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ABSTRAK 

 
Judul Penelitian : Mekanisme Pemberhentian Presiden Indonesia 

Dalam Perkembangan Sejarah Ketatanegaraan 

Di Indonesia 

Peneliti : Edi Saputra, SH., M.H 

 

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum 

normatif menggunakan studi hukum normatif. Pokok kajiannya 

adalah pelaksanaan atau implimentasi ketentuan hukum positif dan 

kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum yang terjadi 

dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.  

Adapun tujuannya adalah: 1) Untuk  mengetahui  dan  mencari  

alternatif  pemecahan  masalah terntang mekanisme pemberhentian 

presiden (impeachment) dalam ketatanegaraan indonesia mengalami 

perkembangan yang positif, dan 2) Untuk mengetahui dan mencari 

alternatif pemecahan masalah impeachment presiden dalam sejarah 

pemberhentian presiden di Indonesia dilakukan atas alasan hukum 

yang kuat. Teknik  pengumpulan  data  yang  akan  digunakan  

dalam  penelitian ini adalah studi kepustakaan yaitu berupa 

pengumpulan data sekunder sesuai dengan jenis data yang 

digunakan.  Dalam   penelitian ini, data yang dikumpulkan berupa 

data sekunder yang memiliki hubungan dengan masalah yang diteliti 

dan digolongkan sesuai dengan katalogisasi.  Hasil penelitian di 

simpulkan bahwa Perkembangan ketatanegaraan Indonesia telah 

memaparkan penyimpangan dan penyelewengan kekuasaan negara 

yang dilakukan oleh kepala eksekutif negara untuk mempertahan 

kan kekuasaanya menjadi pemantik pranata impeachment. Ini dapat 

dimaknai bahwa akibat dari penyimpangan dan penyelewengan 

kekuasaan itu tekadang menimbulkan ekses buruk bagi 

penyelenggaraan negara karena adanya suatu pengawasan yang 

dilakukan oleh kekuasaan legislatif. Akan tetapi ini merupakan 

perkembangan ketatanegaraan yang positif meskipun masih jauh 

dari yang dicita-citakan oleh pancasila. Impeachment  dalam  

sejarah  ketatanegaraan  indonesi  terhadap  Presiden Soekarno dan 

presiden Abdurrahman Wahid . terhadap presiden Soekarno, 

impeachment tidak didasarkan pada ketentuan yang jelas untuk 

melakukan impeachment tersebut, tetapi hanya berdasarkan bahwa 

MPRS sebagai lembaga tertinggi Negara. Selanjutnya impeachment 



terhadap presiden Abdurrahman Wahid memang telah dilandasi 

aturan yang sedikit lebih formal dan maju dibandingkan dengan 

proses impeachment terhadap Presiden Soekarno, yaitu 

digunakannya dasar hukum TAP MPR No. VII/MPRS/1973 dan 

TAP MPR No. III/MPR/1978. Akan tetapi keduanya masih 

merupakan alasan hukum yang dipolitisi. 

 

Kata kunci:  Mekanisme Pemberhentian Presiden Indonesia, Sistem 

Ketatanegaraan Di Indonesia, impeachment 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik yang 

merupakan negara hukum. Pengertian tersebut merupakan salah 

satu prinsip dasar yang terpatri dalam Undang-Undang Dasar 

Tahun 1945 (UUD 1945) sebagai prinsip negara hukum. Prinsip 

tersebut tertuang dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945, yang 

menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. 

Para pendiri bangsa secara historis menghendaki Negara 

hukum yang ideal sebagaimana dituangkan dalam penjelasan 

umum UUD 1945 tentang sistem   pemerintahan   negara   yang   

menyatakan  bahwa  Negara  Indonesia berdasar atas hukum 

(Rechtsstaat), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (Machtsstaat). 

Ini berarti, segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas 

peraturan    perundang-undangan    yang    sah    dan    tertulis.    

Peratur    an perundang-undangan tersebut harus ada dan berlaku 

terlebih dulu atau mendahului perbuatan yang dilakukan. 

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) 

sistem pemerintahan yang dianut oleh  Indonesia secara formal 

lebih menonjolkan system Presidensial ketimbang sistem   

Parlementer. Salah satu ciri dari pemerintahan Presidensial adalah 
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masa jabatan presiden yang ditentukan oleh UUD 1945
1
.  Jadi 

dengan masa jabatan seorang presiden yang pasti (fixed term) yang  

diatur  dalam  konstitusi,  maka  posisi  seorang  presiden  bisa  

dikatakan kokoh  atau  kuat  (strong  executive).  Akibat  dari  ciri 

di atas adalah tercipta pemerintahan yang stabil (executive 

stability). Hal ini berbeda dengan sistem parlementer yang bersifat 

executive instability karena ketergantungan eksekutif sebagai 

dependent variable terhadap konstelasi politik yang ada di 

parlemen  (independent variable
2
). 

Presiden sebagai pemegang kekuasaan penyelenggaraan 

negara Republik Indonesia seperti diamanahkan konstitusi UUD 

1945 memiliki tanggung jawab penuh dalam hal kepala negara 

sekaligus kepala pemerintahan. Dalam menjalankan   

pemerintahan,  presiden  dibantu  oleh  seorang  wakil presiden 

yang kemudian bertindak sebagai lembaga eksekutif negara. 

Pembagian  kekuasaan  di  Indonesia  menempatkan Majelis 

Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat 

(DPR) dan Dewan Pemerintahan Daerah (DPD) sebagai lembaga 

legislatif dan menempatkan Mahkamah Agung (MA) dan 

Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga yudikatif yang 

dilengkapi Komisi Yudisial (KY) sebagai lembaga negara 

pengawasan. 

                                                           
1 Arend Lijphart, Sistem Pemerintahan Parlementer dan Presidensial, PT. Raja 

Grafindo Persada, Jakarta, 1994, hlm. 5 
2 Ibid 
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Pembagian kekuasaan negara tersebut bertujuan memenuhi 

mekanisme check and balances. Mekanisme ini berwujud saling 

mengawasi satu sama lain sehingga pertanggungjawaban setiap 

lembaga negara kepada rakyat lebih transparan. Berlakunya 

mekanisme saling mengawasi antar lembaga negara di Indonesia 

juga untuk mengurangi penyalahgunaan wewenang 

(detournement)yang kiranya sering terjadi dewasa ini. 

Untuk menghindari kekuasaan yang bersifat tirani karena 

jabatan Presiden yang disandangnya cukup lama, maka DPR 

dapat memberhentikan Presiden  di  tengah  masa  jabatannya  

(bersifat  politis)  dengan cara meminta putusan Mahkamah 

Konstitusi atas dugaan pelanggaran yang dilakukan Presiden/wakil  

Presiden.  Pemberhentian  Presiden  sebelum  masa  jabatannya 

berakhir ini disebut sebagai impeachment
3
.  Ketika presiden dan 

wakil presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat dalam satu 

pemilihan umum dinilai sudah tidak mampu menjalankan 

pemerintahan  negara  karena  sebab-sebab  yang  telah  ditentukan  

oleh  UUD 

1945, lembaga legislatif yang bertugas mengawasi jalannya 

pemerintahan yang dipimpin presiden dapat memberi mosi tidak 

percaya atas nama parlemen yang kemudian diajukan ke lembaga 

yudikatif dalam hal ini Mahkamah Konstitusi untuk diputuskan 

presiden dan/atau wakil presiden pantas untuk diberhentikan dari  

jabatannya  atau  tidak,  kemudian  sidang  paripurna  Majelis 

                                                           
3 Lihat Pasal 27 UU No. 22 Tahun 2003, tentang Susunan dan Kedudukan MPR, 

DPR, dan DPD. 
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Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang merupakan gabungan DPR 

dan DPD untuk menentukan pemberhentian Presiden dari 

jabatannya. Tentu saja mekanisme   pemberhentian   Presiden   di   

Indonesia   yang   secara   tersirat ditentukan dalam UUD 1945 

menyatakan bahwa ketika Presiden diberhentikan dari  jabatannya  

maka  Wakil  Presiden  juga diberhentikan karena satu paket 

dipilih dalam pemilihan umum yang demokratis. 

Pasal 7B ayat (1) UUD 1945 menegaskan Presiden dapat 

diberhentikan karena  suatu  pelanggaran  hukum  yaitu  

pengkhianatan  terhadap  bangsa dan negara, korupsi, penyuapan, 

tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela apabila  

terbukti  tidak  lagi  memenuhi  syarat  sebagai  Presiden  dan  

Wakil Presiden
4
. 

Sebelum  amandemen  UUD  1945,  dasar  hukum  

impeachment secara implisit  dapat  ditemukan dalam Penjelasan 

UUD 1945 dan dijelaskan lebih rinci di dalam Ketetapan Majelis 

Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR)
5
. 

Di dalam Penjelasan Umum UUD 1945 pra-amandemen 

dinyatakan bahwa: 

1. Dalam  menjalankan  kekuasaannya,  konsentrasi  kekuasaan  

dan  tanggung jawab sepenuhnya berada di tangan presiden. 

                                                           
4 Bagir Manan, Lembaga Kepresidenan, FHUII Press, Jogjakarta, 2003, hlm. 107. 
5 Indarwati, Pemberhentian Presiden (Impeacment) dalam Sistem ketatanegaraan 

di Indonesia, Tesis, Pascasarjana Universitas Widyagama Malang, 2005, hlm. 25 
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2. MPR memiliki kekuasaan tertinggi, sedangkan presiden harus 

menjalankan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang 

ditetapkan oleh MPR. 

3. Presiden dipilih oleh MPR, tunduk dan bertanggung jawab 

kepada MPR
6
. 

Sedangkan di dalam TAP MPR No. III/MPR/1978 dinyatakan 

bahwa: 

1. Presiden tunduk dan bertanggungjawab kepada MPR dan di 

akhir jabatannya harus memberikan laporan pertanggung-

jawaban terhadap mandat yang diberikan oleh MPR. 

2. Di dalam masa jabatannya Presiden dapat diminta 

pertanggungjawabannya di  depan  Sidang  Istimewa  MPR 

sehubungan dengan pelaksanaan haluan negara yang telah 

ditetapkan oleh UUD 1945 dan TAP MPR
7
. 

Sejarah ketatanegaraan Indonesia mencatat pernah terjadi dua 

kali impeachment,  Pertama,  pada  tahun  1966,  Majelis  

Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) menarik mandat 

(memberhentikan) Presiden Soekarno. Dalam TAP MPRS No. 

