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KATA PENGANTAR 

 

Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta (FH UNISRI). Memiliki misi 

menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran Ilmu Hukum secara profesional dan bertanggung 

jawab untuk menghasilkan sarjana Hukum yang mandiri,berintegritas,dan menjunjung tinggi 

budaya bangsa dan Pancasila ,melaksanakan penelitian ilmiah, dan melaksanakan pengabdian 

masyarakat. Sesuai dengan misi tersebut Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta 

senantiasa turut serta dalam memberikan kontribusi pemikiran yang bermanfaat untuk 

pemecahan masalah yang berkembang dimasyarakat dalam bidang hukum. Sebagai upaya 

mengakomodir Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi bekerjasama dengan Dewan 

Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta mengadakan 

Seminar Nasional Tahun 2021 bertema "Wacana Masa Jabatan Presiden 3 Periode" yang 

hasilnya berupa prosiding tentang "Relevankah Mengubah Masa Jabatan Presiden?". 

Buku Prosiding Seminar Nasional Tahun 2021 telah terbit. Seminar ini terbagi dalam tiga bidang 

dan sudut pandang, yaitu Hukum Tata Negara ,Hukum Administrasi Negara dan Politik Hukum 

dalam rangka memberikan pemikiran dan solusi untuk Wacana Masa Jabatan Presiden 3 Periode 

yang sedang berkembang di masyarakat.  Peserta seminar berasal dari berbagai praktisi maupun 

akademisi hokum, Institusi Pendidikan Tinggi, Mahasiswa Universitas Slamet Riyadi Surakarta 

dan masyarakat umum pada tanggal 24 Juni 2021. 

Alhamdulillah kegiatan Seminar Nasional yang diselenggarakan Dewan Eksekutif Mahasiswa 

Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta Tahun 2021 berjalan dengan lancar, 

ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Keynote Speaker : Drs.Bandung Joko 

Suryono ,S.H ,M.H (Ketua Harian DPD Partai GOLKAR Surakarta), Prof.Martitah ,M.Hum 

(Wakil Dekan 1 FH UNNES), Waluyo Slamet Pradoto ,S.H ,M.H (Kaprodi FH UNISRI), 

Dr.Eviandi Ibrahim ,S.H., M.H., M.M (Ketua STIH Putri Maharaja Payakumbuh), Karyono 

Wibowo (Direktur Eksekutif Indonesia Publik Institut (IPI) ) , Tegar Pan Dhadha (Perwakilan 

Mahasiswa FH UNISRI), Rahadian Ronako Elroy (Moderator) dan kepada seluruh peserta 

Seminar Nasional dan segenap pihak yang telah membantu dalam penyelenggaran seminar 

ini.Harapan kami semoga prosiding ini membawa manfaat bagi masyarakat luas , khususnya 

pada bidang hukum di Indonesia. 

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan Universitas Slamet Riyadi, 

Pemakalah, Peserta, Panitia yang telah berupaya mensukseskan Seminar Nasional ini. Semoga 

Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa meridhoi semua usaha baik kita. 

   Panitia Penyelenggara 
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URGENSI WACANA PENERAPAN MASA JABATAN PRESIDEN TIGA PERIODE 

DARI SEJARAH KONSTITUSIONAL 

ABETNEGO ANDI PRADANA RI PURNOMO 

FAKULTAS HUKUM 

UNIVERSITAS SLAMET RIYADI SURAKARTA 

E-mail : abetnego14@gmail.com 

 

ABSTRAK : 

Masa jabatan Presidendan Wakil Presiden merupakan materi muatan dalam Konstitusi 

dan proses perubahan pengaturannya juga dilakukan melalui mekanisme amandemen 

Konstitusi, dengan ini dapat terlihat bahwa keterkaitan antara pengaturan masa jabatan 

Presidendan Wakil Presiden dengan Konstitusi-Konstitusi pada masa berlakunya aturan 

tersebut. Ketentuan masa jabatan Presidendan Wakil Presiden diatur dalam Pasal 7 UUD 

1945, namun pengaturan tersebut tidak diikuti oleh pengaturan batasan masa jabatan Presiden 

dan Wakil Presiden di Indonesia. Sehingga pada praktiknya menimbulkan kondisi Presiden 

yang sama dipilih kembali secara terus menerus, tanpa mengindahkan sistem pembatasan 

kekuasaan sebagai suatu prinsip dasar negara berdasarkan Konstitusi (Konstitusionalisme). 

Adanya wacana tentang usulan penambahan masa jabatan Presiden dan Wakil 

Presiden kembali menghangat wacana ini berkaitan dengan rencana amandemen terbatas 

UUD 1945. Wacana yang beredar adalah terkait perubahan masa jabatan Presiden dan Wakil 

Presiden menjadi hanya satu periode selama delapan Tahun, berdasarkan ketentuan yang 

berlaku saat ini, Presidendan Wakil Presidenmemegang jabatan selama lima Tahundan dapat 

dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan. Dengan demikian, Presiden dan Wakil 

Presidendapat menjabat paling lama 10 Tahundalam dua periode sebagaimana diatur dalam 

Pasal7 UUD 1945.  

KATA KUNCI : pembatasan, masa jabatan, konstitusi. 

ABSTRACT 

The term of office of the President and Vice President is a content material in the 

Constitution and the process of changing its settings is also carried out through the 

mechanism of amendments to the Constitution, it can be seen that the relationship between 

the regulation of the terms of office of the President and Vice President and the Constitutions 

during the validity period of the regulation. Provisions for the term of office of the President 

and Vice President are regulated in Article 7 of the 1945 Constitution, but this arrangement is 

not followed by the regulation of the terms of office of the President and Vice President in 

Indonesia. So that in practice the same condition of the President being re-elected 

continuously, without heeding the system of limiting power as a basic principle of the state 

based on the Constitution (Constitutionalism). 

