garan 
pemerintah daerah yang terlalu demokratis. 

Penetapan Presiden ini dimaksudkan sebagai 
perubahan atau penyempurnaan terhadap tata 
pemerintahan daerah yang berlaku sebelumnya,  
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Lanjutan... 

•  Yakni... 
•  Pertama, menghilangkan dualisme pemerintah di 

daerah antara aparatur dan fungsi otonomi dan 
pelaksana dan fungsi kepamongprajaan. 

•  Kedua, memperbesar pengendaian pusat 
terhadap daerah. 
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2.Penghapusan dualisme  

•  Penpres No.6 Tahun 1959 menghilangkan 
dualisme peraturan yang berlaku sebelumnya 
dengan menempatkan kembali kepala daerah 
sebagai alat pusat, disamping alat daerah otonom 
(pasal 14). 
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3. Pengendalian Daerah oleh Pusat. 
•  a. Kepala daerah tingkat I diangkat oleh presiden 

dan kepala daerah tingkat II diangkat oleh 
mentri dalam negri atas persetujuan presiden. 

•  b.Melakukan pengawasan atas jalannya 
pemerintah didaerah yang dilakukan oleh kepala 
daerah sebagai alat pemerintah pusat. 

•  c. Sebagai alat pemerintah pusat ,kepala daerah 
dapat menangguhkan keputusan DPRD, apabila 
kepala daerah memandang keputusan itu 
bertentangan dengan GBHN, kepentingan 
umum dan peraturan perundang undangan yang 
tingkatnya lebih tinggi. 86 



C. UU no. 18 Tahun 1965 
•  1. latar belakang dan cakupannya. 
.  Pada tanggal 3 Desember 1960, MPRS 

mengeluarkan ketetapan No.II MPRS/1960 yang 
memuat garis garis pola pembangunan semesta 
berencana dalam rangka pembangunan tahap 
pertama. 

Tap MPRS ini secara tidak langsung mendorong 
d iben tuknya UU bar u da l am b idang 
pemerintahan daerah untuk itu, melalui Kepres 
No. 514 Tahun 1961, presiden membentuk 
“Panitia Negara Urusan Desentralisasi dan 
Otonomi Daerah”, dengan tugas... 
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Lanjutan...Dengan tugas 

•  A. Menyusun RUU mengenai daerah otonomi. 
•  B. Meninjau kembali UU Perimbangan 

Keuangan yang ada. 
•  C. Menyusun RUU pokok pokok Pemerintahan 

Daerah . 
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2.Beberapa Perubahan dan Susunan 
Pemerintahan 

•  Meskipun ada beberapa perubahan tetapi pada 
dasarnya watak “sentralistik” yang ada di dalam 
Penpres No.6 Tahun 1959 tetap sangat menonjol 
dalam UU No. 18 tahun 1965, sehingga muatan 
materi UU No. 18 Tahun 1965 hampir 
seluruhnya meneruskan, memindahkan atau 
menjabarkan lebih lanjut ketentuan ketentuan 
yang ada di dalam Penpres No. 6 Tahun 1959. 
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Lanjutan ... 

•  Kedudukan kepala daerah sebagai alat pusat, 
sebagai pimpinan eksekutif  di daerah serta cara 
pengangkatannya, pengaturannya di dalam kedua 
peraturan perundang undangan tersebut, tetap 
sama. 
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3. Penyelenggaraan Pemerintahan. 

•  Pengaturan Susunan Pemerintahan di daerah 
dapat dilihat  pada pasal 5 ayat (1) dan pasal (6) 
UU No. 18 Tahun 1965. 

•  Menurut pasal 5 ayat (1), pemda terdiri dari 
kepala daerah di bantu oleh wakil kepala daerah 
dan badan pemerintah harian. 

•  Kepala daerah tidak dapat dijatuhkan oleh 
DPRD (pasal 17 ayat (2)) dan dia adalah pegawai 
negara (pasal 19). 
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4. Asas Otonominya 

•  UU No. 18 Tahun 1965 menganut asa otonomi 
(riil) yang seluas luasnya. 

•  Tetapi pemberian otonomi yang seluas luasnya 
itu hanyalah formalitas, sebab realitasnya pusat 
sangat dominan menentukan dan meminta 
tanggung jawab urusan yang dilakukan daerah. 
Apalagi kepala daerah adalah pegawai negri yang 
pengangkatannya sepenuhnya diputuskan oleh 
pusat atau instansi yang lebih tinggi. 

