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Materi  

n 	  Konfigurasi	  PoliBk	  dan	  Produk	  
Hukum	  pada	  Periode	  Demokrasi	  

Liberal	  
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n  Pada	   masa	   setelah	   Jepang	   dikalahkan	   oleh	   tentara	   Sekutu	  
dalam	   Perang	   Pasifik,	   Indonesia	   memproklamasikan	  
kemerdekaannya	  pada	  tanggal	  17	  Agustus	  1945.	  

n  Sebelum	   itu,	   tepatnya	   bulan	   April	   1945,	   Pemerintah	  
Pendudukan	   Jepang	   telah	   membentuk	   satu	   paniBa	   yang	  
diberi	   nama	   Dokuritzu	   Zunbi	   Tjoosakai	   (Badan	   Penyelidik	  
Usaha-‐Usaha	   Persiapan	   Kemerdekaan	   	   Indonesia,	   BPUPKI)	  
dengan	   tugas	  menyiapkan	   rancangan	  Undang	  Undang	  Dasar	  
(UUD)	  yang	  akan	  dipakai	  sebagai	  konsBtusi	   tertulis	  kelak	   jika	  
Indonesia	  merdeka.	  

n  Setelah	  badan	  tersebut	  menyelesaikan	  tugasnya,	  pemerintah	  
segera	  membentuk	  paniBa	  baru	  yakni	  Dokuritzu	  Zunbi	  Linkai	  
(PaniBa	   Persiapan	   Kemerdekaan	   Indonesia,	   PPKI)	   dengan	  
tugas	   mempersiapkan	   kemerdekaan	   dan	   pemindahaan	  
kekuasaan	  kepada	  pemerintah	  bangsa	  yang	  akan	  merdeka	  itu.	  
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lanjutan	  
n  Sehari	   setelah	  proklamasi	   kemerdekaan,	  PPKI	   segera	  

menetapkan	   UUD	   dan	   mengangkat	   Soekarno	   dan	  
HaUa,	   sebagai	   presiden	   dan	   wakil	   presiden.	   Hingga	  
tahun	  1959,	  Indonesia	  menganut	  sistem	  parlementer	  
yang	  diwarnai	  Bga	  macam	  UUD;	  

n Dengan	   catatan	   bahwa	   secara	   konsBtusional	   pada	  
kurun	   waktu	   1945-‐1949	   sistem	   pemerintahan	   yang	  
resmi	   dipakai	   kuasi	   presidenBl,	   tetapi	   dalam	  
prakteknya	  diberlakukan	  sistem	  parlementer.	  

n Karena	   kesamaan	   konfigurasi	   konsBtusional	   itulah	  
maka	  para	  ahli	  menjadikan	  kurun	  waktu	  dengan	  Bga	  
macam	  konsBtusi	  tersebut	  sebagai	  salah	  satu	  periode	  
dengan	  konfigurasi	  poliBk	  yang	  sama.	  	  
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Konfigurasi	  PoliBk	  
•  Penulusuran terhadap konfigurasi politik 

periode demokrasi parlementer dimulai pada 
akhir pendudukan Jepang di Indonesia, yakni 
ketika pemerintah menjanjikan kemerdekaan 
bagi bangsa Indonesia yang ditindaklanjuti 
dengan pembentukan badan pembentuk 
rancangan UUD dan badan persiapan 
kemerdekaan. 

5 



PaniBa	  Undang	  Undang	  Dasar	  

•  Pada tanggal 7 September 1944 pemerintah Jepang 
mengumumkan janji untuk memberi kemerdekaan 
kepada bangsa Indonesia. Janji tersebut diulangi pada 
tanggal 1 Maret 1945 diikuti dengan pembentukan 
panitia yang bertugas mempersiapkan kemerdekaan 
(tepatnya membuat rancangan UUD). 

•  Tugas pokok badan ini menyusun rancangan UUD, 
tetapi kemudian badan ini menghabiskan sebagian besar 
waktu sidang sidang pertamnya untuk memperdebatkan 
dasar negara.  
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lanjutan	  
•  Sidang yang membicarakan dasar negara tersebut 

membuat forum terpecah menjadi dua 
golongan, yaitu “golongan nasionalis sekuler” 
dan “golongan nasionalis islam”.  

•  Kedua golongan ini disebut juga golongan 
kebangsaan dan golongan Islam. 

•  Karena perdebatan tentang dasar negara itulah 
sidang I BPUPKI diakhiri dengan pembentukan 
panitia kecil, yaitu panitia sembilan. Tugasnya 
mencari kesepakatan tentang dasar negara yang 
telah diperdebatkan selama 4 hari sidang (29 Mei 
s/d 1 Juni 1945) 
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lanjutan	  
•  Panitia sembialn berhasil mencapai kompromi 

tanggal 22 Juni 1945 dengan menyetujui sebuah 
naskah “Mukaddimah” UUD yang dikenal sebagai 
Piagam Jakarta atau “the Jakarta Charter” 

•  Setelah itu Soekarno membentuk panitia kecil yang 
diketuai Soepomo untuk menyusun rancangan 
UUD. 

•   Setelah diperdebatkan selama empat hari, akhirnya 
(tanggal 16 Juli 1945) BPUPKI menyetujui 
rancangan UUD yang akan dijadikan konstitusi 
tertulis Indonesia merdeka. 
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lanjutan	  

n BPUPK I	   buba r	   s e te l ah	   mencapa i	  
kesepakatan	   dasar	   negara	   dan	   rancangan	  
UUD.	  

n Tugas	  berikutnya	  diserahkan	  kepada	  paniBa	  
yang	   jumlahnya	   lebih	   kecil	   yakni	  Dokuritzu	  
Z u n b i	   L i n k a i	   ( P a n i B a	   P e r s i a p a n	  
Kemerdekaan	  Indonesia,	  disingkat	  PPKI).	  
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Pengesahan	  Pembukaan	  dan	  
Batang	  Tubuh	  UUD	  

n PaniBa	   Persiapan	   Kemerdekaan	   Indonesia	  
(PPKI)	   dibentuk	   tanggal	   7	   Agustus	   1945	  
yang	   diketuai	   Soekarno	   dan	   wakil	   ketua	  
Moh.HaUa.	   Menyampaikan	   penegasan	  
kembali	   tentang	   kemerdekaan	   Indonesia	  
kepada	  Jepang.	  

n Namun	   keBka	   Jepang	   terpaksa	   menyerah	  
kepada	   Sekutu	   pada	   tanggal	   15	   Agustus	  
1945,	   Jepang	   Bdak	   dapat	   meneruskan	  
usahanya	   memberi	   kemerdekaan	   kepada	  
Indonesia.	  	  
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lanjutan	  
Kejadian itu membawa konsekuensi bahwa usaha 
“memerdekakan” Indonesia menjadi tanggung jawab 
para pemimpin Indonesia sendiri. 
Maka pada tanggal 17 Agustus 1945 bangsa 
Indonesia atas nama Soekarno – Hatta menyatakan 
kemerdekaannya. 
Untuk melengkapi kemerdekaan Indonesia sehari 
setelah proklamasi PPKI menyelenggarakan sidang 
yang mengambil pokok mengesahkan Pembukaan 
dan Batang Tubuh UUD dan Memilih Presiden dan 
Wakil Presiden. 
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Sistem	  Pemerintahan.	  
Sistem	  pemerintahan	  negara	  mana	  yang	  
dianut	   dalam	   UUD	   mengundang	   beda	  
pendapat	   diantara	   ahli	   hukum	   tata	  
negara.	  
Ada	   yang	   menyebut	   presidenBl,	   tetapi	  
ada	   juga	   yang	   menyebut	   kuas i	  
presidensil.	  
Hali	   ini	   terjadi	   karena	   muatan	   UUD	  
memuat	   unsur	   parlementer	   maupun	  
presidenBl.	   12 



Jika	  dilihat	  ketentuan	  pasal	  4	  (1)	  dan	  pasal	  17	  
maka	  sistem	  yang	  di	  anut	  UUD	  adalah	  

presidenBl.	  
•  1.Presiden menjadi kepala pemerintahan yang 

tidak bertanggung jawab kepada DPR. 
•  2.Mentr i diangkat , diberhentikan, dan 

bertanggung jawab kepada Presiden, bukan pada 
DPR. 
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Namun	  Jika	  dilihat	  pada	  pasal	  6	  UUD	  

1.Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan 
Rakyat.  