The discourse on the proposed addition of the term of office of the President and Vice 

President has rekindled this discourse in relation to the plan for a limited amendment to the 

mailto:amriramdhani99@gmail.com
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1945 Constitution. The discourse circulating is related to changing the terms of office of the 

President and Vice President to only one term for eight years, based on the current 

provisions, The President and Vice President hold office for five years and can be re-elected 

for one term. Thus, the President and Vice President can serve a maximum of 10 years in two 

terms as stipulated in Article 7 of the 1945 Constitution. 

Keyword : Term of Office, Constitution 

 

1. PENDAHULUAN : 

Perkembangan pengaturan pembatasan masa jabatan Presidendan Wakil 

Presidendalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945yang pertama 

dilihat dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) sebelum amandemen pengaturan 

masa jabatan Presidendan Wakil Presidenterdapat dalam Pasal 7 UUD 1945, merujuk pada 

Pasal7 UUD 1945 tersebut dapat diketahui bahwa rumusan Pasaltersebut hanyamengatur 

terkait masa jabatan Presiden, namun tidak memberi batasan yang konkret terkait batasan 

masa jabatanPresidendan Wakil Presidendi Indonesia, sehingga pada waktu itu banyak terjadi 

penyimpangan-penyimpangan terkait pengaturan masa jabatan Presidendan Wakil Presidendi 

Indonesia diantaranya yaitu mengangkat Soekarno menjadi Presidenseumur hidup dan juga 

memberi peluang kepada Soeharto untuk dipilih berulang kali oleh MPR.Selanjutnya 

dalamUUD 1945setelah amandemenyang mana pengaturan masa jabatan Presidendan Wakil 

Presidenterdapat dalam Pasal7 dan dapat dikatakan pengaturan masa jabatan Presidendan 

Wakil Presidenini menjadi agenda utama proses amandemen karena Pasal7 dalam UUD 1945 

ini dipandang terlalu fleksibel untuk ditafsirkan, dan pada tanggal 19 Oktober 1999 

rancangan rumusan Pasal7 disahkan sebagai bagian dari perubahan pertama. Bahkan pada 

zaman orde baru, seseorang dapat memangku jabatan Presiden sangatlah bergantung kepada 

Majelis Permusyawaratan Rakyat (selanjutya disebut dengan MPR) sebagai lembaga tertinggi 

negara. Dengan kata lain, masa jabatan Presiden tidak perlu dibatasi asalkan masih dipilih 

oleh MPR, maka dapat terus menjabat Presiden dan/atau Wakil Presiden. 

Pada rumusan setelah amandemen terkait pengaturan masa jabatan Presidendan Wakil 

Presidenlebih tegas dinyatakan secara eksplisit bahwa Presidendan Wakil Presidenmemegang 

jabatannya selama lima Tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang 

sama, hanya untuk satu kali masa jabatan. Pembatasan masa jabatan Presiden setelah 

amandemen Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 dapat menghindari dari kekuasaan yang 

bersifat otoriter. Maka dengan diamandemenkan Undang-Undang Dasar 1945 dalam 4 kali 

periode tidak lain adalah untuk memberikan check and balancesdalam setiap lembaga-

lembaga pemerintah antara legislatif, eksekutif dan yudikatif.Perubahan Pasalini merupakan 

suatu langkah yang tepat untuk mengakhiri perdebatan mengenai periodesasijabatan 

Presidendan Wakil Presidendi Indonesia. 

 

2. RUMUSAN MASALAH 

Apakah masih memungkinkan penerapan wacana tiga periode ditinjau dari sejarah 

konstitusional? 
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METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan Metode Yuridis Normatif yang menekankan pada 

penelitian kepustakaan Artinya penelitian ini dilakukan dengan cara memperhatikan aturan 

perundang-undangan yang berlaku, dan pedapat para ahli. Adapun dalam metode penelitian 

ini menggunakan beberapa Pendekatan Penelitian yaitu antara lain : Pendekatan Perundang-

Undangan, Pendekatan Konseptual dan  Pendekatan Sejarah. Pendekatan sejarah adalah suatu 

metode yang mengadakan penyelidikan suatu objek penelitian melalui sejarah perkembangan 

hukum yang terjadi dari masa lampau sampai dengan masa sekarang. 

3. PEMBAHASAN  

Salah satu pembatasan kekuasaan negara yaitu pembatasan terhadap masa jabatan 

Presiden dan Wakil Presiden.Pada mulanya, ketentuan masa jabatan Presiden dan Wakil 

Presiden diatur dalam Pasal 7 UUD 1945, namun pengaturan tersebut tidak diikuti oleh 

pengaturan batasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia. Sehingga pada 

praktiknya menimbulkan kondisi Presiden yang sama dipilih kembali secara terus menerus, 

tanpa mengindahkan sistem pembatasan kekuasaan sebagai suatu prinsip dasar negara 

berdasarkan Konstitusi (Konstitusionalisme). Contohnya adalah terpilihnya Presiden 

Soekarno dan PresidenSoeharto lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut. 

Kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden yang terus menerus ini selain menghambat 

regenerasi kepemimpinan juga berpotensi untuk disalahgunakan.  

Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto terjadi penyimpangan terhadap UUD 

1945 atau dapat dikatakan bahwa UUD 1945 dilaksanakan secara murni dan konsekuen, 

tetapi Presiden Soeharto memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam UUD 

1945 untuk melanggengkan kekuasaannya. Bahkan ketika itu, terdapat produk hukum berupa 

Ketetapan MPR No. I/ MPR/1978 tentang Peraturan Tata Tertib MPR, yang berisi kebulatan 

tekad anggota MPR untuk mempertahankan Konstitusi dan tidak berkehendak mengadakan 

perubahan terhadap UUD 1945. Selama Pemilihan Presidenpada masa pemerintahan 

Soeharto selalu muncul calon tunggal sehingga PresidenSoeharto terpilih secara terus 

menerus. Dengan demikian dapat diartikan bahwa dalam lima kali pemilihan Presidenselama 

masa peralihan, Majelis Permusyawaratan Rakyat terus menerus memilih Soeharto, yang 

merupakan calon tunggal sampai akhir masa jabatannya pada tanggal 21 Mei 1998.  