92 



5. Susunan dan Kontrol Pemerintah 

•  Mengenai susunan pemerintahan, UU No.18 
tahun 1965 tetap memberlakukan seperti 
susunan yang diatur oleh Penpres No.6 Tahun 
1959. Hal itu dapat dilihat dalam ketentuan pasal 
2 yang menyebutkan wilayah Indonesia terbagi 
habis atas daerah daerah yang berhak mengatur 
rumah tangganya sendiri yang tersusun tiga 
tingkatan, yaitu: Propinsi dan atau kota praja, 
kota madya, kecamatan.  
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Lanjutan... 

•  Penjelasan sengeketa antara daerah daerah 
diselesaikan berdasarkan prosedur aministratif-
beroep, artinya diselesaikan oleh instansi yang 
lebih tinggi, bukan ke pengadilan. Hal ini 
tercantum dalam pasal 84. 
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6.Delegasi Perundang-undangan  

•  Dalam UU No.18 Tahun 1965 diatur  juga 
mengenai delegasi perundang undangan atau 
pelimpahan tugas kepada pemerintah untuk  
mengatur lebih lanjut ketentuan ketentuan yang 
ada dalam UU dalam bentuk PP. Muatan UU 
No.18 Tahun 1965 mengenai delegasi perundang 
undangan itu dapat dilihat dalam daftar berikut 
ini: 
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Lanjutan... 

•  Daftar delegasi perundang undangan di dalam 
UU No.18 Tahun 1965. 

1. Tentang penyempurnaan batas wilayah daerah. 
2. Tentang gelar, nama jabatan, kedudukan dan 

penghasilan wakil kepala daerah. 
3. Tentang penetapan urusan urusan pusat untuk 

dijadikan urusan rumah tangga daerah. 

96 



3. Hukum Agraria. 

•  A. Meneruskan Usaha Periode Sebelumnya. 
>Seperti telah ditulis dalam BAB I sebelumnya, 

pada akhri periode 1945-1959, tepatnya pada 
tahun 1958, pemerintah melalui mentri agraria 
Soenarjo mengajukan RUU Agraria kepada DPR 
yang telah dibahas pada pleno babak pertama 
diserahkan kepada panitia ad hoc untuk 
disempurnakan. 
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Lanjutan... 

•  Mentri Agraria yang baru Sadjarwo, tidak lupa 
untuk terus mengusahakan terciptanya hukum 
agraria nasional yang baru. Sebuah rancangan 
UU baru, yang disesuaikan dengan UUD 1945 
dan manifesto politik, diajukan kepada DPR-GR 
oleh pemerintah dengan sebuah amanat presiden 
tanggal 1 Agustus 1960. 
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B. UU No.5 Tahun 1960 

•  1. Pengundangannya. 
 Rancangan UU Agraria yang diajukan kepada 
DPR-GR oleh Mentri Agraria Sadjarwo dibahas 
dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama. 
Pembicaraan dalam sidang DPR-GR hanya 
memakan waktu 6 jamditambah dengan 
pembicaraan persiapan selama 45 jam (yang 20 
jam diantaranya digunakan untuk pertemuan 
informal atau lobi lobi).  
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Kesukaran Kesukaran Yang 
Dimaksud Sadjarwo... 

•  1. Menyangkut perbedaan antara Golongan 
Komunis dan Golongan Islam. 

•  2. Kecenderungan Golongan Komunis dan 
golongan Islam selalu mengajukan sikap yang 
bertolak belakang. 
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Kesukaran Dapat Dilampui... 

•  DPR-GR dengan suara bulat menerima baik 
RUU Agraria. 

•  RUU yang sudah disetujui lalu di sah kan 24 
September 1960 sebagau UU No. 5 Tahun 1960. 

•  UUPA dimuat dalam lembaran negara tahun 
1960 nomor 104. 
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Sistematika Materinya 

n Diktum	   Diktum	   UUPA	   didahului	   dengan	  
pernyataan	   pencabutan	   terhadap	   beberapa	  
peraturan	  perundang	  undangan	  zaman	  Hindia	  
Belanda	   yang	   seluruhnya	   terdiri	   dari	   4	   jenis	  
peraturan	   perundang	   undangan.	   Diktum	  
UUPA	  dibagi	  atas	  lima	  kelompok,	  yaitu:	  

n Kelompok	   Pertama,	   memuat	   berbagai	   hal	  
yang	  biasanya	  menjadi	  batang	  tubuh	  UU	  pada	  
umumnya.	  
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Lanjutan... 

•  Kelompok kedua, memuat ketentuan ketentuan 
konversi yang seluruhnya terdiri atas sembilan 
pasal. 

•  Kelompok ketiga, memuat ketentuan perubahan 
susunan pemerintahan desa berkenaan dengan 
berlakunya UUPA. 

•  Kelompok keempat, memuat peraliahn hak-hak 
dan wewenang wewenang swapraja atas bumi 
dan air. 
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Lanjutan... 