2.Presiden bertanggung jawab dan tunduk kepada 
MPR serta wajib menjalankan putusan putusan 
MPR, maka dapat dikatakan UUD 1945 menganut 
sistem parlementer. 

>Maka dapat dikatakan UUD 1945 menganut sistem 
parlementer. Sebab MPR merupakan “penjelmaan 
seluruh rakyat Indonesia” yang secara esensial 
merupakan lembaga perwakilan rakyat. 
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>Namun dari sudut pandang konstitusional 
konfigurasi yang ada di Indonesia adalah 
demokratis. Apapun kualifikasi sistem yang 
pemerintahan yang akan diberikan (apakah 
presidentil maupun parlementer atau kuasi 
presidensil/parlementer) asas yang dijadikan 
pijakannya adalah demokrasi.  

15 



•  Memang sistem presidentil maupun 
parlementer merupakan bentuk 
pelembagaan atau strukturisasi terhadap 
asas demokrasi setelah dipilah-pilahnya 
poros kekuasaan seperti dalam Trias 
Politika. 

•  Secara prinsip UUD 1945 menganut 
paham demokrasi yang ditegaskan dari 
ketentuan pasal 1 (2) yang berbunyi: 
“Kedaulatan ada di tangan rakyat, dan 
dilakukan sepenuhnya oleh Majelis 
Permusyawaratan Rakyat. 16 
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Dari Organis ke Pluralistik 

Konfigurasi demokratis yang dituntut oleh UUD 1945 tidak 
bisa dipenuhi pada awal awal proklamasi kemerdekaan, 
karena pada waktu itu belum dibentuk lembaga lembaga 
negara. 

Oleh karena itu, semua kekuasaan dilimpahkan kepada 
presiden melalui pasal IV, aturan peralihan yang berbunyi: 

“Sebelum majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk 
menurut Undang Undang Dasar ini, segala kekuasaannya 
dijalankan oleh presiden dengan bantuan sebuah komite 
nasional. 



Tidak	  mengherankan	  jika	  pola	  kekuasaan	  seperB	  
itu	  dapat	  menimbulkan	  kekuasaan	  terpusat	  di	  

tangan	  presiden,	  sehingga	  presiden	  bisa	  
dianggap	  diktaktor	  atau	  Bdak	  berada	  di	  dalam	  

sistem	  kedaulatan	  rakyat.	  

Untuk melawan anggapan yang sebenarnya 
berlawanan dengan kehendak rakyat , maka 
timbul usaha-usaha untuk membangun corak 
pemerintahan yang demokratis – yang waktu 
itu- pilihannya adalah sistem Parlementer.   
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Sebenarnya jika dilihat dari ayat 1 Aturan 
Tambahan UUD 1945, kekuasaan negara yang 
terpusat pada presiden hanya dibaatasi paling lama 
enam bulan setelah Perang Asia Timur Raya. 

Tetapi gagasan untuk segera mengakhiri pola yang 
berbau “negara organis” itu tidak bisa ditunda dan 
diarahkan menurut cara dan batas waktu tersebut. 



Pada	   Rapat	   tanggal	   16	   Oktober	   1945	   KNIP	  
menindaklanjuB	   memorandum	   itu	   dan	  
mengusulkan	   kepada	   pemerintah	   agar	   komite	  
tersebut	  diserahi	  kekuasaan	  legislaBf.	  
	  
Pemerintah	   diwakili	   oleh	   Wapres	   Mohammad	  
HaUa	   menyetujui	   usul	   tersebut	   mengeluarkan	  
Maklumat	   yang	   diberi	   nomor	   X	   (selanjutnya	  
dikenal	  dengan	  Maklumat	  Wakil	  Presiden	  No.	  X	  
Tahun	  1945)	  	  
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Dengan	  keluarnya	  maklumat:	  

n Terjadilah	  praktek	  ketatanegaraan	  diluar	   jalur	  
konsBtusi	   yang	   resmi.	   Tepatnya	   terjadi	  
perubahan	   ketatanegaraan	   UUD	   1945	   yang	  
berlaku.	  Perubahan	  itu	  merupakan	  perubahan	  
kedudukan	   KNIP	   (Komite	   Nasional	   Indonesia	  
Pusat)	  menjadi	  badan	  legislaBf.	  

n Selanjutnya	   perubahan	   sistem	   kabinet	   dari	  
presidenBl	  ke	  parlementer.	  
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Perubahan	  Sistem	  Pemerintahan	  yang	  sangat	  
fundamental	  iniBdak	  dilakukan	  dengan	  perubahan	  UUD	  

melainkan	  dengan	  Maklumat	  Pemerintah	  
•  Artinya:Terjadi lagi perubahan praktek 

ketatanegaraan. Jika menurut UUD 1945 
presiden bertanggung jawab kepada MPRdan 
berkedudukan sebagai kepala negara dan 
kepala pemerintahan sekaligus , maka dengan 
adanya maklumat ini, presiden kehilangan 
kedudukannya sebagai kepala pemerintahan. 
S e b a b d a l a m s i s t e m p a r l e m e n t e r 
pemerintahan dijalankan oleh kabinet yang 
dipimpin oleh Perdana Mentri.  
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Menurut	  George	  Mc	  T	  
Bahwa	  perubahan	  ke	  sistem	  parlementer	  	  yang	  
liberal	  ini	  semula	  didorong	  oleh	  kelompok	  muda	  
revolusioner	  yang	  merasa	  kurang	  setuju	  dengan	  
kekuasaan	  negara	  dibawah	  pimpinan	  Soekarno.	  
Mereka	  menolak	  sistem	  yang	  berlaku	  karena	  
pemerintahan	  Soekarno	  kala	  itu	  di	  dominasi	  
oleh	  orang	  orang	  pada	  masa	  pendudukan	  
Jepang	  	  memegang	  jabatan	  Bnggi	  atau	  bekerja	  
sama	  dengan	  pendudukan	  Jepang.	  
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lanjutan	  

	  Jadi	  perBmbangan	  pokok	  yang	  dipakai	  adalah	  
untuk	   meyelamatkan	   publik	   Indonesia	   dari	  
pemerintahan	  kuku	  besi.	  

Alasan	   lain	   yakni	   memberi	   kesan	   pada	   Dunia	  
Internasional	  bahwa	  Negara	  ini	  adalah	  negara	  
Demokrasi,	   bukan	  negara	  Boneka	   yang	  diberi	  
oleh	  pemerintah	  Jepang.	  
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Republik Indonesia Serikat. 
Belum berumur satu tahun kemerdekaan 
Indonesia, Belanda datang kembli ke Indonesia 
untuk melanjutkan kolonialismenya. Dengan 
membonceng tentara tentara sekutu yang 
sebenarnya bertugas melucuti tentara Jepang 
yang telah kalah, Belanda secara sepihak 
mendudukibeberapa tempat, terutama kota kota 
di Indonesia, dan mendirikan kembali 
Pemerintahan Belanda.  
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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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•  Konstitusi RIS yang diberlakukan bersamaan 
dengan pembubaran Negara Kesatuan 
Republik Indonesia tanggal 27 Desember 
1949 itu menganut bentuk Republik Federasi. 