XXXIII/MPRS/1967 disebutkan bahwa Presiden Soekarno diganti 

oleh Jendral Soeharto, dengan pertimbangan bahwa Presiden 

Soekarno tidak dapat melakukan kewajibannya dan tidak dapat 

melaksanakan haluan  negara  sebagaimana  ditetapkan  oleh UUD 

dan MPRS. Kedua, pada Sidang Istimewa yang digelar pada 

Agustus 2001. Waktu itu MPR juga telah mencabut mandat atau 

                                                           
6 Suwoto Mulyosudarmo, dalam Ibid. 
7 Ibid. 
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memberhentikan Presiden Abdurrahman Wahid dengan alasan 

bahwa presiden dinyatakan telah melanggar haluan negara, karena 

tidak hadir dan menolak untuk memberi pertanggungjawaban   

dalam   Sidang Istimewa MPR, serta penerbitan Maklumat tanggal 

23 Juli 2001 yang dianggap inkonstitusional oleh MPR
8
. 

Ditinjau dari sejarah yang diuraikan di atas, pemberhentian 

jabatan Presiden di tengah masa jabatan dari kedua peristiwa 

tersebut seringkali dalam ilmu hukum tata negara menyebutnya 

dengan kekuasaan impeachment. Pranata kekuasan impeachment 

dalam sistem ketatanegaran di beberapa negara belahan dunia 

seringkali digunakan untuk melakukan pemberhentian jabatan 

yang berada pada kekuasaan eksekutif (executive of power). 

Kebiasaan kenegaraan yang sering terjadi dalam pelaksanaan 

pemberhentian jabatan dari kekuasaan eksekutif yang disebabkan 

oleh pranata impeachment adalah karena melanggar ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Disamping itu, 

pemberhentian Presiden dari jabatannya juga dapat disebabkan   

oleh aspek-aspek lain yang  sangat  kuat  namun  tidak  sepenuhnya 

tersurat dalam peraturan perundang-undangan. 

Fenomena pemberhentian Presiden Soeharto di awal era 

reformasi yang tatkala  itu  berhenti  dari  jabatannya  bukan  

disebabkan karena diberhentikan atau  di-impeachment  oleh  

MPR, melainkan mengundurkan diri dari jabatan Presiden 

akibat adanya desakan dari seluruh rakyat Indonesia yang tidak 

                                                           
8 Sumali, Redaksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-

Undang, UMM Press, Malang, 2002, hlm. 32-33 
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percaya lagi terhadap kepemimpinannya sehingga Presiden 

Soeharto harus berhenti dari jabatannya. Namun pemberhentian 

Presiden Soeharto menimbulkan makna yaitu dilanggarnya 

ketentuan konstitusi (UUD 1945) atau dengan kata lain menyalahi 

konstitusi (inkonstitusional). 

Di awal era reformasi dilakukan pula amandemen konstitusi 

yaitu UUD 1945 yang kemudian dimunculkan beberapa gagasan 

dan pemikiran untuk memperkuat kekuasaan  yudikatif  negara.  

Terkait  hal  tersebut  maka mutlak diperlukan  pembentukan 

lembaga negara yang dapat menjadi pengawal dan penjaga  

UUD  1945  dari penyimpangan-penyimpangan kekuasaan 

(abuse of power).   Karena   seringkali   terjadi   konflik   antar   

lembaga   negara   yang sebenarnya dilatarbelakangi kepentingan 

penguasa yang berakibat saling menjatuhkan satu sama lain 

sebagaimana pernah terjadi pada masa pemerintahan Presiden 

Soekarno dengan dibubarkannya DPR. Selain itu juga terjadi 

pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid yang 

dengan mudahnya seorang Presiden diberhentikan oleh MPR
9
. 

Mencermati sejarah perkembangan ketatanegaraan Indonesia 

itu, maka dalam amandemen UUD 1945 untuk pertama kalinya 

dicantumkam lembaga baru yaitu Mahkamah Konstitusi (MK). 

Dinyatakan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 

amandemen bahwa kekuasan kehakiman dilakukan oleh sebuah 

Mahkamah Agung (MA) dan badan peradilan yang berada di 

                                                           
9 Hamdan  Zoelva..  Impeachment  Presiden:  Alasan  Tindak  Pidana Pemberhen-

tian  Presiden Menurut UUD 1945, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, hlm. 67 
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bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan 

Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah 

Konstitusi. Dengan demikian, kekuasaan yudikatif berada pada dua 

lembaga negara yaitu MA dan MK. 

Mahkamah Konstitusi secara teoritik dibentuk sebagai sebuah 

lembaga yang memiliki otoritas dalam menafsirkan konstitusi 

sekaligus menyelesaikan sengketa antar lembaga negara. Selain 

itu MK juga berwenang memberikan putusan mengenai 

pemberhentian (impeachment) Presiden dan/atau Wakil Presiden. 

Tujuan dibentuknya MK dalam hal impeachment sebenarnya 

hanya untuk membeikan kepastian hukum terhadap usulan 

pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden, apakah benar 

usulan tersebut telah memenuhi syarat untuk diberhentikan dari 

jabatannya atau tidak. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, masalah yang 

akan diteliti dalam makalah ini dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah mekanisme pemberhentian presiden (impeachment)    

dalam ketatanegaraan indonesia mengalami perkembangan yang 

positif? 

2. Apakah  impeachment  presiden  dalam  sejarah  pemberhentian  

presiden  di Indonesia dilakukan atas alasan hukum yang kuat? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian dikemukakan secara deklaratif, dan   

merupakan pernyataan-pernyataan yang hendak dicapai dalam   
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penelitian   tersebut
10

. Berdasarkan  perumusan  masalah  yang  

telah  dinyatakan  sebelumnya  maka untuk mengarahkan suatu 

penelitian diperlukan adanya tujuan dari suatu penelitian. Adapun 

tujuan dari penelitian ini adalah antara lain sebagai berikut: 

1. Untuk  mengetahui  dan  mencari  alternatif  pemecahan  

masalah terntang mekanisme pemberhentian presiden 

(impeachment) dalam ketatanegaraan indonesia mengalami 

perkembangan yang positif 

2. Untuk mengetahui dan mencari alternatif pemecahan masalah 

impeachment presiden dalam sejarah pemberhentian presiden di 

Indonesia dilakukan atas alasan hukum yang kuat. 

D. Manfaat penelitian 

Manfaat penelitian ini merupakan kegunaan penelitian yang 

mencakup kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis. 

Kegunaan penelitian secara teoritis adalah untuk pengembangan 

teori keilmuan terkait mekanisme pemberhentian presiden 

(impeachment) dalam ketatanegaraan indonesia mengalami 

perkembangan yang positif, serta untuk pengembangan teori 

keilmuan terkait impeachment presiden dalam sejarah 

pemberhentian presiden di Indonesia dilakukan atas alasan hukum 

yang kuat. Secara Praktis, kegunaan penelitian ini adalah untuk 

digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan terkait dengan 

konteks penelitian ini. 

                                                           
10 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 2006, hal. 

118 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Tinjauan Umum Tentang Negara Hukum 

Negara hukum merupakan suatu konsep yang lahir dari 

adanya pertentangan  terhadap  kekuasaan  raja  yang  tirani  dan  

cenderung  totaliter. Dalam  negara  hukum  kekuasaan negara 

dan politik bukanlah tidak terbatas (tidak absolut), sehingga 

perlu dilakukan pembatasan-pembatasan terhadap kewenangan 

dan kekuasaan negara dan politik tersebut. Hal ini semata-mata 

bertujuan untuk menghindari timbulnya kesewenang-wenangan 

dari pihak penguasa.   Pembatasan  terhadap  kekuasaan  negara  

dan  politik  dilakukan dengan jelas dan tidak dapat dilanggar 

oleh siapa pun. Oleh karena itu dalam suatu  negara  hukum,  

hukum  akan memainkan  peranan  yang  penting,  serta berada  di  

atas  kekuasaan negara dan politik yang menimbulkan 

munculnya istilah pemerintah di bawah hukum (goverment under 

the law
11

). 

Adapun beberapa istilah yang dikenal untuk menyebut 

negara hokum antara lain Rechtstaat (Belanda), Rule of Law 

(Inggris), Etat de Droit (Prancis), dan Stato di Doritto (Italia)
12

.   

Konsep negara hukum pertama kali dikemukakan oleh  Plato  

dengan  menyatakan  bahwa  sebuah  negara  haruslah  berdasarkan 

                                                           
11 Munir Fuady, Teori Negara Hukum Modern, Refika Aditama, Bandung, 2009, 

hlm. 2 
12 Ibid 



11 

 

 

peraturan yang dibuat rakyat. Pandangan ini kemudian semakin 

berkembang hingga  Immanuel  Khan  untuk pertama kali 

mencetuskan konsep Rechtstaat yang memandang Negara sebagai 

alat perlindungan hak asasi individual
13

. 

Perlindungan terhadap hak-hak asasi individual menjadi esensi 

dalam negara hukum karena pada masa itu sistem negara 

totaliter/diktator sering kali memperlakukan rakyat dengan 

semena-mena tanpa memperhatikan harkat, martabat,  dan  hak-

haknya.  Dengan  demikian  sejak  kelahirannya,  konsep Negara  

hukum  dimaksudkan  sebagai  usaha  untuk  membatasi  

kekuasaan penguasa  Negara  agar  tidak  menyalahgunakan  

kekuasaannya  dan bertindak sewenang-wenang untuk menindas 

rakyatnya
14

. 

Konsep negara hukum merupakan hal yang diterapkan oleh 

banyak negara-negara modern di masa sekarang, termasuk di 

Indonesia yang secara konstitusional diatur dalam ketentuan Pasal 

1 ayat (3) UUDNRI 1945. Negara hukum menurut Mochtar 

Kusumaatmadja mengandung pengertian negara yang berdasarkan 

hukum, dimana kekuasaan tunduk pada hukum dan semua orang 

sama di hadapan hukum
15

. 