•  Kelompok kelima, memuat penyebutan, 
pemberlakuan, dan perintah pengundangannya 
dalam lembaran negara.  
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Kesimpulannya UUPA... 

•  UUPA memakai istilah agraria dalam pengertian 
luas,Pengertian tersebut mencakup bumi, air, 
ruang, angkasa, dan kekayaan alam yang ada di 
dalamnya, sedangkan pengertian sempit agrari 
mengatur hal hal yang dimuat dalam pasal 19 
UUPA dan seterusnya yang lebih menekankan 
pada masalh pertanahan. 
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Penghapusan Hukum Lama. 

n Diktum	   UUPA	   didahului	   dengan	   pencabutan	  
terhadap	   beberapa	   peraturan	   perundag-‐
undangan	  agraria	  yang	  berlaku	   sejak	  puluhan	  
tahun	   sebelumnya.	   Pencabutan	   itu	   wajar	  
karena	   peraturan	   perundang-‐undangan	   lama	  
sangat	  eksploitaBf	  dan	  Bdak	  adil.	  
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a. Yang Di Cabut Secara Eksplisit 

•  Dibawah pernyataan diktum “memutuskan” 
dinyatakan pencabutan terhadap beberapa 
perundang-undangan yaitu: 

1. Agrarische Wet (S. 1870-55), sebagai yang 
termuat dalam pasal 51 wet op de 
staatsinrichting van nederlands indie (S. 
1925-447) dan ketentuan dalam ayat ayat lainnya 
dari pasal itu; 

2. a. Domeinverkelaring, tersebut dalam pasal 1 
agraris besluit S. 1870-118. 107 



Lanjutan... 

•  B. Aglemene Domeinverkelaring, tersebut dalam 
pasal 1 dalam S. 1875-119a. 

•  C. Domeinverkelaring untuk Sumatera, tersebut 
dalam pasal dari S. 1874-94f. 

108 



Lanjutan... 

•  Dengan demikian disamping pencabutan secara 
tegas eksplisit terdapat juga pencabutan yang 
sifatnya tidak langsung (implisit), yakni terhaap 
semua peraturan perundang undangan yang 
bertentangan dengan jiwa UUPA. 

•  Contohnya: Bahwa S. 1875-179 menjadi tidak 
berlaku (tercabut) karena memuat ketentuan 
yang berisi “larangan pengasingan tanah” dari 
penduduk asli Indonesia (golongan bumi putera) 
terhadap orang asing.   109 



Kedudukan Hukum Adat. 

•  UUPA menegaskan salah satu dasar hukum 
agraria nasional adalah hukum adat sebagaimana 
tersurat dalam pasal 5 yang menyebutkan 
“Hukum Agraria Yang Berlaku atas Bumi,Air 
dan Ruang Angkasa adalah hukum adat...” 

•  Pemberian kedudukan istimewa terhadap hukum 
adat dalam hukum agraria bukan hanya 
ditempatkan dalam pasal 5, tetapi juga tersebut 
pada pasal 2 ayat (4), pasal 3, pasal 22 ayat (1). 
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Oleh karena itu pemberlakuan Hukum Adat 
dalam UUPA disertai... 

•  Dengan persyaratan persyaratan minimal sebagai 
berikut: 

•  a. Tidak boleh bertentangan dengan kepentingan 
nasional dan negara, yang berdasarkan persatuan 
bangsa. 

•  b. Tidak boleh bertentangan dengan sosialisme 
Indonesia. 

•  c. Tidak boleh bertentangan dengan peraturan 
yang tercantum dalam UUPA dan peraturan 
perundang undangan lainnya. 111 



Hak Menguasai Negara  

•  Wewenang yang bersumber pada hak menguasai 
dari negara tersebut pada ayat (2) pasal ini 
digunakan untuk mencapai sebesar besarnya 
kemakmuran rakyat, dalam arti kebahagiaan, 
kesejahteraan dan kemerdekaan dalam 
masyarakat dan negara hukum indonesia yang 
merdeka, berdaulat adil dan makmur. 
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Lanjutan... 

•  Hak menguasai dari negara tersebut diatas 
pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah 
daerah swantara dan masyarakat hukum adat, 
sekedar diperlukan dan tidak bertentangan 
dengan kepentingan nasional, menurut 
ketentuan ketentuan peraturan pemerintahan.  
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Prinsip Fungsi Sosial 

•  Salah satu prinsip lain yang dipakai UUPA adalah 
fungsi sosial yang dilekatkan pada hak atas tanah. 

•  Pasal 6 UUPA menegaskan “semua hak atas 
tanah mempunyai fungsi sosial”. 