•  Sistem pemerintahannya parlementer disertai 
kebijaksanaan, bahwa parlemennya tidak 
dapat menjatuhkan pemerintah seperti yang 
ter tuang dalam ketentuan pasal 122 
Konstitusi RIS. Pemegang kedaulatan didalam 
RIS adalah pemerintah bersama sama dengan 
DPR dan Senat. 
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•  Dari Sudut konstitusi dapat dikualifikasikan 
bahwa konfigurasi yang dianut dalam RIS 
adalah Demokrat is. Bahkan dengan 
penganutan secara resmi terhadap sistem 
parlementer maka pikiran pikiran pluralistik 
seperti yang melatar belakangi lahirnya 
maklumat nomor X tahun 1945 mendapatkan 
tempat secara kokoh dalam konstitusi. 
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•  Dibawah UUDS 1950. 
Bentuk negara serikat ternyata tidak berumur 

panjang karena bentuk tersebut tidak sesuai 
dengan apirasi masyarakat Indonesia. Satu 
persatu Negara Negara bagian yang bernaung 
di bawah RIS menggabungkan diri dengan 
republik Indonesia (Di Yogyakarta) yang 
sebenarnya adalah merupakan salah satu 
negara bagian juga. 

29 



•  Piagam Persetujuan antara Republik 
Indonesia Serikat dan Republik Indonesia 
ditandatangani oleh Hatta dan A. Halim pada 
tanggal 19 Mei 1950. Hatta Perdana Mentri 
RIS mendapat mandat penuh dari negara 
Indonesia Timur dan Negara Sumatra Timur 
untuk mewakili Negara RIS dan Dua Negara 
Bagian sekaligus.Sedangkan A. Halim 
mewakili Republik Indonesia. 

•  Piagam tersebut memuat persetujuan untuk 
kembaki ke bentuk “Negara Kesatuan Sesuai 
Dengan Proklamasi 17 Agustus 1945”. 

30 



n Selanjutnya	   pada	   tanggal	   15	   Agustus	   1950	  
UUDS	  dinyatakan	  berlaku	  sejak	  17	  Agustus	  
1950.	  

n Pada	  masa	  masa	   berikutnya	  UUD	   tersebut	  
lebih	  dikenal	  sebagai	  UUDS	  1950.	  

n UUDS	   1950	  menganut	   sistem	   Parlementer	  
d a n 	   d i a n g g a p 	   s e j a k 	   b a h w a	  
pemberlakuannya	  pada	  tanggal	  17	  Agustus	  
1950	   dimulailah	   era	   demokrasi	   liberal	   di	  
I ndone s i a	   s e sua i	   d engan	   s i s t em	  
parlementer	  sebenarnya.	  
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Bekerjanya	  Pilar	  Pilar	  Demokrasi	  

•  Terlepas dari beragamnya pandangan tentang 
sebab sebab instabilitas politik dan pemerintah 
yang diidentifikasi sebagai gagalnya sistem 
parlementer, merupakan hal yang tidak bisa 
dibantah bahwa pada masa masa pemakaian 
kabinet parlementer di Indonesia konfigurasi 
politiknya sangat demokratis 
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. Hal ini bisa dilihat dari bekerjanya 
pilar-pilar demokrasi 

•  A. Kehidupan Kepartaian dan Peranan Badan 
Perwakilan Rakyat berdasarkan aturan peralihan pasal 
IV UUD 1945, kekuasaan kekuasaan penting 
kenegaraan, termasuk legislatif, semula diletakan di 
tangan presiden dengan bantuan Komite Nasional. 
Tetapi gagasan perluasan hak hak demokrasi masyarakat 
telah menyebabkan keluarnya maklumat No.X tahun 
1945 yang menjadikan Komite Nasional bukan lagi 
sebagai pembantu presiden, melainkan menjadi badan 
legislatif  yang dapat menampung dan penyalur aspirasi 
masyarakat dalam membuat keputusan publik.  
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Sumber lain menyebutkan... 

•  Jumlah Partai Politik yang berdiri bukan hanya 
10 (sepuluh) partai, melainkan jauh lebih banyak, 
sebab selain muncul parati partai kecil, parati 
partai yang telah dilumpuhkan pada zaman 
Jepang bangkit lagi.  
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Periode 1950-1959 

•  Adalah masa liberal dimana partai partai melalui 
parlemen benar benar mengatasi kedudukan 
pemerintah. Sehingga dapat dikatakan , bahwa 
pada waktu itu pola hubungan antara parlemen 
dan pemerintah merupakan bureu-nonia atau 
dalam istilah Wilopo “Zaman Pemerintahan 
Partai Partai”. 
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Kebebasan Pers 

•  Sejalan dengan liberalisme yang dianut pada 
periode ini maka kebebasan pers juga hidup 
dalam irama itu. 

•  Pada kurun waktu ini bermunculan pula pers 
mahasiswa, disamping pers umum. Jika pada 
tahun 1945-1949 hanya ada pers mahasiswa 
“Idea” maka setelah 1950 bermunculan pers 
mahasiswa berbagai kota. 
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lanjutan 

•  Pada awal awal pengakuan kedaulatan terlihat 
adanya kemesraan dan kerjasama yang erat antar 
pemerintah Indonesia dan Pers. Keduanya sama 
sama mengelola semangat kemerdekaan, pejabat 
pejabat pemerintah memberikan suara yang 
menggembirakan tentang kehidupan pers ketika 
menyatakan kebesan pers, meletakkan suatu yang 
mutlak bagi kebebasan jiwa, martabat manusia 
dan dasar bagi proses demokrasi. 
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Jika dilihat ada atau tidaknya tindakan pemerintah 
terhadap pers pada waktu itu sudah jelas ada. 

•  Secara kuantitatif  bukanlah kecil menurut Edward 
C. Smith mencatat bahwa sejak tahun 1952 setiap 
tahun pasti ada tindakan anti pers baik oleh 
pemerintah maupun oleh tentara (Angkatan Darat). 
Smith membuat ikhtisar tindakan anti pers sejak 
Mei 1952-September 1959.  Tindakan anti pers ini 
mencakup tindakan seperti teguran, interogasi, 
sanksi kertas, sanksi ekonomi, pengusiran, 
penyitaan percetakan, pembatasan perjalanan, 
pemenjaraan, pembredelan dan lain sebagainya.  
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Karena serangan pers pada waktu itu 

•  Disampinbg tertuju pada kebijaksaan umum 
pemerintah sampai juga pada pribadi presiden. 
Antara lain Soekarno juga mendapat kritik 
gencar dari pers setelah mengucapkan pidato di 
Sumatra yang, antara lain berisi tuduhan bahwa 
pada beberapa pemimpin indonesia yang aktif  
membantu kekuasaan aktif  tertentu pada 
kekuasaan asing yang menjual bangsa dengan 
menerima uang berjuta-juta dan menggulingkan 
kabinet. 
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lanjutan 

•  Sangatlah menarik ketika surat kabar tidak mau 
surut dalam melontarkan kritikan kritikannya 
yang pedas, justru pemerintahan pada tahun 
1954 mencabut ordonasi pembredeilan pers yang 
diberlakukan oleh pemerintah kolonial belanda 
pada tahun 1931-1932. 
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Peran Pemerintah 

•  Seperti dapat dilihat dari uraian diatas, pada periode ini 
kedudukan pemerintah relatif  lemah atau berada pada 
kondisi bureu nomia. Lemahnya eksekutif  merupakan 
konsekuensi logis dari terlalu kuatnya partai partai yang 
tercermin dari parlemen.Namun ketika Indonesia 
kembali menjadi negara kesatuan dan menggunakan 
UUDS 1950 terjadi beberapa kali penggantian kabinet 
karena konstelasi kekuatan parlemen. Selama 9 Tahun 
UUDS berlaku tercatat ada 7 Kabinet yang jatuh 
bangun sehingga jika dihitung secara rata rata tiap 
kabinet hanya berumur 1,5 Tahun. 
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Karakter Produk Hukum  
•  Pada periode ini beberapa produk legislasi 

dikeluarkan ada beberpa peraturan perundang-
undangan yang menyangkut lembaga perwakilan 
dan pemilihan umum tetapi tidak selamanya 
dapat dilakukan sesuai dengan tujuannya. 
Beberapa UU tentang Pemerintahan Daerah 
diundangkan, dan produk hukum agraris 
nasional telah digarap dalam waktu yang panjang 
pada periode ini tetapi baru bisa final sesudah 
terjadi perubahan sistem politik atau periode 
sesudahnya. 42 