Haltersebut terjadi karena kurang eksplisitnya pengaturan masa jabatan 

Presidendalam Pasal7 UUD 1945 sebelum perubahan.Ketentuan Pasal7 UUD 1945 sebelum 

perubahan menyebutkan bahwa Presiden dan Wakil Presidendipilih untuk masa jabatan lima 

Tahundan sesudahnya dapat dipilih kembali merupakan ketentuan yang dapat ditafsirkan 

memberikan peluang kepada Presidenuntukterus menduduki jabatannya karena tidak ada 

pengaturan batasan masa jabatan yang jelas. Selama praktik penyelenggaraan negara baik 

pada masa pemerintahan Soekarno maupun Soeharto digunakan sebagai dasar hukum untuk 

memperluas dan mempertahankan kekuasaannya. Dengan demikian dalam UUD 1945 

sebelum perubahan belum sepenuhnya menerapkan paham Konstitusionalisme karena 

tiadanya pembatasan masa jabatan Presidenyang berkaitan eratdengan kekuasaan Presiden. 

Dilihatdari sejarah sistem kepemimpinan yang otoriter maka padaamandemen yang 

pertama dilakukan pembatasan kekuasaan eksekutif yang dominan dikarenakan dari Pasal-

Pasalyang ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Presidenmempunyai kedudukan dan 
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kekuasaan yang sangat kuat dan besar sehingga muncul aspirasi politik yang menghendaki 

agar kekuasaan Presidendikurangi sehingga ada perimbangan kekuasaan (check and 

balances) di antara lembaga-lembaga tinggi negara. Karena sebelum amandemen lembaga-

lembaga negara yang lain kekuasaannya tidak seimbang bahkan terkesan berada di bawah 

kendali kekuasaan Presidenatau tidak Konstitusional. 

Pembatasan masa jabatan presiden adalah upaya untuk mencegah terjadinya 

penguasaan jabatan kekuasaan secara terus menerus yang diyakini akan menjadi dasar 

terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan, oleh karena itu pada perubahan 

pertama UUD 1945 merubah ketentuan Pasal 7 yang awalnya berbunyi “Presiden dan Wakil 

Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih 

kemali”, diubah bunyi pasalnya menjadi “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan 

selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya 

untuk satu kali masa jabatan”. Dengan adanya perubahan tersebut, maka dari itu periode 

masa jabatan Presiden menjadi lebih jelas dan terbatas, yakni hanya dapat menjabat selama 

dua periode berbeda. Dengan demikian seseorang menjabat sebagai Presiden sampai enam 

Periode seperti zaman kepemimpinan Soeharto tidak akan terulang lagi. Pembatasan masa 

jabatan Presiden setelah amandemen dapat menghindari dari kekuasaan yang bersifat 

otoritarianisme. Dilihat dari sejarah Konstitusional sudah tidak memungkinkan adanya 

penambahan masa jabatan presiden termasuk wacana masa jabatan tiga periode. 

 

4. KESIMPULAN  

Pembatasan masa jabatan selama dua periode Presiden dan Wakil Presiden sangat 

dibutuhkan karena berangkat dari sejarah pemerintahan jika dipimpin dengan pemimpin yang 

sama dalam jangka waktu yang panjang, maka akan menimbulkan pemerintahan yang otoriter 

dan absolut, maka diberikan batasan masa jabatan selama dua periode Presidendan Wakil 

Presidenuntuk menghindari pemerintahan yang otoriter dan absolut, sehingga Presidenyang 

menjabat tidak akan dapat menduduki jabatan yang sama setelah dua periode menjabat. 

Selain itu dengan adanya pengaturan masa jabatan Presidendan Wakil Presidendi Indonesia 

juga akan menciptakan Check and Balances antar lembaga-lembaga negara di Indonesia yang 

artinya kekuasaan Presidenmenjadi tidak dominan lagi, karena jika seseorang berada dalam 

jabatan yang sama dalam waktu yang panjang ia berkecendrungan untuk menyalahgunakan 

jabatannya baik fasilitas, financial maupun yang pengaruh ia miliki sebagai seorang 

pemimpin.Dilihat dari sejarah Konstitusional sudah tidak memungkinkan adanya 

penambahan masa jabatan presiden termasuk wacana masa jabatan tiga periode. 

 

 DAFTAR PUSTAKA  
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REFLEKSI PENGATURAN MASA JABATAN PRESIDEN DI INDONESIA 

AINI MUSRUROH 

 

Abtrak 

Pengaturan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia telah banyak 

mengalami perubahan dalam konstitusi, mulai dari awal kemerdekaan, Indonesia menganut 

Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), dan terakhir Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 

1945). Rumusan masalah dalam penelitian  ini adalah pertama bagaimana perkembangan 

pengaturan pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden dalam Undang-Undang 

Dasar 1945. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode 

yuridis normatif, sedangkan data yang digunakan adalah data sekunder, serta metode 

pengumpulan data berupa studi dokumen (kepustakaan). Hasil penelitian ini dapat 

disimpulkan bahwa dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen dan setelah 

amandemen terdapat perbedaan-perbedaan, baik bunyi Pasal maupun penerapan pengaturan 

masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia pengaturan pembatasan masa jabatan 

Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia sangatlah penting, karena berangkat dari sejarah 

pemerintahan jika dipimpin oleh pemimpin yang sama dalam jangka waktu yang panjang 

maka dapat menimbulkan pemerintahan yang otoriter.  

Kata Kunci: Undang-Undang Dasar, Presiden 

Abstract 

PENDAHULUAN 

The regulation of the term of office of the President and Vice President in Indonesia 

has undergone many changes in the constitution, starting from the beginning of 

independence, Indonesia adhering to the 1945 Constitution (UUD 1945), and finally the 1945 

Constitution (UUD 1945). The formulation of the problem in this study is first, how is the 

development of setting restrictions on the term of office of the President and Vice President 

in the 1945 Constitution. The research method that the author uses in this study is the 

normative juridical method, while the data used are secondary data, as well as the data 

collection method in the form of document study (library). The results of this study can be 

concluded that in the 1945 Constitution before the amendment and after the amendment there 

are differences, both in the sound of the Article and the application of the regulation on the 

terms of office of the President and Vice President in Indonesia, the regulation on the 

limitation of the term of office of the President and Vice President in Indonesia is very 

important, because departing from the history of government if led by the same leader for a 

long period of time it can lead to an authoritarian government. 