Munir Fuady berdasarkan sejarah munculnya konsep negara 

hukum berpandangan bahwa negara hukum merupakan suatu 

                                                           
13 Abdul  Rasyid  Thalib,  Wewenang  Mahkamah  Konstitusi  dan  Implikasinya  

dalam  Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 

2006, hlm. 9 
14 Munir Fuadi, Op. Cit., hlm. 3 
15 Mochtar Kusumaatmadja dalam Abdul Rasyid Thalib, Op. Cit., hal. 44 
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system kenegaraan yang diatur berdasarkan hukum yang berlaku 

yang berkeadilan yang tersusun dalam suatu konstitusi, dimana 

semua orang dalam negara tersebut, baik yang diperintah maupun 

yang memerintah, harus tunduk pada hukum yang sama, sehingga  

setiap orang yang sama diperlakukan sama dan setiap orang 

yang berbeda diperlakukan berbeda dengan dasar pembedaan yang 

rasional. Lebih lanjut beliau menyatakan bahwa dalam negara 

hukum kewenangan pemerintah dibatasi berdasarkan suatu prinsip 

distribusi kekuasaan, sehingga pemerintah tidak  bertindak  

sewennag-wenang  dan  tidak  melanggar  hak-hak rakyat dan 

karenanya  kepada  rakyat  diberikan  peran  sesuai  kemampuan  

dan  perannya secara demokratis
16

. 

Secara  konseptual,  istilah  negara  hukum  di  Indonesia  

dipadankan dengan 2 (dua) istilah bahasa asing yaitu Rechtstaat 

dan Rule of Law, namun kedua istilah tersebut haruslah dibedakan. 

Rechtstaat merupakan istilah dari bahasa Belanda yang digunakan 

untuk menunjuk tipe negara hukum yang diterapkan di 

negaranegara yang menganut civil law system. Istilah Rule of Law 

berasal dari bahasa Inggris dan digunakan untuk menunjuk tipe 

negara hukum dari  nega-negara  yang  menganut  common  law  

system.  Secara  konseptual perbedaan antara Rechtstaat dan Rule 

of Law adalah bahwa konsep Rechtstaat lahir dari suatu   

perjuangan menentang absolutisme, sehingga berwatak 

revolusioner.  Sedangkan Rule of Law lahir dari  yurisprudensi   

                                                           
16 Munir Fuadi, Op. Cit. 
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dan perkembangannya bersifat evolusioner
17

.Indonesia  merupakan  

negara  hukum materiil atau sering diistilahkan dengan  negara  

kesejahteraan,  sehingga  negara  turut  campur  tangan  dalam 

segala urusan warganya guna mencapai kesejahteraan demi 

membangun masyarakat yang adil dan makmur. Sebagai negara 

hukum, Imanuel Kant menyebutkan ada empat unsur yang 

ditetapkan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yaitu: 

1. perlindungan terhadap hak asasi manusia; 

2. pemisahan kekuasaan; 

3. setiap tindakan pemerintah berdasarkan atas Undang-

Undang; 

4. adanya peradilan administrasi yang berdiri sendiri
18

. 

 

B. Tinjauan Tentang Impeachment dalam Sistem Kenegaraan 

Menurut Jimmly Asshiddiqie, Impeachment berasal dari 

bahasa Inggris yaitu to impeach. Dalam kamus bahasa Inggris dan 

kamus hukum to impeach artinya   memanggil   atau  mendakwa  

untuk  meminta  pertanggungjawaban. Dalam hubungannya 

dengan kedudukan kepala negara atau kepala pemerintahan,  

impeachment  berarti  pemanggilan  atau  pendakwaan  untuk 

meminta pertanggungjawaban atas persangkaan pelanggaran 

hukum yang dilakukannya dalam masa jabatan. Dengan demikian 

penggunaan pranata impeachment dalam sistem hukum yang 

                                                           
17 I  Dewa  Gede  Atmadja,  Hukum  Konstitusi  Problematika  Konstitusi  

Indonesia  Sesudah Perubahan UUD 1945, Setara Press, Malang, 2010, hlm. 157. 
18 Sri  Soemantri  Martosoewignjo,  Bunga  Rampai  Hukum  Tata  Negara  

Indonesia,  Alumni, Bandung, 1992, hlm. 29. 
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sering digunakan terutama menurut hukum  tata  negara  lebih  

diproyeksikan  pada  ketentuan pelanggaran hukum yang tidak 

hanya disebabkan karena faktor politik. Meskipun dalam praktik 

pelaksanaannya pranata impeachment itu ditujukan bukan hanya 

kepada kekuasaan Presiden sebagai kepala negara atau kepala 

pemerintahan melainkan setiap jenjang jabatan yang ada pada 

struktur pemerintahan negara baik Negara yang berbentuk sistem 

presidensiil maupun parlementer
19

. 

Teori  hukum  tata  negara  mengenal dua konsep pemecatan 

Presiden. Yang pertama adalah impeachment dan yang kedua 

adalah konsep forum prevelegiatum. Konsep impeachment lahir di 

jaman Mesir Kuno dengan istilah ieasangelia, yang pada abad ke-

17 diadopsi pemerintahan Inggris dan dimasukkan ke dalam 

Konstitusi Amerika Serikat di akhir abad ke-18. secara konsep 

impeachment tidak hanya berarti prosedur pemberhentian Presiden 

ditengah  masa  jabataannya,  tetapi  juga  pemecatan  bagi  para  

pejabat tinggi negara  lainnya  termasuk  hakim  angung  karena  

melakukan  kejahatan  atau pelanggaran hukum
20

.  Jimmly 

Asshiddiqie menyatakan bahwa impeachment bukan merupakan 

turunnya, berhentinya atau dipecatnya Presiden atau pejabat 

tinggi negara dari jabatannya. Sesungguhnya arti impeachment 

sendiri merupakan tuduhan atau dakwaan sehingga pranata 

impeachment lebih menitikberatkan dalam hal prosesnya  dan  
                                                           
19 Jimmly Asshiddiqie dalam Soimin, Impeachment Presiden dan Wakil Presiden 

di Indonesia, UII Press, Yogyakarta, 2009. Hlm. 9. 
20 Deni Indrayana, Problema Konstitusi Pemberhentian Presiden, Kompas 27 Juli 

2001. 
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tidak  mesti berakhir dengan berhenti atau turunnya Presiden 

atau pejabat tinggi negara dari jabatannya. Hal ini berlaku pada 

sistem pemerintahan baik pemerintahan itu presidensiil maupun 

parlementer. Secara historis praktik impeachment itu untuk 

memproses pejabat-pejabat tinggi dan individu-individu  yang  

powerfull,  yang  diduga  terkait  kasus  korupsi  atau hal-hal lain 

yang bukan merupakan kewenangan pengadilan konvensional
21

. 

Munir    Fuady    dalam    bukunya    Teori   Negara   Hukum   

Modern (Rechsstaat) menyatakan bahwa model penyebutan istilah 

kesalahan berat yang dapat  dijadikan  dasar  bagi  suatu  proses  

impeachment,  diantaranya terdapat istilah-istilah sebagai 

berikut
22

: 

1. Melakukan kesalahan berat. 

2. Melanggar  haluan  negara  sebagaimana  yang  berlaku  di  

Indonesia sebelum UUD 1945 amandemen. 

3. Melakukan  pengkhianatan  (treason),  suap  menyuap  

(bribery),  dan kelalaian serta kejahatan berat lainnya (other 

high crimes and misdemeanors) sebagaimana yang terdapat 

dalam konstitusi federal Amerika Serikat. 

4. Melakukan  penyalahgunaan  kekuasaan yang serius (serious 

abuse of power). 

5. Melakukan pengkhianatan yang serius (a gross breach of trust). 

 

Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen Pasal 7A 

menerangkan, impeachment  dapat  dilakukan  terhadap  presiden 

                                                           
21 Ibid. 
22 Munir Fuady, Teori Negara Hukum Modern (Rechsstaat), Refika Aditama, 

Bandung, 2009. hlm.155 
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dan/atau  wakil  presiden berdasarkan alasan-alasan sebagai 

berikut
23

: 

1. Telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan 

terhadap negara. 

2. Telah melakukan korupsi. 

3. Telah melakukan penyuapan. 

4. Telah melakukan tindak pidana berat lainnya. 

5. Telah melakukan perbuatan tercela. 

6. Telah terbukti  tidak  lagi memenuhi syarat sebagai presiden 

dan/atau wakil presiden. 

 

C. Tinjauan Tentang Lembaga Kepresidenan 

Lembaga Kepresidenan adalah bagian dari lembaga Negara. 

Lembaga Negara secara definitif bermakna alat-alat kelengkapan 

suatu negara atau lazimnya   disebut   sebagai   lembaga   negara.   

Yaitu   institusi-institusi  yang dibentuk guna melaksanakan 

fungsi-fungsi negara
24

.   Lembaga negara atau bias disebut sebagai 

alat-alat kelengkapan negara menjadi satu kesatuan yang tak 

terpisahkan dengan keberadaan negara. Keberadaan alat 

kelengkapan negara menjadi  keniscayaan  untuk  mengisi  dan  

menjalankan  negara. Pembentukan lembaga negara sendiri 

merupakan manifestasi dari mekanisme keterwakilan rakyat  

dalam menyelenggarakan pemerintahan
25

. Yang dimaksud  dengan 

lembaga  kepresidenan  adalah  institusi  atau  organisasi  jabatan  

                                                           
23 Ibid. 
24 Moh. Kusnardi dan Bintan Siragih, Ilmu Negara, Edisi Revisi, Gaya Media 

Pratama, Jakarta 

2000, Hlm. 241. 
25 Firmansyah  Arifin,  dkk.,  Lembaga  Negara  dan  Sengketa  Kewenangan  

Antar  Lembaga, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, Jakarta, 2005, hlm. 14. 
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yang  dalam sistem pemerintahan berdasarkan UUD 1945 berisi 

dua jabatan yaitu presiden dan wakil presiden
26

. 

Lembaga kepresidenan (Presidential Institution) sendiri dalam 

penyelenggaraan negara berkaitan dengan bentuk negara republik. 

Dalam bahasa Indonesia, perkataan presiden dipergunakan dalam 

dua arti yaitu lingkungan jabatan (ambt)danpejabat (ambtsdrager). 

Menurut UUD 1945, penggunaan kata presiden menunjukkan 

pejabat. Tetapi karena presiden adalah pemangku jabatan 

kepresidenan, dengan sendirinya dalam UUD 1945 dan peraturan  

perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai  presiden 

sekaligus mengandung pula makna pengaturan lingkungan    

jabatan kepresidenan
27

. 

D. Tinjauan Tentang Sistem Ketatanegaraan RI 

Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik 

dengan menjalankan sistem pemerintahan presidensiil. Penegasan 

mengenai bentuk negara, bentuk pemerintahan dan sistem 

pemerintahan Negara Republik Indonesia tersebut tertuang dalam 

Pasal 1 Ayat (1), Pasal 1 Ayat (2), Pasal 1 Ayat (3), dan Pasal 4 

Ayat (1) UUD 1945. Konstitusi yang berlaku di Negara Indonesia  

saat  ini adalah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 

Tahun 1945 yang merupakan hasil amandemen tahun 1999-2002. 