Hukum Pemilu 

•  A. Pemilu dan Partai Poltik. 
   Pemilihan umum (pemilu) merupakan instrumen 

penting dalam negara demokrasi yang menganut 
sistem perwakilan, pemilu berfungsi sebagai alat 
penyaring bagi politikus politikus yang akan 
mewakili dan membawa suara rakyat didalam 
lembaga perwakilan. 
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lanjutan 

•  Mereka yang terpilih dianggap sebagai orang 
atau kelompok yang mempunyai kemampuan 
atau kewajiban untuk bicara dan bertindak atas 
nama suatu kelompok yang lebih besar melalui 
partai politik (parpol). 
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Wawasan Konstitusional 

•  Wawasan konstitusi yang pernah berlaku pada 
periode ini yaitu UUD 1945, konstitusi RIS, dan 
UUDS 1950, menganut paham demokrasi 
sebagai salah satu asasnya yang fundamental, 
demokrasi yang dianutnya adalah demokrasi 
perwakilan. 
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Gagasan yang terhalang RUU Pemilu 
menjadi pingpong 

•  Penyelenggaraan Pemilu selalu menjadi progam 
pemerintah atau progam kerja kabinet, meskipun 
tidak semua kabinet menempatkannya pada 
prioritas utama. Ketika perilaku konstitusi RIS, 
kabinet Hatta merencanakan Pemilu agar 
berbentuk sebuah bentuk konstituante yang 
dapat menentukan apakah negara Indonesia 
memilih susuna federal ataukah kembali ke 
susunan kesatuan.  
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Namun sebelum Pemilu dapat terlaksana 
jalan sejarah mengubah bentuk federasi 

(serikat) menjadi bentuk kesatuan. 
•  Kabinet Natsir yang menggantikan Hatta 

kemudian mengajukan rancangan UU tentang 
Pemilu yang isinya hampir sama dengan UU No.
27 1948. Tetapi kabinet itu sudah jatuh sebelum 
rancangannya dibahas parlemen. Dengan 
demikian rencana Pemilu selalu terhalang. Pada 
periode 1945-1949 rencana itu terhalang oleh 
peperangan fisik maupun diplomasi melawan 
Belanda. 
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Peristiwa 17 oktober 1952 dan UU 
Pemilu 

•  Saling lempar “Ping Pong” rencana Pemilu 
akhirnya terhenti dan mengkristal menjadi UU 
Pemilu setela terjadi peristiwa 17 Oktober 1952 
yang terkenal itu. Peristiwa ini merupakan 
puncak perlawanan dari angkatan perang (ABRI) 
terhadap parlemen yang dianggap terlalu banyak 
mencampuri urusan darpu angkatan peran. 
Peristiwa ini sebenarnya berawal dari progam 
penghematan pemerintah dalam kabinet Wilopo. 
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lanjutan 

•  Peristiwa 17 Oktober yang sering disebut 
Pemberontakan Setengah hati itu 
memperlihatkan dengan jelas adanya konfrontasi 
terbka dari Tentara kepada DPR. Tentara 
menuntut pembubaran DPRS tetapi Soekarno 
menolak sebab meskipun UUDS 1950 bahwa 
presiden dapat membubarkan parlemen, dalam 
tempo 30 hari setelah pembubaran itu harus 
dibentuk parlemen baru sehingga dalam waktu 
singkat harus diselenggarakan pemilu. 
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lanjutan 

•  Kabinet Wilopo pada tanggal 21 oktober 1952 
dapat menyelamatkan muka dari peristiwa 17 
oktober, kabinet itu menyampaikan sebuah 
rancangan Pemilu kepada Parlemen yang oleh 
Parlemen segera dibahas. 

•  Pada Tanggal 4 April 1953 rancangan itu 
doterima menjadi UU dan di Undangkan secara 
resmi sebagai UU No.7 tahun 1953 tentang 
pemilihan anggota konstituante dan anggota 
dewan perwakilan rakyat. 50 



UU No.7 tahun 1953 tentang pemilihan anggota 
konstituante dan anggota dewan perwakilan rakyat. 

•  Cukupan isi 
•  UU no. 7 tahun 1953 yang biasa dan bisa disebut 

dengan UU pemilu mencakup elektoral laws dan 
pengaturan electoral process.dalam menilai 
pekerjaannya sisterm pemilu, biasanya orang 
ndonesia sering mencampuradukan antara  
electoral laws dan electoral process.sehingga 
sering kali masalah yang sebenarnya terjadi pada 
electoral process tetapi persoalanya dialihkan ke 
electoral laws.  51 



lanjutan 
•  Electoral laws adalah sistem pemilihan dan 

perangkat peraturan yang menata bagaimana 
pemilu dijalankan serta bagaimana distribusi 
hasil pemilu itu.sedangkan electoral process 
adalah mekanisme yang dijalankan dalam pemilu 
seperti pencalonan, kampanye, cara 
penghitungan, penentuan hasil dan 
sebagainya.UU no.7 tahun 1953 secara rincih 
mengatur sistem pemilu dan pedoman 
mekanisme pemilu yang mencangkup electoral 
laws dan pelakturan electoral process.  
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lanjutan 

n UU	  ini	  mengatur	  dengan	  sangat	  rincih	  
sehingga	  Bdak	  memberikan	  peluang	  yang	  
terlalu	  banyak	  terhadap	  pemerintah	  untuk	  
membuat	  interpretasi	  (bedasarkan	  ndeligasi	  
perundang-‐undangan)terutama	  atas	  hal-‐hal	  
yang	  bukan	  sekedar	  teknis.	  
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Subyek Pemilihan 

•  Pemilu menurut UU No.7 Tahun 1950 
diselenggarakan untuk memilih anggota 
konstituante dan anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat . 

•  Hak melilih diberikan kepada seluruh warga 
negara Indonesia yangt sudah berumur 18 
Tahun atau yang sudah kawin (pasal 1 ayat 1). 

•  Yang tidak perkenankan memilih hanyalah 
mereka yang tidak terdaftar dalam daftar 
pemilih. 54 



lanjutan 

•  Jumlah anggota konstituante yang dipilih 
berdasarkan hasil pembagian jumlah warga 
negara Indonesia dengan 150.000. 

•  Sedangkan untuk anggota DPR berdasarkan atas 
hasil pembagian jumlah warga negara Indonesia 
dengan 300.000. 

•  Yang dapat mencalonkan diri atau dipilih dalam 
pemilu adalah orang perorangan (calon 
perseorangan) atau calon secara kelompok 
(calon kumpulan (pasal 36)).  55 



Ikut sertanya partai di dalam Pemilu 
dapat tercakup dalam pengertian 

calon kumpulan ini. 

•  Nama nama yang dicantumkan di dalam daftar 
kumpulan calon tidak boleh melebihi jumlah 
anggota konstituante atau DPR yang boleh 
dipilih dalam daerah pemilihan yang 
bersangkutan, ditambah sebanyak jumlah 
anggota yang sudah ditetapkan. 
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Polarisasi Yang Ada Di DPR 

•  Polarisasi  yang ada di DPR berjalan pararel 
dengan yang terjadi di konstituante. Sehingga 
instabilitas itu telah mengantarkan presiden 
untuk sampai pada kesimpulan bahwa kesatuan 
dan persatuan bangsa telah sangat terancam. 
Karenanya presiden mempunyai alasan kuat 
untuk mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. 
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Hukum Pemda 
Demokrasi, Desentralisasi dan 

Negara Hukum 
• Masalah yang biasa menjadi fokus 

perhatian dalam studi tentang 
pemerintahan daerah (Pemda) adalah 
asas otonomi dan pelaksanaan 
desentralisasi dalam hubungan antara 
pemerintah pusat dan pemerintah 
daerah. 
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Tentang hal ini, Yamin menulis 
bahwa: 

“Susunan ta ta negara yang demokrat i s 
m e m b u t u h k a n p e m e c a h a n ke k u a s a a n 
pemerintahan pada bagian pusat sendiri dan pula 
membutuhkan pembagian kekuasaan itu antara 
pusat dengan daerah. Asas demokrasi dan 
desentral isasi tenaga pemerintahan ini 
berlawanan dengan asas hendak mengumpulkan 
segala-galanya pada pusat pemerintahan”. 
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Apa yang dikatakan Yamin 
memberikan kesimpulan bahwa: 

•  Otonomi daerah dan desentralisasi merupakan 
bagian dari negara yang menganut paham 
demokrasi.  