Keyword: Constitution, President 

1. Latar Belakang  
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Salah satu pembatasan kekuasaan negara yaitu pembatasan terhadap masa jabatan 

Presiden dan Wakil Presiden. Pada mulanya, ketentuan masa jabatan Presiden dan Wakil 

Presiden diatur dalam Pasal 7 UUD 1945, namun pengaturan tersebut tidak diikuti oleh 

pengaturan batasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia. Sehingga pada 

praktiknya menimbulkan kondisi Presiden yang sama dipilih kembali secara terus menerus, 

tanpa mengindahkan sistem pembatasan kekuasaan sebagai suatu prinsip dasar negara 

berdasarkan Konstitusi (Konstitusionalisme). Contohnya adalah terpilihnya Presiden 

Soekarno dan Presiden Soeharto lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut. 

 Kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden yang terus menerus ini selain 

menghambat regenerasi kepemimpinan juga berpotensi untuk disalahgunakan. Soekarno 

dipilih sebagai Presiden Republik Indonesia yang pertama dalam sidang PPKI pada 18 

Agustus 1945, Presiden Soekarno terus memangku jabatan Presiden sampai terbentuknya 

Negara Federal iRepublik Indonesia Serikat (27 Desember 1949). Pemilihan Presiden pada 

masa ini juga dilakukan dengan aklamasi, sehingga terjadinya pemilihan Presiden dengan 

calon tunggal yang mana Soekarno selalu terpilih untuk menjadi Presiden Indonesia.sejak 

negara kembali kepada UUD 1945, berarti ketentuan- ketentuan yang ada dalam Undang- 

Undang Dasar tersebut tentunya harus diberlakukan juga.  

Pada kenyataannya dalam praktik kenegaraan masih terjadi penyimpangan-

penyimpangan terhadap UUD 1945. Salah satu penyimpangan tersebut adalah 

dikeluarkannya TAP MPRS No. III/ MPRS/1963 tentang pengangkatan Pimpinan Besar 

Revolusi Indonesia, Soekarno menjadi PresidenRepublik Indonesia seumur hidup.3 Dengan 

TAP MPRS No. III/MPRS/1963 tersebut, menggambarkan pada saat itu tidak akan terjadi 

peralihan kekuasaan (pergantian) Presiden sebagaimana yang diatur oleh UUD 1945, tidak 

ubahnya situasi itu sebagaimana layaknya sebuah negara kerajaan yang dipimpin oleh 

seorang raja yang berkuasa seumur hidupnya.Ketentuan Pasal 7 UUD 1945 sebelum 

perubahan menyebutkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih untuk masa jabatan lima 

Tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali merupakan ketentuan yang dapat ditafsirkan 

memberikan peluang kepada Presiden untuk terus menduduki jabatannya karena tidak ada 

pengaturan batasan masa jabatan yang jelas. 

Masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden merupakan materi muatan dalam 

Konstitusi dan proses perubahan pengaturannya juga dilakukan melalui mekanisme 

amandemen Konstitusi, maka dengan ini dapat terlihat keterkaitan antara pengaturan masa 

jabatan Presiden dan Wakil Presiden dengan Konstitusi-Konstitusi pada masa berlakunya 

aturan tersebut. Sehingga dengan merujuk pada Konstitusi yang berlaku pada masa itu dapat 

dilihat Konstitusionalitas suatu ketentuan, yakni ada atau tidak pengaturan tersebut dalam 

Konstitusi dan kesesuaian praktik ketatanegaraan dengan pengaturan dalam Konstitusi.11 

Pengaturan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden dalam perjalanan amandemen UUD 

NRI 1945 dapat dikatakan menjadi salah satu agenda utama. Proses amandemen UUD 1945 

lebih dahulu dilakukan terhadap Pasal 7 UUD 1945.12 Hal ini dikarenakan aturan yang 

termuat dalam Pasal 7 UUD 1945 dipandang terlalu fleksibel untuk ditafsirkan. Bahkan pada 

zaman orde baru, seseorang dapat memangku jabatan Presiden sangatlah bergantung kepada 
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Majelis Permusyawaratan Rakyat (selanjutya disebut dengan MPR) sebagai lembaga tertinggi 

negara. 

2. Rumusan Masalah 

Untuk memberikan batasan pada penelitian ini, penulis membuat rumusan masalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana perkembangan pengaturan pembatasan masa jabatan Presiden dan 

Wakil Presiden dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945? 

3. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang hendak dicapai dengan melakukan penulisan penelitian ini 

adalah : 

1. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan pengaturan pembatasan masa 

jabatan Presiden dan Wakil Presiden dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945?  

4. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan Metode Yuridis Normatif yang menekankan pada 

penelitian kepustakaan Artinya penelitian ini dilakukan dengan cara memperhatikan aturan 

perundang-undangan yang berlaku, dan pedapat para ahli. Hal penting dalam metode 

penelitian normatif ini adalah memerlukan banyaknya referensi buku untuk dapat 

menemukan bahan-bahan materi yang berhubungan dengan perkembangan pembatasan masa 

jabatan Presiden dan Wakil Presiden dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 serta Pentingnya pengaturan pembatasan masa jabatan Presiden dan 

Wakil Presiden dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

5. PEMBAHASAN 

Pengaturan masa jabatan Wakil Presiden pasca amandemen mengalami beberapa kali 

perubahan pengaturan yang pada awalnya di atur di dalam Pasal 7 Undang-undang Dasar 

Negara Republik Indonesia 1945 dan lalu kemudian dijelasan lebih lanjud ke dalam Undang-

undang Pemilu yang mana Undangundang tersebut sering mengalami perubahan.Masa 

jabatan Wakil Presiden di Indonesia pasca amandemen IV pada tanggal 10 Agustus 2002 

diatur di dalam Pasal 7 Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang 

berbunyi “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan 

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

jabatan”.Masa jabatan Wakil Presiden kemudian juga diatur di dalam Pasal 6 huruf n Undang 

- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan 

Wakil Presiden yang berbunyi “Belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil 

Presiden selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama”, yang dimaksud dengan 

pasal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Undang - Undang Republik 

Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 
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adalah yang bersangkutan belum pernah menjabat dalam jabatan yang sama selama dua kali 

masa jabatan, baik berturut maupun tidak berturut-turut, walaupun masa jabatan tersebut 

kurang dari lima (5) tahun. 