Sejak terjadinya reformasi di tahun 1998, tonggak sejarah baru 

                                                           
26 Jimly Asshiddiqie, Laporan Penelitian. Mekanisme Impeachment dan Hukum 

Acara Mahkamah Konstitusi, Kerjasama Mahkamah Konstitusi Republik 

Indonesia dengan Konrad Adenauer Siftung, Jakarta: 2005, Hlm. 59. 
27 Bagir Manan, Loc. Cit., Hlm. 19. 
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dalam perjalanan ketatanegaraan Indonesia seolah dimulai dari 

awal. Dari tahun 1999 sampai dengan 2002, UUD 1945 telah 

mengalami perubahan mendasar sebanyak empat kali. Dalam 

rangka perubahan Pertama sampai dengan Perubahan  Keempat  

UUD  1945,  bangsa  Indonesia  telah  mengadopsikan prinsip-

prinsip   baru  dalam  sistem  ketatanegaraan,  mulai  dari  

pemisahan kekuasaan dan check and balances sampai dengan 

penyelesaian konflik politik melalui jalur hukum
28

. 

Melalui Perubahan UUD 1945, MPR telah mendekonstruksi  

diri menjadi lembaga DPR dan DPD yang hampir mirip dengan 

model parlemen bikameral. Disamping itu, telah lahir lembaga 

baru yang bernama Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. 

Selain itu telah lahir pula lembaga-lembaga negara independen      

yang kewenangannya  berdasarkan  perintah Undang-Undang 

Dasar (constitutionally entrustedpower), Undang-Undang 

(legislatively entrusted power), bahkan dalam kenyataan ada pula 

lembaga atau organ yang kewenangannya berasal atau 

bersumber dari keputusan Presiden belaka dalam konteks 

Republik
29

. 

Unsur fundamental sebagai prioritas pertama dalam Republik 

menurut Daniel S. Lev yakni kerangka dasar yang terdiri dari 

pranata-pranata sebagai berikut: 

                                                           
28 Ni’matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 

2006, hlm. Vii 
29 Ibid. 
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1. Pemisahan  antara  pemerintah  dengan  masyarakat, 

dengan pengertian bahwa masyarakat  primair  dan  

pemerintah didirikan untuk melayani keperluan 

masyarakat. 

2. Lembaga-lembaga  pemerintah  yang  mempunyai  fungsi  

terbatas  dan ditetapkan oleh hukum dan antara satu sama 

lain saling mengawasi. 

3. Lembaga pemilihan dan kepartaian politik untuk 

menyalurkan pendapat umum. 

4. Pers yang berfungsi baik sebagai sumber penerangan dan 

pengawasan lembaga negara
30

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
30 Robertus Robert, Dari Demokrasi ke Republik, Jurnal Hukum JENTERA, Pusat 

Studi Hukum dan Kebijakan Jakarta, Jakarta 2008, hlm. 14. 
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BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 

 

 

A.  Metodelogi Penelitian 

Suatu penelitian ilmiah dapat berjalan dengan baik maka perlu 

menggunakan suatu metode penelitian yang baik dan tepat. 

Metodelogi pada hakekatnya memberikan pedoman tentang tata 

cara seorang ilmuan mempelajari, menganalisis dan memahami 

lingkungan-lingkungan yang dihadapinya. Metodelogi merupakan 

suatu unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan 

pengembangan ilmu pengetahuan
31

. Menurut  Hallway  dalam  

bukunya  Introduction  to Researc, penelitian tidak lain dari 

metode studi yang dilakukan seseorang melalui penyelidikan 

yang hati-hati dan sempurna terhadap suatu masalah, sehingga 

diperoleh pemecahan yang   tepat   terhadap   masalah   tersebut
32

.     

Dalam   sebuah   penelitian,   untuk memperoleh  data  yang  

akurat  dan  valid  diperlukan  adanya  suatu  metodelogi. 

Metodelogi  pada  hakekatnya  memberikan  pedoman  tentang  

tata  cara  seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa, dan 

memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya
33

.    

                                                           
31 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 2006, hlm. 

18. 
32 Hallway dalam Johannes supranto. Metode Penelitian Hukum dan Statistik, Cet. 

1, Penerbit Rinek Cipta, Jakarta, 2003, hlm. 1. 
33 Ibid. 
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Adapun metode penelitian yang dipergunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Jenis Penelitian 

Abdulkadir Muhammad membagi penelitian hukum menjadi 

tiga jenis, yaitu  Penelitian  Hukum  Normatif  (normative  law 

research)  atau  penelitian hukum  kepustakaan  yaitu  penelitian  

hukum  yang  dilakukan  dengan  cara meneliti  bahan-bahan  

pustaka  atau  data  sekunder  yang  terdiri  dari  bahan hukum  

primer,  bahan  hukum sekunder dan bahan hukum tersier, 

Penelitian Hukum Normatif-Empiris (applied law research) studi 

kasus hukum normatif, dan  Penelitian  Hukum  Empiris  (actual  

behaviouri) atau studi kasus berupa perilaku masyarakat
34

. 

Berkaitan  dengan  perumusan  pembagian  tersebut,  Soejono  

Soekanto juga merumuskan pembagian hukum yang memuat 

pokok-pokok yang sejenis, yaitu  penelitian  hukum  normatif  dan 

penelitian hukum sosiologis empiris
35

. 

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum 

normatif menggunakan studi hukum normatif. Pokok kajiannya 

adalah pelaksanaan atau implimentasi ketentuan hukum positif dan 

kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum yang terjadi 

dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. 

 

                                                           
34 Abdulkadir  Muhammad.    Hukum  dan  Penelitian  Hukum,  Cet.  1, PT. Citra 

Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 39-52. 
35 Bambang sunggono. Metode Penelitian Hukum, Cet. 1, PT. Raja Grafindo, 

Jakarta, 2007, hlm.41-42. 
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2. Sifat Penelitian 

Menurut Soerjono Soekanto, Penelitian deskriptif yaitu 

penelitian yang berupaya  memberikan  gambaran  secara  lengkap  

dan  jelas  mengenai  objek penelitian, dapat berupa manusia atau 

gejala dan fenomena sosial tertentu
36

. 

Demikian pula menurut Abdulkadir Muhammad, penelitian 

hukum bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh 

gambaran (deskripsi) lengkap tetang keadaan hukum yang 

berlaku ditempat tertentu dan pada saat tertentu, atau  mengenai  

gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang 

terjadi dalam masyarakat
37

. 

Berdasarkan  pengertian  tersebut  maka  sifat  dari  penelitian 

ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif dengan maksud 

menggambarkan serta menguraikan semua data yang diperoleh 

dari hasil penelitian, terkait dengan permasalahan yang dirumuskan 

dalam penelitian ini. 

3. Pendekatan Penelitian 

Nilai ilmiah suatu pembahasan dan pemecahan masalah 

terhadap legal issue yang diteliti sangat tergantung kepada cara 

pendekatan (approach) yang digunakan. Jika cara pendekatan 

tidak tepat, maka bobot penelitian tidak akurat dan kebenarannya 

pun dapat digugurkan
38

. 

                                                           
36 Soerjono Soekanto. Op. Cit., hlm. 10. 
37 Abdulkadir Muhammad. Op. Cit, hlm. 49. 
38 Johnny Ibrahim.   Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Banyumedia, 

Malang, 2007, hlm.. 299. 



23 

 

 

Pendekatan yang relevan dengan penelitian   ini adalah 

pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan 

analitis (analytical approach). Pendekatan undang-undang 

dilakukan dengan mendekati masalah yang diteliti dengan 

menggunakan sifat hukum yang normatif, karena dalam penelitian 

ini hukum dikonsepkan sebagai norma-norma tertulis yang dibuat 

oleh lembaga atau pejabat yang berwenang.  

Oleh karena itu, pengkajian yang dilakukan hanyalah terbatas 

pada peraturan perundang-undangan (tertulis) yang terkait   dengan   

masalah yang diteliti. Selanjutnya pendekatan analitis merupakan  

suatu  pendekatan  yang  menguraikan  secara  deskriptif  dengan 

menelaah, menjelaskan, memaparkan, menggambarkan, serta 

menganalisis permasalahan atau isu hukum yang diangkat, seperti 

apa yang telah dikemukakan dalam perumusan masalah. 

4. Sumber Data 

Penelitian ini adalah penelitian normative yang bersifat 

deskriptif, sehingga bahan dari penelitian ini adalah data-data 

hukum sekunder. Yang dimaksud sumber data dalam penelitian ini 

adalah sumber dimana data diperoleh berdasarkan jenis datanya, 

yaitu data sekunder dan data primer. 

Yang menjadi sumber data sekunder dalam penelitian ini 

adalah sesuai dengan bahan hukum yang dikelompokkan oleh 

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji dalam bukunya yang berjudul 

Pengantar Penelitian Hukum. Adapun data sekunder yang 

dimaksud adalah: 
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a. Bahan Hukum Primer,  yaitu bahan-bahan hukum yang 

mengikat; 

 Bahan   Hukum   Primer   dalam   penelitian   ini   terdiri   dari   

beberapa  peraturan perundang-undangan  yang  berkaitan  

langsung  dengan  objek  penelitian, yaitu: 

1)  UUD Tahun 1945, 

2) Ketetapan MPRS Nomor III/MPRS/1963 Tentang 

Pengangkatan PBRI Bung Karno menjadi Presiden seumur 

hidup 

3)  TAP MPRS No. XXXIII/MPRS/1967  tentang Pencabutan 

Kekuasaan Pemerintahan Negara Dari Presiden Sukarno 

4)  TAP MPR No. VII/MPRS/1973 tentang  Keadaan  Presiden  

dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia Berhalangan 

5) TAP MPR No. III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan 

Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara 

dengan/atau Antar Lembaga-Lembaga Tinggi Negara 

6)  Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelengaraan 

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan 

Nepotisme. 