•  Jauh sebelum Indonesia merdeka, Hatta juga 
mengatakan Hal yang sama ketika menulis... 

“Menurut dasar kedaulatan rakyat itu, hak rakyat 
untuk menentukan nasibnya tidak hanya ada 
pada pucuk pemerintahan negeri, melainkan juga 
pada tiap tempat, dikota, desa dan di daerah...” 
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Menurut Hatta 
•  Dengan keadaan yang demikian, maka tiap tiap 

bagian atau golongan rakyat mendapat otonomi 
(membuat dan menjalankan peraturan peraturan 
sendiri) dan zelfbestuur (menjalankan peraturan-
peraturan yang dibuat oleh Dewan yang lebih 
tinggi)...Keadaan seperti itu penting sekali, 
karena keperluan tiap-tiap tempat dalam satu 
negeri tidak sama, melainkan berlain-lain”.  

•  Jadi otonomi haruslah menjadi salah satu sendi 
susunan pemerintahan yang demokratis.  
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Berdasarkan pandangan tersebut, dapat disimpulkan ada 
tiga faktor yang memperlihatkan kaitan erat antara 

desentralisasi dengan demokrasi,yaitu: 
•  1.untuk mewujudkan prinsip kebebasan (liberty)  
•  2.untuk menumbuhkan kebiasaan rakyat 

memutuskan sendiri kepentingan2 yang 
bersangkutan langsung dengan mereka. Memberi 
kesempatan kepada masyaraka t untuk 
memutuskan sendiri kepentingan2nya merupakan 
hal yang sangat esensial di dalam suatu 
masyarakat yang demokratis. 

•  3.untuk memberikan pelayanan yang sebaik2nya 
terhadap masyarakat yang mempunyai tuntunan 
yang berbeda.  62 



Hubungan Kekuasaan antara Pusat 
dan Daerah 

•  Analisis mengenai hubungan antara demokrasi, 
desentralisasi dn negara hukum diatas, 
memberikan gambaran mengenai 
gezagsverhouding atau hubungan kekuasaan 
antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 

•  Tetapi konteks yang terlihat dalam hal ini adalah 
pembagian kekuasaan vertikal, bukan horizontal 
seperti Trias Politika misalnya Wolfhoff  
mengatakan dilihat dari sudut hukum, kekuasaan 
adalah hak mengambil tindakan yang wajib 
ditaati. 63 



Tindakan kekuasaan merupakan jawaban atas 
pertanyaan tentang bagaimana sifat sifat tindakan 

itu. Adapun sifat sifat tindakan itu dibedakan 
dalam tiga kategori yaitu: 

•  1. Tindakan mengatur yang bersifat menetapkan 
peraturan umum dalam arti otonom yang 
menurut ketentuan ketentuan mengenai keadaan 
dan peristiwa abstrak, atau perintah dan larangan 
yang tidak ditujukan kepada pribadi pribadi 
khusus.  
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lanjutan 

•  2. Tindakan mengurus yang bersifat mengambil 
tindakan khusus yang mengenai keadaan dan 
peristiwa kongkrit atau ditujukan kepada oknum 
pribadi khusus. 

•  3.Tindakan mengadili yang bersifat mengambil 
keputusan khusus untuk mengakhiri 
persengketaan khusus antara dua pihak khusus. 
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Oleh Wolfhoff  

•  Pembentukan pemerintah daerah otonom oleh 
pemerintah pusat termasuk persetujuan atau 
pembatalan suatu peraturan daerah otonom 
dimasukkan dalam kategori tindakan mengurus.  

•  Tetapi Ateng Syafrudin memberi catatan bahwa 
bentuk tindakan pembentukan pemerintah 
daerah otonom pada kenyataannya sama dengan 
tindakan mengatur karena ditetapkan dengan 
ordonansi atau Undang Undang. 
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Istilah Otonomi yaitu 
•  Mempunyai arti kebebsan atau kemandirian, 

tetapi bukan kemerdekaan, sehingga daerah 
otonom itu diberi kebebasan atau kemandirian 
sebagai wujud pemberian kesempatan yang 
harus dipertanggungjawabkan. 

•  Pertanggungjawaban sendiri itu ada dua unsur: 
1.Pemberian tugas dalam arti melaksanakannya 
2.Pemberian kepercayaan berupa kewenangan 

untuk menetapkan dan memikirkan sendiri 
bagaimana menyelesaikan tugas itu. 
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Cara dan Cakupan Otonomi yaitu 

•  Tentang bagaimana otonomi diberikan dan 
bagaimana batas cakupannya, para sarjana 
mengidentifikasikan ke dalam tiga ajaran yaitu, 
formal, material, dan nyata (riil). 

•  Dikalangan para sarjana ada yang berpandapat 
seperti Bagir Manan menyebut dengan istilah 
“sistem rumah tangga daerah”. 
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Pendapat Josep Riwu Kaho 

• Memberi istilah “sistem” yang 
menekankan pada teknik yang 
dipergunakan untuk menetapkan 
bidang bidang yang diserahkan 
menjadi urusan rumah tangga daerah. 

69 



Koentjoro Poerbopranoto 

•  Memakai istilah sistem yang kadangkala diganti 
dengan istilah asas. 

•  Terlepas dari perbedaan istilah, ternyata mereka 
berpijak pada pengertian yang sama bahwa 
ajaran ajaran (formal, material, dan riil) 
menyangkut tatanan yang berkaitan dengan cara 
pembagian wewenang, tugas, dan tanggung 
jawab untuk mengatur dan mengurus urusan 
pemerintahan antara pusat dan daerah. Maka 
digunakan istilah “asas otonomi”. 70 



Asas Otonomi Formal  

•  Dalam asas otonomi formal pembagian tugas, 
wewenang, dan tanggung jawab antara pusat dan 
daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri 
tidak dirinci didalam undang undang.  

 
•  Pandangan yang dipakai dalam asas ini bahwa 

tidak perbedaan sifat antara urusan yang 
diselenggarakan oleh pusat dan daerah. 

71 



lanjutan 

n Pembagian	  tugas	  wewenang	  dan	  tanggung	  
jawab	  tersebut	  semata	  mata	  berdasarkan	  atas	  
keyakinan	  bahwa	  suatu	  urusan	  pemerintahan	  
akan	  berhasil	  baik	  jika	  diurus	  dan	  diatur	  oleh	  
satuan	  pemerintahan	  tertentu,	  dan	  
sebaliknya	  .	  	  
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Seperti Pendapat Tresna 

•  Daerah tidak boleh mengatur apa yang telah 
diatur dengan undang-undang . Peraturan 
Daerah yang lebih tinggi martabatnya. Apabila 
pihak yang lebih tinggi kemudian mengatur apa 
yang tadinya telah diatur oleh daerah, maka 
Peraturan Daerah yang bersangkutan sejak itu 
tidak berlaku lagi.  
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Asas Otonomi Material 

•  Berbalikan dengan asas otonomi formal, maka 
asas otonomi material memuat secara rinci 
(didalam peraturan perundang-undangan ) 
pembagian wewenang, tugas, dan tanggung 
jawab antara pusat dan daerah. Semuanya 
ditetapkan secara pasti dan jelas sehingga daerah 
memiliki pedoman yang jelas. 
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Kelemahan Asas Otonomi Material 

•  Sebab ia berpangkal pada pikiran yang keliru 
yaitu anggapan bahwa urusan pemerintahan 
dapat dirinci dan dipilah pilah. Padahal, 
meskipun memang ada hal hal yang dapat dilihat 
sifatnya dengan jelas, banyak juga hal hal yang 
mempunyai sifat ganda. Begitu juga ada 
kemungkinan bahwa dalam setiap urusan 
pemerintahan terkandung berbagai dimensi atau 
bagian bagian yang perlu diurus dan diatur 
secara berbeda, misalnya urusan pertanian. 
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Kelemahan lain dari asas ini ialah  

•  Daerah hanya mempunyai peluang kecil untuk 
segera menyesuaikan diri dengan perubahan 
keadaan yang mungkin menuntut pemindahan 
penanganan urusan yang telah dibagi. 