Pengaturan masa jabatan Wakil Presiden juga di atur di dalam Bab III Pasal 5 huruf l 

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum 

Presiden dan Wakil Presiden yang berbunyi “Belum pernah menjabat sebagai Presiden atau 

Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama”. Sebagaimana 

penjelasan Undang - Undang tersebut diketahui maksud dari pasal tersebut adalah yang 

bersangkutan belum pernah menjabat dalam jabatan yang sama selama dua kali masa jabatan, 

baik berturut maupun tidak berturut-turut, walaupun masa jabatan tersebut kurang dari lima 

(5) tahun. 

Pengaturan persyaratan yang ditawarkan di atas mungkin dipandang sebagai sesuatu 

yang membatasi hak politik seseorang yang sedang menjabat Wapres. Di satu sisi pandangan 

itu tidak keliru namun di sisipula diperhitungkan kepentingan yang lebih luas dan 

argumentasi yang juga rasional. Dengan syarat itu justru akan memberi suatu kepastian 

hukum. Baik bagi upaya menata lembaga kepresidenan dalam rangka menjamin hubungan 

yang sehat antara Presiden dan Wakil Presiden maupun kepastian hukum bagi seorang warga 

negara yang ingin menjadi Cawapres. Artinya, ketika seseorang bersedia menjadi Cawapres 

memang sudah siap dengan segala konsekuensi untuk bekerja dalam jabatan tersebut. Bukan 

menjadikan Cawapres sebagai batu loncatan untuk menjadi Capres atau terpaksa menjadi 

Cawapres karena tidak bisa menjadi Capres. 

Dengan batasan ini pula, Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih secara 

berpasangan akan dapat bekerja dengan tenang dalam hubungan yang sehat dan harmonis 

untuk mewujudkan janji-janji politik selama kampanye. Tanpa tatanan hukum yang jelas dan 

tegas, justru akan menciptakan grey area dalam relasi antara Presiden dan Wakil Presiden. 

Konsekuensinya adalah potensi terjadinya kompetisi terselubung maupun terbuka dalam 

rangka investasi politik untuk kepentingan individu maupun kelompok menjadi sulit 

terhindarkan 

6. PENUTUP 

Perkembangan pengaturan pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden 

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang pertama dilihat 

dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) sebelum amandemen pengaturan masa 

jabatan Presiden dan Wakil Presiden terdapat dalam Pasal 7 UUD 1945, merujuk pada Pasal 

7 UUD 1945 tersebut dapat diketahui bahwa rumusan Pasal tersebut hanya mengatur terkait 

masa jabatan Presiden, namun tidak memberi batasan yang konkret terkait batasan masa 

jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia, sehingga pada waktu itu banyak terjadi 

penyimpangan- penyimpangan terkait pengaturan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden 

di Indonesia diantaranya yaitu mengangkat Soekarno menjadi Presiden seumur hidup dan 

juga memberi peluang kepada Soeharto untuk dipilih berulang kali oleh MPR. Selanjutnya 

dalam UUD 1945 setelah amandemen yang mana pengaturan masa jabatan Presiden dan 
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Wakil Presiden terdapat dalam Pasal 7 dan dapat dikatakan pengaturan masa jabatan Presiden 

dan Wakil Presiden ini menjadi agenda utama proses amandemen karena Pasal 7 dalam UUD 

1945 ini dipandang terlalu fleksibel untuk ditafsirkan, dan pada tanggal 19 Oktober 1999 

rancangan rumusan Pasal 7 disahkan sebagai bagian dari perubahan pertama. Pada rumusan 

setelah amandemen terkait pengaturan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden lebih tegas 

dinyatakan secara eksplisit bahwa Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama 

lima Tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam  jabatan yang sama, hanya untuk 

satu kali masa jabatan. Perubahan Pasal ini merupakan suatu langkah yang tepat untuk 

mengakhiri perdebatan mengenai periodesasi jabatan Presiden dan Wakil Presiden di 

Indonesia. 
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WACANA MASA JABATAN PRESIDEN 3 PERIODE 

Bandung Joko Suryono 
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FAKULTAS HUKUM – UNIVERSITAS SLAMET RIYADI (UNISRI)  SURAKARTA 

Pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 

 

Mahasiswa sebagai insan akademik sudah pada tempatnya apabila selalu responsive 

terhadap setiap perkembangan maupun dinamika yang terjadi di masyarakat,  termasuk 

munculnya berbagai wacana dikalangan elite politik, diantaranya adalah munculnya Wacana 

Masa Jabatan Presiden 3 Periode. 

Tentang arti “wacana” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI) adalah 

“kemampuan atau prosedur berpikir secara sistematis”; “kemampuan atau proses 

memberikan pertimbangan berdasarkan akal sehat”; “pertukaran ide secara verbal”. 

Maka terkait  munculnya wacana masa jabatan presiden 3 periode  seharusnya  tidak perlu 

ada yang apriori, apalagi memiliki kekhawatiran yang berlebihan;  tetapi justru perlu 

diapresiasi secara positif. 

Berbicara tentang masa jabatan presiden, berarti membicarakan tentang suatu sistem 

ketatanegaraan dan terkait dengan kehidupan bernegara; maka hal tersebut menjadi  sangat 

penting dan sensitif karena akan berpengaruh terhadap pembatasan kekuasaan presiden, tetapi 

juga bisa menjadi pemicu timbulnya kegaduhan politik. 