7) Ketetapan MPRS No.I/MPR/2001 Tentang Sikap MPRS 

terhadap maklumat Presiden RI tanggal, 23 Juli 2001 

8) Ketetapan  MPR  RI  No.  II/MPR/2001  tentang  

Pertanggungjawaban Presiden RI Abdurrahman Wahid 

9) Ketetapan  MPR  No.  III/MPR/2001  tentang  

Pemberhentian  Jabatan Presiden Abdurrahman Wahid 

10) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 

Konstitusi, 

11) Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  17  Tahun  

2014  tentang Majelis  Permusyawaratan  Rakyat,  Dewan  

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

12) Undang  Undang  Republik  Indonesia  Nomor  3  Tahun  

2009  tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang 

Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung 
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13) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 21 Tahun 2009 

Tentang Pedoman Beracara dalam Memutus Pendapat DPR 

Mengenai Dugaan Pelanggaran oleh Presiden dan/atau 

Wakil Presiden. 

 

b. Bahan Hukum Sekunder; 

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum pendukung 

yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. 

Bahan hukum ini dapat berupa buku-buku, teks, dokumen-

dokumen, jurnal hukum, tulisan-tulisan para ahli di  bidang  

hukum  nasional  maupun  internasional  yang  didapat  dari 

studi kepustakaan. 

c. Bahan Hukum Tersier; 

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk 

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan 

hukum sekunder, seperti kamus bahasa maupun kamus hukum. 

Yang menjadi data primer dalam penelitian ini adalah data 

yang diperoleh melalui hasil wawancara langsung dengan 

Ahli Hukum sebagai responden, terutama tentang pendapat 

responden mengenai gejala hukum yang sedang terjadi. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Di  dalam penelitian, lazimnya dikenal paling sedikit tiga 

jenis teknik pengumpulan data, yaitu: studi dokumen atau bahan 

pustaka, pengamatan atau observasi,  dan  wawancara atau 

interview
39

.    Menurut Johnny Ibrahim, untuk mengumpulkan 

data yang diperlukan dipergunakan teknik penelitian kepustakaan      

                                                           
39 Soerjono Soekanto. Op. Cit., hlm. 21. 
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(library research) dan menggunakan pendekatan perundang-

undangan (statute approach). Pendekatan tersebut, melakukan 

pengkajian  peraturan  perundang-undangan  yang  berhubungan  

dengan  tema sentral penelitian. Alat yang digunakan untuk 

mengumpulkan data adalah studi dokumen
40

. 

Teknik  pengumpulan  data  yang  akan  digunakan  dalam  

penelitian ini adalah studi kepustakaan yaitu berupa pengumpulan 

data sekunder sesuai dengan jenis data yang digunakan.  Dalam   

penelitian ini, data yang dikumpulkan berupa data sekunder yang 

memiliki hubungan dengan masalah yang diteliti dan digolongkan 

sesuai dengan katalogisasi. Data sekunder yang diperoleh dari 

bahan pustaka selanjutnya kemudian dipelajari, diklarifikasikan 

serta dianalisis lebih lanjut sesuai dengan tujuan dan permasalahan 

penelitian. 

Selain itu, untuk penyempurnaan data dalam penelitian 

normatif ini juga dilakukan wawancara dengan menyusun 

beberapa pertanyaan untuk diajukan pada Pakar atau Ahli Hukum. 

6. Analisis Data 

Menurut   Lexy J. Moleong, setelah data dikumpulkan, data 

tersebut diidentifikasi, diolah, dan dianalisis, kemudian disusun 

ke dalam suatu bentuk karya dengan menggunakan metode 

penelitian kualitatif
41

.   Mengingat jenis data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah berupa jenis data sekunder yang 

                                                           
40 Johnny Ibrahim. Op. Cit., hlm. 241. 
41 Menurut  Lexy J. Moleong.  Metode Penelitian kualitatif, PT. Remaja Rosda 

Karya, Bandung, 1993, hlm. 2-3. 



27 

 

 

diperoleh dari bahan pustaka, serta data primer yang diperoleh 

melalui wawancara, maka cara menganalisa data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah dengan cara melakukan telaah 

peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya, serta 

melakukan telaah kepustakaan dengan menggunakan metode 

analisis kualitatif. 

Dalam penelitian ini juga dilakukan analisa terhadap data 

primer yang diperoleh dari hasil wawancara. Analisis data ini juga 

akan dilakukan sebagai prosedur  penelitian  yang  menghasilkan  

data deskriptif berupa pengumpulan data lisan dari pihak-pihak 

yang bersangkutan dengan penelitian dan perilaku yang diamati. 

Selanjutnya data tersebut dianalisis sesuai dengan fokus analisa 

data dalam penelitian ini, yaitu metode analisis-kualitatif. 

Penelitian ini menggunakan metode analisis-kulitatif karena 

pada umumnya  data  tersebut  berupa  informasi  yang  hubungan  

antar  variabelnya tidak dapat diukur dengan angka. Selain itu 

pengumpulan data primer dalam penelitian ini tidak dilakukan 

dengan kuesioner tertutup. 

B. Jadwal Penelitian 

     Jadwal penelitian ini dapat dirincikan sebagai berikut : 

1) Pengurusan surat izin : 2 hari 

2) Persiapan wawancara : 3 hari 

3) Pengumpulan data : 30 Hari 

4). Pengolahan data : 20 Hari 

5). Analisis Data : 15  Hari 

  

8. Lamanya penelitian 

 

: 115 

 

hari  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Mekanisme  Pemberhentian  Presiden  Dalam  

Ketatanegaraan Indonesia Menurut Perkembangannya 

Proses  pemberhentian  Presiden  dari  jabatannya  atau  yang  

dikenal dengan istilah pemakzulan (impeachment), dalam praktik 

ketatanegaraan Indonesia menjadi suatu alat kontrol lembaga 

legislatif terhadap lembaga eksekutif ketika pemerintahan 

berjalan. Kiranya dalam menjalankan kekuasaan negara ketika 

pemerintahan berjalan seringkali terjadi penyimpangan dan 

penyalahgunaan wewenang (detournement) yang dilakukan oleh 

pejabat eksekutif negara dalam hal ini Presiden. Permasalahan ini 

merupakan konsekuensi  dari  sistem  pemerintahan  presidensiil  

yang  dianut  Indonesia dengan  menempatkan  seorang  Presiden  

sebagai  kepala  negara  dan  kepala pemerintahan. 

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

tahun 1945 pasca  amandemen,  mekanisme  pemberhentian  

Presiden dan Wakil Presiden harus bermula dari proses politik di 

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), kemudian proses hukum di 

Mahkamah Konstitusi, dan proses politik penentu di tingkat 

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Dalam pemberhentian 

Presiden dan Wakil Presiden menurut UUD 1945 pasca 

amandemen ini, proses politik dan proses hukum berjalan 

sekaligus dengan alur yang telah ditentukan konstitusi. Permulaan 
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proses impeachment dimulai dengan pendapat DPR bahwa 

Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran 

hukum sesuai yang diatur dalam UUD 1945 pasca amandemen 

Pasal 7A. DPR kemudian meminta kepada Mahkamah Konstitusi 

(MK) untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan pendapat 

DPR, bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah bersalah 

karena melakukan pelanggaran hukum dan ini merupakan 

kewajiban MK untuk memberikan kepastian hukum 

(rechtsmatigheid) sesuai Pasal 7B ayat (4) UUD 1945 

amandemen dan Pasal 24 C ayat (2) UUD 1945 amandemen serta 

Pasal 10 ayat (2) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 

Konstitusi. 

Sesuai  dengan  ketentuan  pasal  7B  ayat  (4)  UUD  1945  

amandemen maka MK wajib memeriksa, mengadili dan memutus 

pendapat DPR tersebut. Kedudukan  DPR  dalam  persidangan  

MK  adalah  sebagai  pihak  pemohon karena DPR-lah yang 

memiliki inisiatif dan berpendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil 

Presiden telah melakukan pelanggaran yang disebutkan dalam 

pasal 7A UUD 1945 amandemen. Setelah MK memberi putusan 

atas pendapat DPR dan isi putusan MK adalah membenarkan 

pendapat DPR tersebut maka tahapan ketiga proses impeachment 

berada di MPR. UUD 1945 memberikan batasan  bahwa  hanya  

bilamana  MK  membenarkan  pendapat  DPR  tersebut maka DPR 

dapat meneruskan proses impeachment atau usulan pemberhentian 

ini kepada MPR. Keputusan DPR untuk melanjutkan proses 
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impeachment dari MK  ke  MPR  juga  harus  melalui  keputusan  

yang  diambil  dalam  sidang paripurna DPR. 

Kemudian yang menjadi fokus perhatian dalam proses 

impeachment di MK adalah bahwa MK memutus benar atau 

salahnya pendapat DPR atas tuduhan   impeachment   yang   

ditujukan   kepada   Presiden   dan/atau   Wakil Presiden. Ketika 

proses impeachment berlangsung di MK, namun MK berarti tidak 

sedang mengadili Presiden dan/atau Wakil Presiden atas tuduhan 

impeachment karena yang menjadi objek dalam proses 

impeachment di MK adalah pendapat DPR. Pendapat DPR yang 

diputuskan dalam rapat paripurna adalah  lebih  bernuansa  politis.  

Oleh  sebab  itu  proses  impeachment di MK adalah untuk 

melihat tuduhan impeachment kepada Presiden dan/atau Wakil 

Presiden dalam perspektif hukum. 

Mahkamah Konstitusi merupakan institusi peradilan sebagai 

salah satu pemegang kekuasaan kehakiman dalam fungsinya 

sebagai judicial power maka putusan yang dijatuhkan MK atas 

pendapat DPR adalah untuk memberi justifikasi   secara   hukum.   

Karena   DPR   adalah  satu-satunya  pihak  yang memiliki 

kedudukan hukum (legal standing) untuk beracara di MK dalam 

rangka tuduhan impeachment kepada Presiden dan/atau Wakil 

Presiden. Disebutkan secara eksplisit dalam pasal 80 ayat (1) UU 

No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, bahwa 

Pemohon adalah DPR. 
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Terkait  permasalahan  perwakilan  DPR  untuk  menunjuk  

wakil  yang akan mengikutiti persidangan Mk, maka DPR dapat 

melakukan penunjukkan kuasa hukum yaitu berdasarkan Pasal 43 

dan 44, UU nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi 

yang secara umum mengatur bahwa setiap pemohon dan/atau 

termohon yang beracara di MK dapat didampingi atau diwakili 

oleh kuasanya. Berarti DPR sebagai pemohon dalam perkara 

tuduhan impeachment di MK juga dapat menunjuk kuasa untuk 

mendampingi atau mewakilinya dalam beracara di MK. Namun 

jika dengan pertimbangan untuk memberikan keterangan 

selengkap-lengkapnya kepada Majelis Hakim Konstitusi tentu 

lebih baik bilamana DPR menunjuk anggota-anggotanya yang 

terlibat  secara  intens  dalam  rapat-rapat di DPR ketika 

penyusunan tuduhan impeachment. 