•  Prinsip  fungsi sosial mempunyai arti bahwa 
hukum agraria Indonesia mengambil jalan 
kompromi antara paham individualisme dan 
komunalisme atau kepentingan pribadi dan 
kepentingan masyarakat. 
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Konsekuensinya 

•  Dari prinsip fungsi sosial ini ialah jika ada tanah 
terlantar maka hak atas tanah tersebut kembali 
kepada “hak menguasai dari negara”. 
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Hak Hak Baru dan Konversi Hak Hak Lama 
•  Seperti telah dikemukakan di atas, dengan 

penetapan berbagai hak dalam UUPA maka hak 
hak agraria lama yang bersifat dulistis, 
dihapuskan. 

•  Tetapi hak hak lama tidak dapat dapat terhapus 
dengan sendirinya masih memerlukan berbagai 
pengubahan jenis hak. Contohnya dapat 
disebutkan ketik UUPA diundangkan ada hak 
gadai, hak milik atas tanah yang dimiliki oleh 
bukan WNI, hak hak seperti erfpacht dan opstal 
yang masa haknya berdasarkan kontrak belum 
habis 116 



Oleh sebab itu.. 

•  UUPA mengatur juga hak hak yang diberi sifat 
sementara (pemberlakuaannya ditolerir sampai 
waktu tertentu) serta konversi (peleburan atau 
penyesuaian hak hak lama ke dalam jenis jenis 
hak yang ada di dalam hukum agraria baru). 
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Lanjutan... 

•  Mengenai hak milik atas tanah yang mungkin 
dipunyai oleh orang asing atau orang yang 
mempunyai dua kewarganegaraan, begitu juga 
orang yang kehilangan statusnya sebagai WNI, 
diatur dalam pasal 21 ayat (3) dan (4) UUPA. 

•  Ditentukan bahwa orang asing yang setelah 
berlakunya UUPA memperoleh hak milik karena 
perwarisan tanpa wasiat atau harta karena 
perkawinan,... 
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Lanjutan... 

•  demikian juga WNI yang mempunyai hak milik 
dan setelah berlakunya UUPA kehilangan 
statusnya sebagai WNI, wajib melepaskan hak 
itu dalam waktu satu tahun dengan konsekuensi 
jika setelah jangka waktu tersebut hak milik tidak 
dilepaskan, maka hak itu menjadi hapus karena 
hukum dan tanahnya  jatuh pada negara dengan 
ke t en tua n h a k h a k p ih a k l a i n y a n g 
membebaninya tetap berlangsung (ayat 3). 
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Lanjutan... 

•  Seseorang yang memiliki status kewarganegaraan 
lain selain WNI, tidak dapat mempunyai tanah 
dengan hak milik dan baginya berlaku ketentuan 
yang tersebut dalam pasal 21 ayat (3). 
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Landreform dan Onteigening 

•  UUPA memuat juga dasar dasar ketentuan 
landreform dan onteigening sebagai bagian dari 
realisasi hak atas tanah yang dilekati fungsi sosial 
serta hak menguasai dari negara.  

•  Meskipun pengertian landreform sangat 
bervariasi, tetapi dapat dikemukakan pengertian 
umum, bahwa landeform adalah pengaturan 
distribusi kepemilikan tanah yang bertujuan 
menciptakan pemerataan. 
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Michael Lipton Menulis  

•  Landreform adalah kegiatan yang meliputi 
pengambilan tanah secara paksa, yang biasanya 
dilakukan oleh negara dari pemilik pemilik tanah 
luas dengan ganti rugi sebagian, dan pengaturan 
pengusahaan tanah sedemikian rupa sehingga 
manfaat dari hubungan antara manusia dan 
tanah dapat tersebar secara lebih merata daripada 
sebelum pengambilalihan.  
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Di Indonesia UU yang disebut UU 
Landreform adalah... 

• UU No. 56 / PRP/ 1960 adalah UU 
secara resmi diberi nama UU 
“Penetapan Luas Tanah Pertanian”. 
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Sedangkan Onteigening adalah.. 

•  Pencabutan hak atas tanah yaitu pemgambilan 
tanah secara paksa oleh negara atas tanah milik 
seseorang yang mengakibatkan hak atas tanah itu 
menjadi hapus tanpa yang bersangkutan 
melakukan pelanggaran atau kelalaian dalam 
memenuhi kewajiban hukumnya.  
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Terima kasih 

•  Sekian BAB II ini kami paparkan. 
•  Sekali Lagi Terima Kasih Atas Perhatian 

Mahasiswa Peserta Mata Kuliah Politik Hukum.  
•  WABILLAHI TAUFIQ WAL HIDAYAH.. 
•  WASSALAMUALAIKUM WR. WB.   
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