Untuk mengupas tentang wacana masa jabatan presiden 3 periode,  ada beberapa pijakan 

yang perlu dijadikan referensi,  antara lain adalah : 

 

A. Pembatasan Masa Jabatan Presiden 

Dasar hukum tentang ketentuan masa jabatan presiden dan wakil presiden tercantum 

pada Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa presiden dan wakil 

presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya bisa dipilih kembali dalam 

jabatan yang sama  hanya untuk satu kali masa jabatan. 

Awal mula munculnya keinginan pembatasan terhadap  masa jabatan presiden adalah setelah 

Presiden Soeharto lengser ,  ada sejumlah elemen masyarakat menuntut salah satunya adalah 

perubahan (amandemen) UUD 1945 yang terkait perlunya pembatasan masa jabatan 

presiden; dan  selanjutnya direspon oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dimana 

pada saat itu  semua Fraksi di MPR sepakat untuk merubah pasal 7 UUD 1945; dengan salah 

satu alasannya yaitu demi keberlangsungan demokrasi maka masa jabatan presiden dibatasi 

hanya 2 periode, dimana  setiap periode selama lima tahun. 

Ada berbagai pertimbangan mendasar yang menyatakan bahwa sangat berbahaya jika masa 

jabatan presiden tidak dibatasi, antara lain adalah : 



 
 

Prosiding Seminar Nasional Tahun 2021 

Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta 

   11 
 

1. Seseorang akan otoriter (authoritarian); dimana kekuasaan politik terkonsentrasi  pada satu 

pemimpin, cenderung bertindak sewenang-wenang. 

2. Abuse of Power, menyalah gunakan kekuasaan ; yaitu dapat melakukan tindakan 

penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan diri sendiri maupun korporasi. 

3. Regenerasi kepemimpinan nasional macet;  bahwa  macetnya regenerasi  kepemimpinan 

nasional menyebabkan timbulnya situasi yang membuat demokrasi menjadi tidak sehat; 

disamping itu juga tidak adanya perubahan yang signifikan dalam politik dan ekonomi. 

4. Seseorang bisa menjadi diktator; yaitu seorang pemimpin negara yang memerintah secara 

otoriter/tirani dan menindas rakyat. 

5. Timbulnya kultus individu (Cult of personality); yaitu pemujaan terhadap kepribadian 

yang berlebihan, maka para pendukungnya akan kehilangan kontrol dan akal sehat; dan 

mudah terjerumus untuk melakukan Tindakan yang inkonstitusional. 

 

B. Adakah ruang konstitusional untuk mengeksplorasi wacana masa jabatan presiden 3 

periode 

Wacana masa jabatan presiden 3 periode apabila dieksplorasi akan sampai pada 

perlunya perubahan (amandemen) terhadap UUD 1945. 

Usul perubahan pasal-pasal UUD 1945 dapat diagendakan dalam Sidang MPR. 

Agenda perubahan UUD 1945 mempunyai syarat yang bersifat politis terkait dengan 

kehadiran anggota MPR;  yang dimaksud anggota MPR adalah seluruh anggota DPR (berasal 

dari Partai Politik) dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai perwakilan dari 

tiap-tiap provinsi. 

Berikut ini adalah Pasal 37 Ayat (1) sampai dengan (4)  Undang-Undang Dasar 1945 

yang dapat dijadikan landasan secara konstitusional untuk melakukan perubahan Pasal-pasal 

UUD 1945. 

Pasal 37 ayat (1) UUD 1945 

(1) Usul perubahan Pasal-pasalUndang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang 

Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah 

anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). 

 

Pasal 37 Ayat (2) UUD 1945 

(2) Setiap usul perubahan Pasal-pasal Undang-Undang Dasardiajukan secara tertulisdan 

ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. 

Pasal 37 Ayat (3) UUD 1945 

(3) Untuk mengubah Pasal-pasal Undang-Undang Dasar , sidang Majelis Permusyawaratan 

Rakyat  dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah  anggota Majelis Permusyawaratan 

Rakyat. 
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Pasal 37 Ayat (4) UUD 1945 

(4) Putusan untuk mengubah Pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan 

persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu (50% + 1)  dari seluruh 

anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. 

Ketentuan sebagaimana Pasal 37 ayat (1) sampai dengan (4) UUD 1945 di atas adalah  

ruang konstitusional yang masih terbuka apabila ingin digunakan untuk mengeksplorasi 

wacana masa jabatan presiden 3 periode dengan melakukan amandemen terhadap Pasal 7 

UUD 1945. 

C. Adakah pembatasan masa jabatan presiden yang ideal 

               Secara politik sangat beralasan apabila menengok sejarah perkembangan terkait 

masa jabatan presiden terdahulu khususnya  pada masa kepemimpinan Soekarno dan 

Soeharto, sehingga muncul keinginan untuk memberikan pembatasan terhadap masa jabatan 

presiden agar tidak terjadi penyimpangan terhadap konstitusi negara dan tidak 

kontraproduktif bagi keberlangsungan kehidupan demokrasi. 

Pada masa kepemimpinan Soekarno;  terjadi masa jabatan tanpa batas, yaitu menjadi  

presiden seumur hidup; yang dilegalkan dengan  berdasarkan Ketetapan MPRS Nomor 

III/MPRS/1963 tentang PENGANGKATAN PEMIMPIN BESAR REVOLUSI INDONESIA 

BUNG KARNO MENJADI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SEUMUR HIDUP 

Namun kemudian Tap MPRS tersebut DICABUT dengan  Ketetapan MPRS Nomor 

XVIII/MPRS/1966  yang berisi pencabutan Tap Nomor III/MPRS/1963; maka pengangkatan 

Soekarno sebagai presiden seumur hidup dicabut karena menyimpang dari Konstitusi Negara 

yaitu  Undang-Undang Dasar 1945. 