Anggota yang dimaksud anggota-anggota yang mengusulkan 

hak menyatakan  pendapat maupun anggota Panitia Khusus yang 

dibentuk untuk melakukan pembahasan tuduhan impeachment di 

DPR. Pertanyaan selanjutnya yang  muncul  ialah  bagaimana  

dengan  kedudukan Presiden  dan/atau  Wakil Presiden  dalam  

proses impeachment di MK. Dari seluruh ketentuan hukum 

acara pelaksanaan kewenangan dan kewajiban MK yang diatur 

dalam UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi 

bahwa hanya ada satu ketentuan hukum acara pelaksanaan 

kewenangan MK yang secara eksplisit menyebutkan adanya 

termohon yaitu kewenangan MK memutus sengketa antar lembaga 
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negara. Hal ini berarti bahwa selain kewenangan memutus 

sengketa lembaga negara, seluruh pelaksanaan hukum acara 

kewenangan dan kewajiban MK bersifat adversarial. Kehadiran 

atau pemanggilan pihak-pihak selain pemohon dalam persidangan 

bukanlah untuk saling berhadapan dengan pemohon namun untuk 

dimintai keterangan bagi Majelis Hakim Konstitusi melakukan 

pemeriksaan silang (cross check) ataupun memperkaya data-data 

yang dibutuhkan. 

Berkenaan dengan proses impeachment di MK kehadiran 

Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam persidangan MK 

bukanlah sebagai termohon. Dan  kehadiran  Presiden  dan/atau  

Wakil  Presiden  dalam  persidangan  MK adalah  hak,  bukan  

kewajiban.  Hak  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden yang 

mengalami tuduhan impeachment untuk memberikan keterangan 

dalam persidangan MK menurut versinya bilamana Presiden 

dan/atau Wakil Presiden menganggap  bahwa pendapat maupun 

keterangan yang diberikan oleh DPR dalam persidangan MK 

tidak benar. 

Sama halnya dengan DPR, dalam hal penunjukan kuasa 

hukum di persidangan MK maka Presiden dan/atau Wakil 

Presiden juga memiliki hak untuk didampingi atau diwakili oleh 

kuasa hukum. Namun untuk mencegah adanya  distorsi  akan  

lebih baik bilamana Presiden dan/atau Wakil Presiden hadir 

dalam persidangan MK sebagaimana Presiden dan/atau Wakil 
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Presiden diwajibkan  hadir  untuk  memberikan  keterangan  

dalam  rapat  pembahasan 

Panitia Khusus yang dibentuk oleh DPR sebagaimana diatur 

dalam Peraturan Tata Tertib DPR
42

. Pendapat DPR bahwa 

Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan  

pelanggaran  hukum  merupakan  pelaksanaan  dari  fungsi 

pengawasan DPR yang termaktub dalam Pasal 7B ayat (2) UUD 

NRI 1945. Dalam hal sebagai fungsi pengawasan DPR terhadap 

jalannya penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh 

seorang Presiden dengan dibantu oleh seorang Wakil presiden 

beserta para menteri kabinetnya. Maka apabila dalam 

perjalanannya dianggap dan diduga oleh sebagian anggota DPR 

bahwa pelaksanaan dan penyelenggaraan negara yang dipimpin 

oleh Presiden melakukan perbuatan melawan hukum. 

Proses dugaan DPR yang diajukan oleh sebagian anggota 

DPR harus dimintakan keabsahannya kepada Mahkamah 

Konstitusi yang didukung sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah 

anggota DPR. Namun jika pengajuan oleh sebagian anggota DPR 

atas dugaannya terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden masih 

belum mencapai quorum maka belum dapat diajukan kepada 

Mahkamah Konstitusi. 

Pengalaman sejarah ketatanegaraan Indonesia memaparkan 

penyimpangan dan penyelewengan kekuasaan negara yang 

dilakukan oleh kepala eksekutif  negara  untuk  mempertahankan   

                                                           
42 Jimly Asshiddiqie, Loc. Cit., hlm. 73-75. 
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kekuasaanya   menjadi pemantik pranata impeachment. Pada masa 

pemerintahan Orde Lama maupun Orde Baru yang menganut 

konstitusi UUD 1945 dapat ditarik makna bahwa akibat dari 

penyimpangan dan penyelewengan kekuasaan itu tekadang 

menimbulkan ekses buruk bagi penyelenggaraan negara karena 

adanya suatu pengawasan yang dilakukan oleh kekuasaan 

legislatif. 

Bukti yang diperoleh dari sejarah bangsa Indonesia itu, dalam 

sistem ketatanegaraannya  juga  pernah memberhentikan seorang 

Presiden dari kursi kekuasaannya, yakni pada masa pemerintahan 

Orde Lama di bawah pimpinan Presiden Soekarno dengan sistem 

Demokrasi Terpimpinnya. Kemudian pada masa pemerintahan 

Orde Reformasi di bawah pimpinan Presiden Abdurrahman Wahid 

dengan sistem demokrasi konstitusionalnya. Dan kedua pemimpin 

Republik Indonesia yang pernah menjabat sebagai Presiden harus 

berakhir karena   diberhentikan   oleh   Majelis   Permusyawaratan   

Rakyat   Sementara (MPRS) maupun Majelis Permusyawaratan 

Rakyat (MPR). 

B. Alasan  hukum  impeachment  presiden  dalam  sejarah  

pemberhentian presiden di Indonesia 

Pada  prinsipnya  konsep  impeachment di Indonesia 

merupakan unsur kesadaran di antara para politisi bahwa 

impeachment merupakan alat sekaligus mekanisme  kontrol  

terhadap  kekuasaan  eksekutif negara. Namun demikian, alasan-

alasan dan prosedur impeachment harus diatur secara jelas dan 
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spesifik untuk menjamin kualitas demokrasi yang terjadi dalam 

proses impeachment tersebut. Dari proses impeachment terhadap 

Presiden Soekarno dan Presiden Abdurrahman Wahid di Indonesia 

terdapat sebuah konsklusi yang bisa disimpulkan  bahwa  proses  

impeachment selalu diliputi oleh persaingan dan perselisihan  

politik diantara para politisi dengan penguasa eksekutif. Dalam 

proses tersebut alasan politik dapat dianalogikan sebagai alasan 

hukum untuk menjatuhkan seorang Presiden. 

Proses impeachment terhadap Presiden Soekarno awal 

mulanya terjadi karena situasi dan kondisi politik negara yang 

instabilitas nasional disebabkan karena   adanya   peristiwa   

G.30S/PKI,   disusul   kemudian  terjadinya  krisis ekonomi  

nasional  yang  disebabkan  karena  tidak  menentunya sistem 

politik negara, ditambah lagi dengan krisis moralitas masyarakat 

yang terjadi dengan maraknya kriminalitas di hampir seluruh 

wilayah negara Indonesia. 

Kekacauan situasi dan kondisi negara seperti itu memicu 

perseteruan antara  Presiden  Soekarno dengan MPRS yang pada 

akhirnya memunculkan pertanggungjawaban Presiden Soekarno 

di hadapan sidang MPRS dengan sebutan Pidato Nawaksara yang 

disampaikan pada tanggal 22 Juni 1965. Penyampaian laporan 

pertanggungjawaban Soekarno di hadapan sidang MPRS tersebut, 

sesungguhnya merupakan permintaan Presiden sendiri tanpa ada 

permintaan dari MPRS. Adapun beberapa pokok yang menjadi isi 

Pidato Nawaksara tersebut adalah sebagai berikut: 



36 

 

 

1. Ajakan   melakukan   retrospeksi   tentang   posisi   

Presiden   sebagai Pemimpin  Besar Revolusi, Mandataris 

MPRS serta Presiden Seumur Hidup. 

2. Laporan pertanggungjawaban Presiden Soekarno mengenai 

pelaksanaan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) 

yang terkandung dalam Ketetapan MPRS No.1 dan II 

Tahun 1960 yaitu tentang pelaksanaan Trisakti,  yang  

berdaulat  dan bebas dalam politik, kepribadian dalam 

kebudayaan dan berdikari dalam ekonomi. 

3. Pelaksanaan  tugas  yang  berkaitan  dengan  pembangunan  

politik  dan pembangunan ekonomi. 

4. Penjelasan lainnya tentang Demokrasi Terpimpin, 

pelaksanaan GBHN yang akan dibicarakan di DPR, 

rencana pemurnian pelaksanaan UUD 1945 dan terkait 

dengan tugas MPR/MPRS serta kedudukan Presiden dan 

Wakil Presiden
43

. 

Guna menanggapi Pidato Nawaksara tersebut, MPRS 

mengeluarkan Keputusan No.5/MPRS/1966 tanggal 5 Juli 1966, 

yang pada intinya meminta kepada Presiden Soekarno supaya 

melengkapi laporan pertanggungjawabannya kepada  MPRS  

khususnya mengenai sebab-sebab terjadinya peristiwa 

G.30S/PKI beserta epilognya dan kemunduran ekonomi beserta 

kemerosotan akhlak bangsa. Dengan dasar keputusan tersebut 

pimpinan MPRS pada tanggal 22 Oktober 1966 menyampaikan 

                                                           
43 Hamdan Zoelva, Loc. Cit., hlm. 93. 
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surat kepada Presiden Soekarno agar Presiden benar-benar 

memperhatikan dengan sungguh-sungguh tentang kelengkapan 

laporan pertanggungjawaban mengenai sebab-sebab terjadinya 

peristiwa G.30S/PKI beserta epilognya dan kemunduran ekonomi 

beserta kemerosotan akhlak  bangsa.  Terhadap  surat  pimpinan  

MPRS  tersebut,  pada  tanggal  10 Januari  1967, Surat Presiden 

No.01/Pres/67. Presiden Soekarno menanggapi keputusan  MPRS  

yang  dikenal  dengan  Pelengkap  Nawaksara  yang  pada intinya 

berisi: 

1. Ajakan sekuat tenaga bersama-sama untuk meniadakan 

suatu konflik demi  menyelamatkan  revolusi,  membangun  

persatuan  dan  kesatuan, menekankan kewaspadaan 

istimewa terhadap kekuatan kontra-revolusi, karena situasi 

politik di tanah air sudah gawat. 

2. Peristiwa G.30S adalah satu complete overrompeling. 

3. Telah mengutuk Gestok (Gerakan Satu Oktober) pada 

pidato presiden tanggal 17 Agustus 1966. 