•  Oleh karena itu, asas otonomi material dirasa 
tidak memuaskan dan dianggap tidak dapat 
dijadikan patokan obyektif  untuk menciptakan 
hubungan yang serasi antara pusat dan daerah. 
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Asas Otonomi Riil 

•  Asas Otonomi Riil merupakan jalan tengah 
antara asas otonomi formal dan material. Dalam 
asas ini, penyerahan urusan kepada daerh 
otonom didasarkan pada faktor faktor riil. 

•  Persoalan yang muncul adalah yang manakah 
yang lebih dominan antara asas formal dan 
material dalam asas riil.  
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Menurut Bagir Manan Dari Uraian 
Tresna 

•  Terdapat  kesan bahwa sebagai jalan tengah asas 
otonomi riil lebih mengutamakan asas 
formalnya. 

•  Mengapa?... Karena dalam asas otonomi formal 
mengandung gagasan untuk mewujudkan prinsip 
kebebsan dan kemandirian bagi daerah 
sementara asas otonomi material akan 
merangsang timbulnya ketidakpuasan daerah dan 
spanning hubungan antara pusat dan daerah.  
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Keputusan PPKI  

(Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia)  
•  Undang Undang Desentralisassi di Negara 

Republik Indonesia segera lahir menyusul 
proklamasi kemerdekaan. 

•  Alasan pembentukan UU tersebut adalah paham 
kedaulatan rakyat yang dianut oleh negara yang 
baru merdeka ini. 
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lanjutan 

•  Kelahiran UU ini bisa ditelusuri dari sejarah 
pembentukan dan perkembangan komite 
Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang semula 
berdasarkan pasal IV Aturan Peralihan UUD 
1945, berkedudukan sebagai pembantu presiden 
dalam mengemban tugas sebagai lembaga-
lembagaa negara (MPR, DPR, DPA) yang belum 
dapat dibentuk sesuai dengan amanat UUD pada 
awal awal kemerdekaan itu. 
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UUD 1945 hanya mengatur masalah Pemda dalam 
1 pasal, yakni, pasal 18 yang berbunyi:  

•  Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar 
d a n k e c i l ,  d e n g a n b e n t u k s e s u a i 
pemerintahannya ditetapkan dengan undang 
undang, dengan memandang dan mengingat 
dasar pemusyaratan dalam sistem pemerintahan 
negara, dan hak hak asal usul dalam daerah 
daerah yang bersifat istimewa. 
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Penjelasan atas pasal 18 angka 1 
antara lain disebutkan: 

•  Di daerah daerah yang bersifat daerah otonom 
(streek dan locale rechtsgemmenschappen) atau 
bersifat daerah administrasi belaka, semuanya 
menurut aturan yang akan ditetapkan dengan 
undang undang. Di daerah daerah yang bersifat 
otonom akan diadakan badan perwakilan daerah, 
oleh karena di daerah pun pemerintah akan 
bersendi atas dasar pemusyawaratan. 
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Lahirnya UU No.1 Tahun 1945 

•  Tujuan dikeluarkannya UU ini adalah untuk 
menarik kekuasaan eksekutif  dari tangan Komite 
Nasional Indonesia Daerah (KNID). Penarikan 
tersebut disebabkan, antara lain oleh adanya 
dualisme  pemerintahan di Daerah: 

•  Disatu pihak memegang kekuasaan sipil sesuai 
dengan kedudukannya sebagai pembantu 
pemerintah, dipihak lain pangrehpraja dan polisi 
menjalankan tugas sebagai pegawai Republik 
Indonesia. 83 



Oleh sebab itu 

•  Berdasarkan penjelasan pasal 1, KNID dibentuk 
ditingkat karesidenan,kota dan kabupaten. 

•  Penjelasan atas pasal 2 menyebutkan bahwa 
KNID diubah menjadi  Badan Perwakilan 
Rakyat Daerah yang diketuai oleh Kepala 
Daerah.  

•  Sebagai ketua KNID, Kepala Daerah tidak 
menjadi anggota sehingga tidak mempunyai hak 
suara. 
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Sebagai Badan Perwakilan Rakyat Daerah, KNID 

Mempunyai 3 Wewenang:  
•  1. Membuat peraturan peraturan untuk 

kepentingan daerahnya (otonomi). 
•  Membantu pemerintah yang lebih tinggi dalam 

pelaksanaan peraturan yang ditetapkan oleh 
pemerintah yang lebih tinggi. 

•  Membuat peraturan mengenai masalah yang 
didelegasikan oleh UU umum, tetapi peraturan 
tersebut harus disahkan lebih dulu oleh 
pemerintah yang tingkatnya lebih tinggi 
(wewenang antara otonomi dan selfgovernment) 
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Maka ... 

n Dengan	  keluarnya	  UU	  No.1	  Tahun	  1945	  yang	  
mengubah	  kedudukan	  KNID,	  maka	  komite	  
tersebut	  Bdak	  lagi	  terlibat	  dalam	  berbagai	  soal	  
pemerintahan.	  

n Sebagai	  catatan,	  dalam	  membuat	  peraturan	  
peraturan	  ternyata	  KNID	  (DPRD)	  enggunakan	  
berbagai	  isBlah	  (Bdak	  seragam)	  untuk	  
penyebutan	  bentuknya,	  seperB	  maklumat,	  
peraturan,	  aturan	  bahkan	  ada	  yang	  memberi	  
nama	  Undang	  Undang.	   86 



Lanjutan... 

•  Hal ini bisa dimaklumi karena Negara yang baru 
merdeka ini belum memiliki peraturan peraturan 
perundang-undangan yang menyangkut 
“bentuk-bentuk” dan “tata urutan (hirarki)” yang 
baku. 

•  Uraian diatas memberikan kejelasan bahwa UU 
No.1 Tahun 1945 dibuat terutama untuk 
mewujudkan demokrasi dalam tata negara 
pemerintahan di daerah. 
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Lahirnya UU No. 22 Tahun 1948 
•  Hal Hal baru yang dimuat di dalam UU No.22 Tahun 

1948merupakan perbaikan atas materi UU no.1 Tahun 
1945, terutama menyangkut susunan pemerintahan di 
daerah. 

•   UU ini menyebutkan kemungkinan dibuatnya sekitar 4 
peraturan pemerintah (PP) yaitu cara menyusun 
anggaran pendapatan dan belanja (pasal 40),tanggung 
jawab belanja oelh pegawai (pasal 41 ayat (2)), cara 
pembentukan DPRD dan DPD selama belum UU 
pemilihan dan pelaksanaanya (pasal 46 ayat (3)), 
perhitungan keuangan daerah selama belum ada UU 
untuk itu (pasal 46 ayat (15)). 
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Berbeda dengan UU No.1 tahun 1945 yang 
menganut secara luas dualisme pemerintahan: 

•  UU No.22 Tahun 1948 menentukan satu macam 
satuan pemerintahan di daerah, yaitu satuan 
pemerintahan daerah otonom. Dalam pasal 1 (1) 
UU ini menetapkan bahwa daerah tersusun 
dalam tingkatan, yaitu Propinsi, Kabupaten (kota 
Besar) dan Desa (Kota Kecil). 