Sedangkan pada masa kepemimpinan Soeharto; Pemilihan presiden melalui mekanisme lima 

tahunan (Pemilu) berdasarkan ketentuan Pasal 7   UUD 1945 (sebelum amandemen): 

“ Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun; dan 

sesudahnya dapat dipilih kembali.”;  karena tidak ada pembatasan masa jabatan presiden 

maka Soeharto terpilih Kembali menjadi presiden sampai enam kali berturut-turut; selama 

kurang lebih 30 tahun.  Sehingga hal ini dipandang sangat mengganggu keberlangsungan  

kehidupan demokrasi dan menghambat regenerasi kepemimpinan nasional. 

Maka pada tahun 1999 pada Sidang Umum MPR  dilakukan perubahan (amendemen) 

terhadap Pasal 7    UUD 1945  yang berisi tentang pembatasan masa jabatan presiden;  yaitu 

maksimum 10 tahun. 

Pasal 7 UUD 1945 (amandemen) 

“Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat 

dipilih Kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan”. 

Bagaimanakah pembatasan masa jabatan presiden yang ideal. 
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Jadi mengenai masa jabatan presiden yaitu  tentang pembatasan m,asa jabatannya telah diatur 

dengan sangat jelas  pada Pasal 7 UUD 1945 sebagai hasil amandemen pertama.  

Bahwa pembatasan kekuasaan presiden secara filosofis tidak terlepas dari konsekuensi 

penerapan sistem pemerintahan presidensial. Secara hukum tata negara disebutkan bahwa 

bahwa kedudukan dan eksistensi presiden sebagai kepala negara (head of state) sekaligus 

sebagai kepala pemerintahan (chief of executive) memiliki kekuasaan yang sangat besar;  

maka pembatasan masa jabatan presiden akan berpengaruh secara signifikan  terhadap 

kedudukan dan eksistensi presiden sebagai kepala negara sekaligus presiden sebagai kepala 

pemerintahan. Memang tidak ada pakem atau standar secara universal berapa lama masa 

jabatan presiden yang ideal. Sebab dibeberapa negara memiliki sistem dan masa jabatan 

presiden yang berbeda-beda. 

Amerika serikat; masa jabatan presiden maksimal selama dua periode; setiap periode selama 

empat tahun; demikian juga Mongolia dan Taiwan.  

Sedangkan negara-negara lain dengan masa jabatan 3 periode adalah : 

Diwilayah Asia Tenggara:  Vietnam; masa jabatan presiden selama 3 periode ; setiap periode 

selama 5 tahun.  

Di negara timur tengah; yaitu Iran.  Presiden dapat menjabat selama 3 periode,  yaitu  setelah 

menjabat 2 kali berturut-turut, kemudian jeda satu periode baru bisa mencalonkan Kembali 

satu periode. Dalam satu periode masa jabatan empat tahun. 

Di afrika tengah, Kongo memperbolehkan presiden menjabat selama 3 periode atau maksimal 

selama 15 tahun. 

Negara dikawasan Oceania, yaitu Kiribati; presiden dapat berkuasa selama 3 periode 

berturut-turut dengan masa jabatan 4 tahun dalam setiap periode. 

Tanjung Verde; presiden boleh menjabat 3 periode, tetapi dengan jeda yaitu dapat menjabat 

selama 2 periode berturut-turut dengan masing-masing periode berlangsung selama lima 

tahun.  Selanjutnya mantan presiden boleh menjabat lagi untuk periode ketiga, tetapi harus 

menunggu lima tahun dulu. 

Berbagai ilustrasi diatas tidak dimaksudkan untuk diadopsi maupun dicontoh, karena 

pelaksanaan demokrasi harus disesuaikan dengan karakter masing-masing bangsa, meskipun  

dalam praktiknya selalu menghadapi kendala yang bersifat politics dan ideologis. 

Sungguhpun demikian di Indonesia demokrasi sudah menjadi pilihan politik yang diyakini 

sebagai salah satu bentuk sistem politik terbaik untuk mencapai efektifitas penyelenggaraan 

pemerintahan negara. Akan tetapi setelah 71 tahun Indonesia merdeka; praktik kehidupan 

demokrasi masih mengalami pasang surut seiring dengan dinamika perkembangan politik 

yang masih dalam proses menentukan format politik  yang ideal. Maka yang harus dilakukan 

adalah bagaimana agar Indonesia menjadi bangsa yang pilihan model demokrasinya benar-

benar  sesuai dengan konteks sosio-historisnya. 
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Berbagai peristiwa politik terkait dengan pembatasan masa jabatan presiden pada era orde 

lama,  era orde baru dan era reformasi sebagai bukti bahwa masih diperlukannya format 

politik yg ideal untuk pembatasan masa jabatan presiden. 

 Kurun waktu 23 tahun masa reformasi;  bisa jadi sekarang ini sudah saatnya untuk dilakukan 

evaluasi yang serius  terhadap berbagai implementasi keputusan politik sesuai amanat 

reformasi. Yang pasti demokrasi yang cocok untuk Indonesia bukanlah demokrasi liberal, 

bukan demokrasi terpimpin bukan pula demokrasi sontoloyo; tetapi adalah  DEMOKRASI 

PANCASILA. 

Demokrasi Pancasila adalah suatu paham demokrasi yang berlandaskan pada nilai-nilai yang 

terkandung di dalam ideologi Pancasila. Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia; 

Pancasila sebagai dasar dan pedoman yang kuat untuk mencapai tujuan negara Indonesia. 

Pancasila menjadi pedoman  rakyat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Indonesia sebagai negara yang menganut sistem demokrasi Pancasila maka kekuasaan 

kepala negara dibatasi oleh UUD 1945 meliputi isi dan substansi kekuasaan, serta 

pembatasan kekuasaan yang berkaitan dengan waktu dijalankannya kekuasaan tersebut.  

Banyak pihak yang menyatakan bahwa pembatasan masa jabatan presiden yang ideal adalah 

dua periode atau maksimal 10 tahun; sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 7 UUD 

1945;  sementara ada beberapa pihak yang mencoba mewacanakan pembatasan masa jabatan 

presiden yang ideal adalah 3 periode atau 15 tahun. 

Tentu saja setiap gagasan dan usulan terkait pembatasan masa jabatan presiden, 

idealnya harus disertai dengan kajian yang secara akademik  dapat dipertanggungjawabkan. 