4. Yang bersalah harus dihukum karena itu telah dibentuk 

MAHMILUB (Mahkamah Militer Luar Biasa). 

5. Terjadinya   peristiwa   G.30S   karena   tiga   sebab   yaitu   

keblingeran pimpinan   PKI,   kelihaian   subversi   nekolin,   

dan   memang   adanya oknum-oknum yang tidak benar. 

6. Masalah  kemerosotan  ekonomi bukanlah disebabkan 

oleh satu orang saja  tetapi  satu  resultante  daripada  
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proses faktor-faktor objektif dan tindakan dari keseluruhan 

aparatur pemerintahan dan masyarakat. 

7. Masalah kemerosotan akhlak adalah hasil perkembangan  

dari pada proses  kesadaran  dan  laku-tindak  masyarakat  

dalam  keseluruhannya yang tidak mungkin oleh satu orang 

saja
44

. 

Menanggapi pelengkap Pidato Nawaksara tersebut, rapat 

pimpinan MPRS yang berturut-turut dilaksanakan tanggal 20-21 

Januari 1967, menyimpulkan antara lain Presiden Soekarno alpa     

memenuhi ketentuan-ketentuan konstitusional yang dibuktikan 

dalam Surat Presiden No.01/Pres/67, yaitu mengingkari keharusan 

bertanggung jawab kepada MPRS dan hanya menyatakan semata-

mata bertanggung jawab mengenai GBHN saja. Di samping itu, 

MPRS juga menganggap bahwa Surat Presiden No.01/Pres/67 

lebih merupakan surat jawaban atas Nota Pimpinan MPRS 

No.2/Pim.MPRS/1966, bukan pelengkap Nawaksara yang 

ditentukan oleh Keputusan MPRS No.5/MPRS/1966. 

Kemudian dalam gagasannya, Dewan Perwakilan Rakyat 

Gotong Royong (DPR GR) menganggap bahwa Presiden setidak-

tidaknya telah melanggar  haluan  negara  yang  ditetapkan  dalam  

UUD  1945  dengan  dasar bahan-bahan dan fakta-fakta yang 

terungkap. Atas pertimbangan itulah DPR GR meminta MPRS 

untuk menetapkan penyelenggaraan Sidang Istimewa MPRS yang 

diselenggarakan pada tanggal 7-11 Maret 1967 di Jakarta. Proses 

                                                           
44 Ibid. hlm. 94-95. 
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hasil Sidang Istimewa MPRS dengan berbagai pertimbangan 

MPRS dengan Keputusan Pimpinan MPRS No.13/B/1967, 

menolak Pidato Pelengkap Nawaksara dengan alasan-alasan pokok 

sebagai berikut: 

1. Presiden   Soekarno   telah   tidak   dapat   memenuhi   

pertanggungjawaban konstitusional sebagaimana layaknya 

seorang mandataris terhadap MPRS. 

2. Presiden  Soekarno  telah  tidak  dapat  menjalankan  

haluan  dan  putusan MPRS, sebagaimana layaknya 

seorang mandataris terhadap MPRS. 

Berdasarkan  alasan  tersebut  di  atas,  maka  dalam  Sidang  

Istimewa MPRS mengeluarkan Ketetapan MPRS No. 

XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan 

Negara dari Presiden Soekarno dengan alasan-alasan sebagaimana 

tercantum dalam pertimbangan antara lain : 

1. Pidato Nawaksara dan Pelengkap Nawaksara tidak 

memenuhi harapan rakyat pada umumnya dan anggota 

MPRS pada khususnya karena tidak memuat secara   

jelas   pertanggungjawaban   tentang   kebijaksanaan 

Presiden mengenai pemberontakan kontra revolusi G.30 

S/PKI beserta epilognya, kemunduran ekonomi dan 

kemerosotan akhlak bangsa. 

2. Pengumuman  penyerahan  kekuasaan  oleh  Presiden 

Soekarno kepada Jenderal Soeharto pada tanggal 20 

Februari 1967. 
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3. Adanya petunjuk-petunjuk bahwa Presiden Soekarno telah 

melakukan gerakan politik yang secara tidak langsung 

menguntungkan G.30 S/PKI dan   melindungi   tokoh-tokoh   

G.30   S/PKI   sesuai   laporan   tertulis Panglima Operasi 

Keamanan dan Ketertiban tanggal 1 Februari 1967 dan 

dilengkapi pidato laporan di hadapan Sidang Istimewa 

MPRS. 

Dengan  demikian,  berdasarkan  ketentuan  TAP  MPRS  

tersebut telah mencabut kekuasaan pemerintahan negara dari 

Presiden Soekarno dan MPRS juga menetapkan pengangkatan 

Jenderal Soeharto sebagai Pejabat Presiden Republik Indonesia. 

Dari proses pemberhentian Presiden Soekarno diatas, kiranya 

selama berlakunya kembali UUD 1945 setelah adanya Dekrit 

Presiden 5 Juli 1959 hingga jatuhnya Presiden Soekarno tahun 

1967, pengaturan mengenai impeachment belum memiliki 

kejelasan secara konstitusional karena pemberhentian Presiden 

Soekarno lebih disebabkan oleh alasan subjektivitas mayoritas  

anggota MPRS yang  tidak  menerima pidato pertanggungjawaban 

Presiden Soekarno. Berhentinya kekuasaan pemerintahan negara 

dari Presiden Soekarno pada saat itu menunjukkan pranata 

impeachment yang terkesan dipaksakan oleh MPRS dikarenakan 

tidak ada aturan dalam konstitusi negara mengenai impeachment 

itu sendiri. 

Proses  impeachment  Presiden  Abdurrahman  Wahid  ini  

merupakan ekses dari konflik politik yang rumit (complicated) 
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sehingga Presiden diberhentikan dari jabatannya. Beberapa 

masalah yang muncul sebelum Presiden Abdurrahman Wahid atau 

akrab disapa Gus Dur dicabut mandatnya oleh MPR pada Sidang 

Istimewa MPR 23 Juli 2001 diantaranya indikasi penyalahgunaan 

dana bulog dan dana Brunei Darrussalam yang dilakukan Presiden. 

Penyalahgunaan wewenang lainnya yang dianggap MPR kesalahan 

konstitusional  Presiden  adalah  melakukan  pergantian jabatan 

Kepala Kepolisian  Republik  Indonesia  (Kapolri) Jenderal (Pol) 

S. Bimantoro tanpa persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat 

(DPR). Konflik politik lain yang memanas dalam hal ini adalah 

Presiden Abdurrahman Wahid sering mengeluarkan statement 

yang bernada ancaman akan mengeluarkan Dekrit Presiden jika 

tidak tercapai kompromi politik yang terjadi antara Presiden dan 

DPR/MPR. 

Abdurrahman Wahid sering melontarkan tuduhan kepada 

pihak lain tetapi tidak didukung oleh bukti-bukti, sedangkan kalau 

ada tuduhan terhadap dirinya,  Abdurrahman  Wahid  selalu  

menantang  untuk  dibuktikan  secara hukum. Undang-undang, 

menurut Abdurrahman Wahid berada di atas perumusnya, 

lembaga legislatif. Kasus Bulog dan bantuan Sultan Brunei harus 

dibuktikan secara hukum, baru diproses secara politik. 

Memorandum tak berlandasan hukum, Sidang Istimewa 

melanggar hukum, POLRI mengabaikan perintah sama dengan 

melawan hukum. 
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Kemudian atas dasar alasan-alasan kesalahan Presiden yang 

telah dilakukan, DPR mengajukan memorandum pertama yang 

berisikan tentang dugaan keterlibatan Presiden Abdurrahman 

Wahid dalam Kasus Bulog (Buloggate) dan Kasus Brunei 

(Bruneigate). Berdasarkan hasil kerja dan kesimpulan Panitia 

Khusus DPR yang menduga adanya keterlibatan Presiden dalam  

kasus  tersebut,  maka  dalam  Sidang  Paripurna  DPR  RI 

memutuskan untuk menerima dan menyetujui laporan hasil kerja 

Pansus dan memutuskan untuk     ditindaklanjuti     dengan    

menyampaikan    “memorandum”    untuk mengingatkan   bahwa   

Presiden   Abdurrahman  Wahid  sungguh  melanggar haluan 

negara, yaitu : 

1.  Melanggar UUD 1945 Pasal 9 tentang Sumpah Jabatan. 

2.  Melanggar  Ketetapan  MPR  No.  XI/MPR/1998  

tentang  Penyelengaraan Negara yang Bersih dan Bebas 

dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. 

Atas dasar petimbangan tersebut, DPR meminta MPR untuk 

menyelenggarakan Sidang Istimewa untuk meminta 

pertanggungjawaban Presiden  Abdurrahman  Wahid.  Kemudian  

MPR  menetapkan jadwal Sidang Istimewa yang akan 

dilaksanakan pada tanggal 1 Agustus 2001. Namun yang terjadi  

ternyata  justru  MPR  mengajukan  jadwal  sidang  istimewa  

menjadi tanggal 21 Juli 2001, sepuluh hari lebih cepat dari jadwal 

semula. Percepatan jadwal sidang istimewa ini dilakukan karena 

alasan perkembangan situasi dan kondisi politik yang semakin 
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memburuk yang mengancam integritas bangsa dan negara. Hal 

ini disebabkan juga karena ternyata Presiden Abdurrahman Wahid 

pada tanggal 23 Juli 2001 dini hari pukul 01.05 WIB 

mengumumkan Maklumat Presiden Gus Dur
45

. 

Dilakukannya langkah politik Presiden yang mengejutkan itu 

kemudian dibalas  oleh  mayoritas  anggota  DPR  dengan  tidak  

mengakui  Maklumat Presiden tersebut dan kemudian melakukan 

memorandum yang dipercepat dengan agenda mencabut mandat 

terhadap Presiden Gus Dur. Sehingga Sidang Istimewa  digelar  

dengan  agenda  memberhentikan  Presiden  Abdurrahman 

Wahid dari jabatannya sebagai kepala negara sekaligus kepala 

pemerintahan. 