•  Sedangkan pada ayat (2) disebutkan daerah 
otonom yang lain yaitu “daerah istimewa” yakni 
daerah mempunyai hak hak asal usul sejak 
zaman sebelum proklamasi kemerdekaan.  89 



Asas Otonominya UU No.22 Tahun 1948 
menganut asas otonomi material dan formal 

sekaligus 
•  Dalam pasal 23 (2) disebutkan bahwa hal hal 

yang masuk urusan rumah tangga daerah 
ditetapkan di dalam UU pembentukan bagi tiap 
tiap daerah. 

•  Hal ini dapat memberikan kepastian tentang 
batas kewenangan antara pusat dan daerah. 
Tetapi UU inipun memuat asas formal dalam 
paasal 28 yang menyangkut larangan larangan 
atau asas formal dalam rumusan negasi. 
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Menurut pasal 28 ayat (1) UU No. 22 
Tahun 1948 bahwa... 

•  DPRD boleh membuat Peraturan Daerah 
(Perda) tetapi dilarang memuat hal hal yang telah 
diatur oleh PP atau Perda yang lebih tingga (ayat 
2). Sebaliknya menurut ayat (3), Perda yang lebih 
atas tidak boleh mengatur hal hal yang termasuk 
urusan rumah tangga daerah yang lebih rendah 
tingkatannya.  
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Hal Hal Lain... 

•  Hal hal lain yang tercakup dalam asas otonomi 
berdasarkan UU No.22 Tahun 1945, adalah 
adanya hasrat pusat untuk memberikan otonomi 
yang luas kepada daerah dan titik berat otonomi 
daerah diletakan di desa. 
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Menurut Bagir Manan Melihat Bahwa... 

•  Sebenarnya ada keraguan akan kemampuan desa 
untuk memikul tanggung jawab menjalankan 
urusan rumah tangga yang “mungkin” luas, 
sebab sumberdaya alam, sumber dayamanusia, 
dan sumberdaya keuangan yang memadai belum 
dimiliki oleh desa pada tahun 1948 itu. 

•  Karena itu, untuk pelaksanaannya diperlukan 
penggabungan beberapa desa lebih dulu 
sehingga apa yang dimaksud “desa” menurut 
UU No.22 Tahun 1948 “bukanlah desa atau 
pemerintahan desa yang sudah aada pada waktu 
itu”. 93 



Sebab Lahirnya UU No.1 Tahun 1957  
•  1. Kesulitan Realisasi UU No.22 Tahun 1948 

karena kenyataannya UU ini baru dapat berlaku 
setelah dibentuk berbagai Propinsi, Kabupaten< 
Kota Besar dan Kecil di Jawa dan Sumatera, 
sedangkan di Indonesia Timur berlaku UU 
Desentralisasi yang sengaja diciptakan oleh 
Belanda di Negara Bagian yang dibentuknya. 
Jadimeskipun UU No.22 Tahun 1948 sudah 
mulai dapat berlaku, masih ada persoalan yang 
dihadapi waktu itu, yakni bagaimana mengatasi 
kesulitan kesulitan yang timbul karena 
beranekaragaman peraturan desentralisasi dan 
daerah otonom sebagai warisan masa lalu.  94 



UU No. 1 Tahun 1957 sebagai UU yang 
berinduk pada UUDS 1950 

•  Menganut asas yang ditetapkan UUD induknya 
yakni “otonomi yang seluas-luasnya” yang 
diwujudkan dalam asas otonomi yang nyata. 

•  Ini merupakan implikasi dari asas demokrasi 
yang ultra demokratis di bawah UUDS 1950, 
yang pada gilirannya, dinilai dapat mengancam 
kesatuan bangsa dan memperlemah hubungan 
hirarki antara pusat dan daerah. 

95 



Didalam UU No.1 1957 ini ... 

•  Tidak dimuat perincian urusan urusan rumah 
tangga daerah. 

•  Tetapi secara luas diserahkan kepada daerah 
untuk mengatasinya. 

•  Pemerintah Pusat hanya mempunyai wewenang 
dalam hal hal yang oleh UU ditetapkan menjadi 
urusan pemerintah pusat. 
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Maka... 

•  Dengan adanya batasan batasan pelaksanaan 
otonomi yang seluas luasnya itu, maka dapat 
dipahami bahwa dalam desentralisasi itu 
keutuhan dan kepentingan negara dijadikan 
sebagai batas umum. 

•  Penjelmaan atas pembatasan otonomi seluas 
luasnya dilihat dari sudut hukum dapat berupa 
peraturan yang : 
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Lanjutan... 

•  A. Memberikan wewenang kepada pusat untuk 
setiap saat menentukan urusan urusan 
pemerintahan yang akan menjadi wewenangnya. 

•  B. Memberikan wewenang kepada pusat untuk 
menarik kembali atau mengalihkan urusan 
rumah tangga daerah menjadi urusan pusat. 

•  C. Memberikan wewenang untuk menolak hasrat 
suatu pemerintahan daerah untuk mengatur dan 
mengurus urusan pemerintahan tertentu. 
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Lanjutan... 

n D.	  Memberikan	  kewenangan	  kepada	  pusat	  
untuk	  melakukan	  pengawasan	  terhadap	  
jalannya	  pemerintahan	  daerah	  baik	  prevenBf,	  
represif	  maupun	  dalam	  bentuk	  pengawasan	  
lainnya.	  	  
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Maka Kedudukan Kepala Daerah 
Adalah... 

•  Sebagai alat Daerah otonom semata mata 
merupakan perwujudan dari keinginan UU No. 1 
Tahun 1957 untuk menghilangkan sifat dualisme 
sekaligus untuk memberi bobot kehidupan 
demokrasi. 

•  Jika kepala daerah berhalangan atau berhenti 
maka tugasnya dilakukan oleh wakil ketua DPD 
(pasal 26 ayat (1) yang menurut pasal 6 ayat (3) 
wakil tersebut dipilih dari dan oleh anggota 
DPRD. 100 



Kontrol dan Delegasi Perundangan-
Undangan 

•  Dalam penjelasan UU No.1 Tahun 1957 
disebutkan, bahwa dalam rangka kontrol pusat 
terhadap urusan daerah, “pengawasan preventif ” 
hanya dilakukan bagi beberapa keputusan 
tertentu saja, di mana tersangkut kepentingan 
kepentingan besar atau kemungkinan timbulnya 
k e g e l i s a h a n a t a u g a n g g u a n d a l a m 
penyelenggaraan kepentingan umum oleh 
pemerintah daerah, sehingga kemungkinan 
da tangnya ker ug ian a tas kepent ing an 
kepentingan itu dapat dicegah sebelumnya. 101 



Dalam UU No.1 Tahun 1957 
Terdapat... 

•  Beberapa materi yang pengaturannya 
lebih lanjut diserahkan kepada 
pemerintah melalui delegasi 
perundang-undangan dalam 

pembuatan PP (Peraturan Pemerintah) 
terutama yang menyangkut hal hal 
yang bersifat tehknis pelaksanaan. 
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Lahirnya Hukum Agraria 

•  Membanjirnya Tuntutan Pembaruan dikarenakan 
dalam penelusuran sejarah dan analisis normatif  
hukum agraria zaman hindia belanda telah 
menunjukkan bahwa hukum agraria zaman 
kolonial sangat eksploitatif, dualistik, feodalistik. 

•  Dengan asas verkelaring  yang meyertainya, jelas 
sangat bertentangan dengan kesadaran hukum 
dan rasa keadilan masyarakat. 
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Lanjutan... 

•  Oleh sebab itu, wajar jika setelah proklamasi 
kemerdekaan timbul tuntutan agar segera 

diadakan pembaruan terhadap agraria. 