Serangkaian  peristiwa  tersebut  mengakibatkan MPR RI 

memutuskan untuk memberhentikan Presiden Abdurrahman 

Wahid karena dinyatakan sungguh-sungguh  melanggar  haluan 

negara yaitu karena ketidakhadiran dan penolakan untuk 

memberikan pertanggungjawaban dalam Sidang Istimewa MPR  

RI  tahun 2001 dan penerbitan Maklumat Presiden RI tanggal 

23 Juli 2001. Hal yang mengejutkan dilakukan MPR RI dalam 

diktum putusan pemberhentian  Presiden  Abdurrahman  Wahid 

ini adalah alasan yang bukan didasarkan pada memorandum 

DPR RI, melainkan alasan ketidakhadiran dan penolakan Presiden 

untuk memberikan pertanggungjawaban dalam Sidang Istimewa 

MPR serta dikeluarkannya Maklumat Presiden Gus Dur. Meskipun 

                                                           
45 Ni’matul Huda, Loc. Cit., hlm. 174. 
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demikian, dari pertimbangan dalam Ketetapan MPR RI No. 

II/MPR/2001 tentang Pertanggungjawaban Presiden RI K. H. 

Abdurrahman Wahid tetap dicantumkan  pula  adanya  pelanggaran  

haluan  negara  sebagaimana  yang tertuang dalam memorandum 

DPR RI. 

Akhirnya Hasil Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan 

Rakyat (MPR)  tahun  2001  dikeluarkan  Ketetapan  MPR  No. 

III/MPR/2001 tentang Pemberhentian Jabatan Presiden 

Abdurrahman Wahid. Dalam TAP MPR tersebut termuat materi 

pencabutan kekuasaan negara dari tangan Presiden Abdurrahman 

Wahid yang digantikan oleh Megawati Soekarnoputri yang 

menjabat Wakil Presiden saat itu. Kemudian jabatan Wakil 

Presiden digantikan oleh Hamzah Haz berdasarkan ketetapan 

tersebut. Dengan demikian, pemberhentian Presiden dan 

mekanisme serta proses pemberhentiannya dapat disimpulkan 

unsur utama yang dijadikan alasan impeachment Presiden adalah 

adanya pelanggaran haluan negara yang dilakukan oleh 

Presiden, apakah itu melanggar konstitusi, pelanggaran terhadap 

TAP MPR maupun pelanggaran UU serta peraturan-peraturan 

lainnya
46

. 

Paparan tentang peristiwa pemberhentian Presiden Republik 

Indonesia sepanjang  sejarah  ketatanegaraan  Indonesia tercatat 

bahwa apa yang terjadi pada pengalaman impeachment terhadap 

Presiden Soekarno dan Presiden Abdurrahman Wahid di atas 

                                                           
46 Hamdan Zoelva, Op. Cit., hlm. 104. 
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menunjukkan bahwa tidak adanya ketentuan yang jelas mengenai 

alasan hukum (legal reasoning) dan mekanisme impeachment 

menimbulkan akibat yang bermakna pelaksanaan impeachment 

cenderung ditentukan oleh penafsiran subjektif. Impeachment 

terhadap Presiden Soekarno tidak didasarkan pada ketentuan yang 

jelas untuk melakukan impeachment tersebut,  tetapi  hanya  

berdasarkan  bahwa  MPRS  sebagai  lembaga tertinggi negara 

pemegang kedaulatan negara memiliki wewenang mengangkat 

dan memberhentikan Presiden dan MPRS dapat setiap saat 

memberhentikan Presiden manakala Presiden dinilai telah 

melakukan penyimpangan atau tidak lagi  memenuhi  syarat  

sebagai  Presiden.   

Pengalaman impeachment terhadap presiden  Abdurrahman  

Wahid  memang  telah  dilandasi  aturan  yang  sedikit lebih  

formal  dan  maju  dibandingkan  dengan  proses  impeachment  

terhadap Presiden Soekarno. Lebih formal disini ialah 

digunakannya dasar hukum dalam mendakwa Presiden 

Abdurrahman Wahid yaitu dengan TAP MPR No. VII/MPRS/1973 

tentang Keadaan Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik 

Indonesia Berhalangan dan TAP MPR No. III/MPR/1978 tentang 

Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara 

Dengan/Atau Antar Lembaga-Lembaga Tinggi Negara. 

Suatu  negara  hukum  mengharuskan  adanya pengakuan 

normatif dan empirik terhadap prinsip supremasi hukum, yaitu 

bahwa semua masalah diselesaikan  dengan  hukum sebagai 
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pedoman tertinggi. Pengakuan normatif mengenai  supremasi  

hukum  terwujud  dalam  pembentukan  norma  hukum secara 

hirarkis yang berpuncak pada supremasi konstitusi. Sedangkan 

secara empiris terwujud dalam perilaku pemerintahan dan 

masyarakat yang mendasarkan pada aturan hukum. Dengan 

demikian, segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas 

peraturan perundang-undangan yang sah dan  tertulis.  Peraturan  

perundang-undangan  tersebut  harus  ada  dan berlaku terlebih 

dulu atau mendahului perbuatan yang dilakukan.  

Dengan demikian, setiap  perbuatan  administratif  harus  

didasarkan  atas  aturan  atau  rules  and procedures
47

.     Namun  

demikian,  prinsip  supremasi  hukum  selalu  diiringi dengan 

dianut dan dipraktikkannya prinsip demokrasi atau kedaulatan 

rakyat yang menjamin peran serta masyarakat dalam proses 

pengambilan keputusan kenegaraan,  sehingga  setiap  peraturan 

perundang-undangan yang diterapkan dan ditegakkan 

mencerminkan perasaan keadilan masyarakat. 

Hukum  dan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

tidak boleh ditetapkan dan   diterapkan   secara   sepihak   oleh   

dan/atau   hanya   untuk kepentingan penguasa. Hukum tidak 

dimaksudkan untuk hanya menjamin kepentingan beberapa orang 

yang berkuasa, melainkan menjamin kepentingan keadilan bagi 

semua orang. Dengan demikian negara hukum yang 

                                                           
47 Moh. Kusnardi dan Bintan Saragih, loc. Cit., hlm. 56. 
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dikembangkan bukan absolute rechtsstaat, melainkan 

democratische rechtsstaat. 

Banyak pihak di Indonesia yang memahami bahwa 

impeachment merupakan   turunnya,   berhentinya   atau   

dipecatnya   Presiden   atau   Wakil Presiden atau pejabat tinggi 

negara dari jabatannya. Sesungguhnya arti impeachment sendiri 

merupakan tuduhan atau dakwaan sehingga impeachment lebih 

menitikberatkan pada prosesnya dan tidak harus berakhir dengan 

berhenti atau  turunnya  Presiden  atau  pejabat  tinggi  negara 

lainnya  dari  jabatannya. Dalam praktik impeachment yang pernah 

dilakukan di berbagai negara, hanya ada beberapa proses 

impeachment yang berakhir dengan berhentinya seorang pimpinan 

negara. 

Di Amerika Serikat pernah terjadi beberapa kali proses 

impeachment terhadap Presiden misalnya pada Presiden Andrew 

Johnson pada tahun 1878, Presiden Richard M. Nixon pada tahun 

1974, dan yang terakhir terhadap Presiden William Jefferson 

Clinton (Bill Clinton) pada tahun 1999. Namun, semua  tuduhan  

impeachment  yang  ditujukan  kepada  Presiden  Amerika  itu 

tidak   satupun   yang   berakhir   pada   putusan   berhentinya   

Presiden   dari jabatannya. 

Perihal  mengenai  alasan-alasan  impeachment  di  Indonesia 

memunculkan perdebatan mengenai penafsiran dari alasan 

impeachment juga mewarnai proses impeachment atau menjadi 

wacana eksplorasi pengembangan teori politik maupun hukum 
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dari sisi akademis. Di Indonesia, alasan tersebut diadopsi dan 

diterjemahkan dengan perbuatan tercela dan tindak pidana berat 

lainnya.  Sedangkan  definisi  atas  alasan impeachment yang 

diuraikan dalam Pasal 7A UUD 1945 setelah amandemen di 

Indonesia dijabarkan dalam Pasal 10 ayat (3) UU No. 24 tahun 

2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Yang disebut tindak pidana 

berat lainnya adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana 

penjara   5  (lima)  tahun  atau  lebih.  Sedangkan  perbuatan  

tercela  adalah perbuatan   yang   dapat   merendahkan   martabat   

Presiden   dan/atau   Wakil Presiden. Meski telah disebutkan dan 

coba didefinisikan dalam ketentuan peraturan perundang-

undangan, kedua alasan impeachment tersebut masih menjadi 

bahan perdebatan dalam wacana akademis. 
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BAB IV  

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

1. Perkembangan ketatanegaraan Indonesia telah memaparkan 

penyimpangan dan penyelewengan kekuasaan negara yang 

dilakukanoleh kepala eksekutif negara untuk mempertahankan 

kekuasaanya menjadi pemantik pranata impeachment. Ini 

dapat dimaknai bahwa akibat dari penyimpangan dan 

penyelewengan kekuasaan itu tekadang menimbulkan ekses 

buruk bagi penyelenggaraan negara karena adanya suatu 

pengawasan yang dilakukan oleh kekuasaan legislatif. Akan 

tetapi ini merupakan perkembangan ketatanegaraan yang 

positif meskipun masih jauh dari yang dicita-citakan oleh 

pancasila. 

2. Impeachment  dalam  sejarah  ketatanegaraan  indonesi  

terhadap  Presiden Soekarno dan presiden Abdurrahman 

Wahid . terhadap presiden Soekarno, impeachment tidak 

didasarkan pada ketentuan yang jelas untuk melakukan 

impeachment tersebut, tetapi hanya berdasarkan bahwa MPRS 

sebagai lembaga tertinggi Negara. Selanjutnya impeachment 

terhadap presiden Abdurrahman Wahid memang telah 

dilandasi aturan yang sedikit lebih formal dan maju 

dibandingkan dengan proses impeachment terhadap Presiden 

Soekarno, yaitu digunakannya dasar hukum TAP MPR No. 
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VII/MPRS/1973 dan TAP MPR No. III/MPR/1978. Akan 

tetapi keduanya masih merupakan alasan hukum yang 

dipolitisi. 

B. Saran 

1.  Berdasar pengalaman sejarah ketatanegaraan Indonesia maka 

perlu dibuat aturan yang lebih spesifik mengenai mekanisme 

pemakzulan presiden agar ketatanegaraan indonesia 

mengalami perkembangan yang positif. 

2. Perkembangan ketatanegaraan indonesia hendaknya dapat 

mewujudkan jati diri indonesia sebagai Negara yang 

berdasarkan pada hukum, bukan berdasarkan kekuasaan. 

Salah satu caranya adalah harus benar-benar memperhatikan 

alas an hukum yang kuat dalam pengambilan keputusan. 
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