•  Karena peraturan perundang undangan yang 
ditinggalkan kolonialisme Belanda masih tetap 
diberlakukan selama pemerintah belum dapat 
memproduk hukum hukum baru yang sesuai 

dengan jiwa kemerdekaan.  
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Menurut Pelzer... 

•  Target pertama tuntutan yang membanjiri adalah 
perkebunan milik pangeran di Jawa Tengah yang 
kemudia diikuti dengan adanya “hak konversi” 
bagi para pengusaha perkebunan Barat yakni hak 
untuk memperoleh pelayanan tenaga kerja biasa 
tanpa upah. 
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Lanjutan... 

•  Untuk menanggapi berbagai tuntutan itu pada 
tanggal 6 Maret 1948, presiden membentuk 
sebuah komisi yang dikenal dengan Panitia 
Tanah Konversi. Dari komisi ini disampaikan 
rancangan UU untuk memperbaiki Peraturan 
Sewa Tanah atas tanah milik pangeran melalui 
sepucuk surat tanggal 28 Maret 1948 kepada 
Presiden Soekarno. Akhirnya keluaarlah UU No 
13 Tahun 1948 yang menghapus konversi. 
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Langkah Langkah Yang Di Tempuh 
Pemerintah... 

•  Untuk mengakhiri produk hukum Agraria 
kolonial itu dapat dibedakan dalam dua jalur 
yaitu: 

•  1. pengundangan berbagai peraturan agraria 
yang sifatnya parsial, artinya, menyangkut bagian 
bagian tertentu dari lingkup hukum agraria. 

•  2. membentuk panitia panitia perancang UU 
Agraria yang bulat dan bersiafat nasional. 
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Pada Periode 1945-1959 

•  Pemerintah belum berhasil membuat UU 
Agraria Nasional yang bulat sebagai pengganti 
Agrarische Wet 1870. Tetapi ini bukan berarti 
keinginan untuk mengganti produk lama dengan 
UU yang berwatak nasional diabaikan begitu 
saja.  

•  Sejak awal kemerdekaan, pemerintah telah 
mengambil langkah langkah konkret untuk 
mengakhiri berlakunya UU produk 
kolonialiseme. 108 



Lanjutan... 
•  Meskipun kenyataannya UU Agraria yang 

“bulat” baru dapat diundangkan pada Tahun 
1960.Ada dua kendala pokok yang dihadapi  
pemerintah yaitu: 

•  1.ke luar harus mempertahankan kedaulatan 
negara dari usaha Belanda untuk merebutnya 
kembali. 

•  2. Ke dalam, harus menyusun aparatur dan 
administrasi pemerintahan menurut UUDserta 
membangun stabilitas dan melancarkan 
kehidupan ekonomi negara. 
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Lanjutan... 
•  Langkah demikian merupakan bagian dari upaya 

untuk mempergunakan kebijaksanaan dan tafsir 
baru yang sesuai dengan cita-cita kemerdekaan 
seperti dikemukakan oleh Boedi Harsono: 

Usaha untuk mengadakan perombakan hukum 
agraria secara menyeluruh ternyata memerlukan 
waktu yang lama ... Untuk itu, maka terpaksalah 
dipergunakan hukum agraria yang lama, tetapi 
pelaksanaannya  didasarkan atas kebijaksanaan 
yang baru dan denganmemakai tafsir yang baru 
pula, yang sesuai dengan asas asas Pancasila. 
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Diantara berbagai peraturan perundang-undangan 
yang penting yang dilahirkan sebagai kebijaksanaan 

dan tafsir tafsir baru menyangkut hal hal sebagai 
berikut: 

•  1. Penghapusan Hak Konversi dengan UU No. 
13 Tahun 1948 yang kemudian dilengkapi UU 
No. 5 Tahun 1950. Kedua UU ini menghapus 
hak konversi dari hukum agraria Indonesia yang 
pada gilirannya disusul dengan lahirnya 
keputusan mentri pertanian dan agraria no SK.
2/Ka/1963 tentang pemberian hak milik atas 
tanah tanah bekas konversi dikarisidenan 
Surakarta. 
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Penghapusan tanah partikelir dengan 
UU no.1 Tahun 1958. 

•  Tanah partikelir adalah tanah eigendom yang 
bercorak istimewa karena sebagai tanah 
eigendom tanah partikelir ini berbeda dengan 
tanah eigendom biasa, karena adanya hak hak 
kenegaraan yang melekat pada pemiliknya, yang 
dalam bahasa Indonesia disebut hak pertuanan.  
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Perubahan Peraturan persewaan 
tanah rakyat dengan UU Darurat 
No.6 tahun 1951 yang kemudian 
dikukuhkan menjadi UU biasa 
dengan UU no.6 Tahun 1952. 

•  Kedua UU ini sebetulnya hanya berisi 
penambahan yaitu pada pasal 8 a. 8b. Serta pasal 
15.a dan 15.b yang berimplikasi pada adanya 
ketentuan bahwa persewaan tanah rakyat untuk 
tanaman tebu dan lain lain yang ditunjuk mentri 
pertanian hanya diperbolehkan untuk satu tahun 
atau satu tahun-tanaman (misalnya 16 bulan 
untuk tebu). 113 



Pengaturan perjanjian bagi hasil 
dengan UU no.2 Tahun 1960 

mengenai perjanjian bagi hasil. 

•  Semula diatur dalam hukum adat yang 
menentukan imbangan pembagian hasil atas 
tanah (antara pemilik dan penggarap) 
berdasarkan persetujuan kedua belah pihak. 
Pengaturan yang demikian dirasakan kurang 
menguntungkan bagi penggarap sehingga untuk 
menghentikan eksploitasi. Pemerintah 
mengeluarkan UU No.2 Tahun 1960 tentang 
“perjanjian bagi hasil”. 
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Pemerintah juga membentuk Panitia 
Pembentukan UU Agraria yakni 
Panitia Soewahjo Soemodilogo. 

•  Panitia ini dibentuk untuk melangkah lebih lanjut 
dalam upaya pembentukan hukum agraria yang 
baru disesuaikan dengan ketentuan pasal 37 dan 
pasal 38 UUDS 1950. 

•  Pada tahun 1957 panitia ini selesai menyusun 
naskah rancangan UU Pokok Agraria yang pada 
pokonya memuat hal hal sebagai berikut :... 
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Lanjutan... 

•  1. Penghapusan asas domein dan pengakuan hak 
rakyat yang harus ditundukkan di bawah 
kepentingan umum. 

•  2. Penggantian asas domein dgn hak menguasai 
dari negara sesuai dengan ketentuan pasal 38 
UUDS 1950 

•  3.Penghapusan dualisme hukum agraria. 
•  4.Hak hak atas tanah meliputi hak milik sebagai 

hak terkuat,yang dilekati fungsi sosial, hak usaha, 
hak bangunan, dan hak pakai. 116 



Lanjutan... 

•  5.Hak milik hanya dapat dipunyai oleh WNI. 
•  6.Perlunya penetapan batas minimum dan 

maksimum luas tanah yang boleh dimiliki. 
•  7.Pengerjaan dan pengusahaan sendiri tanah 

pertanian oleh pemiliknya sebagai asas. 
•  8.Pelaksanaan pendaftaran tanah dan 

perencanaan penggunaan tanah. 
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Dengan Demikian pada periode 
1945-1959 , pemerintah belum 

berhasil mengundangkan sebuah UU 
Agraria Nasional yang bulat. 

•  Tetapi dapat disimpulkan bahwa sebenarnya 
yang terjadi adalah “pengundangan yang 
tertunda saja, sebab UUPA (UU No.5 Tahun 
1960) yang kemudian benar benar di Undangkan 
pada [eriode berikutnya menganut asas asas yang 
telah diajukan oleh beberapa panitia, dan dimuat 
dalam RUU yang pernah diajukan dalam periode 
demokrasi liberal ini.  118 
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