Artinya harus mempunyai basis akademik kuat dan komprehensif terkait dengan urgensi serta 

konteks usulan perpanjangan masa jabatan presiden. 

Dari sudut pandang politik munculnya wacana, ide atau gagasan tentang masa jabatan 

presiden 3 periode adalah suatu hal yang wajar dan sah-sah saja. 

Yang perlu dikaji lebih mendalam adalah sejauh mana implikasi politik apabila 

pembatasan masa jabatan presiden 3 periode tersebut diterapkan, terutama terkait dengan 

kekhawatiran timbulnya suatu  kondisi yang membahayakan, yaitu seseorang bisa menjadi 

diktator/otoriter, bisa terjadi abuse of power, kondisi regenerasi kepemimpinan nasional 

macet dan bisa terjadi  kultus individu. 

Pertimbangan lain yang harus dipastikan adalah terjaminnya keberlangsungan kehidupan 

demokrasi, sehingga dengan pembatasan masa jabatan presiden tersebut dapat dipastikan 

tetap terjaga stabilitas politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan; 

Kesimpulannya adalah bahwa esensi dari  setiap keputusan politik harus diproyeksikan  untuk 

tercapainya Tujuan Negara. 

  Sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang_Undang Dasar 1945, Tujuan 

Negara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, 
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memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban 

dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. 

Sekian, Selamat Berseminar. 

INDONESIA SEHAT  -  EKONOMI BANGKIT 

MERDEKA …  

                                                                           Drs.BANDUNG JAKA SURYANA,SH.MH. 
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REALISTISKAH WACANA PRESIDEN TIGA PERIODE ? 

DZUHRI KHOLIFAH 

Abstrak 

Adanya wacana untuk mengusung kembali Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai 

salah satu kandidat presidendan wakil presiden dalam Pilpres 2019 dapat dianggap 

bertentangan dengan Pasal 7 UUD NRI 1945 dan Pasal 169 huruf n UU No. 7 Tahun 2017. 

Penelitian ini memiliki dua tujuan, yaitu, pertama untuk mengulas sejarah konstitusional 

batasan masa jabatan presiden dan wakil presiden dari perspektif konstitusi-konstitusi yang 

pernahd an/atau yang sedang berlaku di Indonesia. Kedua, untuk merumuskan gagasan ius 

constituendum konstitusionalitas batasan masa jabatan presidendan wakil presiden sebagai 

syarat pencalonan presiden dan wakil presiden di Indonesia. Penelitian ini merupakan 

penelitian normatif yang menggunakan tiga pendekatan, yaitu, pendekatan perundang-

undangan, pendekatan historis konstitusional, dan pendekatan konseptual. Kesimpulan dalam 

penelitian ini, pertama, konstitusionalitas batasan masa jabatanpresidendan wakil presiden di 

Indonesia telah diatur dalam Pasal 7 UUD NRI 1945. Namun, rumusan pasal tersebut masih 

memiliki kelemahan sehingga diperlukan ius constituendum untuk menjadi solusi atas 

permasalahantersebut. Kedua, gagasan baru terkait desain konstitusional, yaitu, Pasal 7 UUD 

NRI 1945 seharusnya dibagi seharusnya ditambahakan frasa “baik secara berturut-turut 

maupun tidak berturut-turut” di akhir kalimat rumusan untuk meminimalisir perbedaan 

interpretasi terhadap pasal-pasaltersebut. 

Kata Kunci : Masa Jabatan, Presiden, Undang-Undang Dasar 

Abstract 

The discourse to bring back Joko Widodo and Jusuf Kalla as one of the presidential and vice 

presidential candidates in the 2019 presidential election can be considered contrary to Article 

7 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and Article 169 letter n of Law no. 7 

of 2017. This study has two objectives, namely, firstly, to review the constitutional history of 

the term limits of the president and vice president from the perspective of existing and/or 

current constitutions in Indonesia. Second, to formulate the idea of a constitutional ius 

constituendum limiting the terms of office of the president and vice president as a condition 

for the nomination of president and vice president in Indonesia. This research is a normative 

research that uses three approaches, namely, the statutory approach, the constitutional 

historical approach, and the conceptual approach. The conclusions in this study, first, the 

constitutionality of the term limits of the president and vice president in Indonesia has been 

regulated in Article 7 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Second, new 

ideas related to constitutional design, namely, Article 7 of the 1945 Constitution of the 

Republic of Indonesia should be divided, the phrase "either consecutively or not 

consecutively" should be added at the end of the formulation sentence to minimize 

differences in interpretation of these articles. 

Keyword 
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Term of Office, President, Constitution 

1. Pendahuluan 

Pada mulanya, ketentuan masa jabatan presiden dan wakil presiden diatur dalam pasal 

7 UUD 1945,1 namun pengaturan tersebut tidak diikuti oleh pengaturan batasan masa jabatan 

presiden dan wakil presiden di Indonesia. Sehingga pada praktiknya menimbulkan kondisi 

Presiden yang sama dipilih kembali secara terus-menerus, tanpa mengindahkan sistem 

pembatasan kekuasaan sebagai suatu prinsip dasar Negara berdasarkan konstitusi 

(konstitusionalisme). 

Hal ini sesuai dengan pendapat HRT. Sri Soemantri bahwa di satu sisi presidendan 

wakil presiden mempunyai kekuasaan, namun di sisi lain kekuasaan mempunyai 

kecenderungan disalahgunakan apabila kekuasaan tersebut melekatpada jabatan. Masa 

jabatanpresidendan wakil presiden merupakan materi muatan dalam konstitusi dan proses 

perubahan pengaturannya juga dilakukan melalui mekanisme amandemen konstitusi, maka 

dengan ini dapat terlihat keterkaitan antara pengaturan masa jabatanpresidendan wakil 

presidendengankonstitusi-konstitusipada masa berlakunya aturan tersebut.  

Sehingga dengan merujuk pada konstitusi yang berlaku pada masa tersebut dapat 

dilihat konstitusionalitas suatuketentuan, yakni ada atau tidak pengaturan tersebut dalam 

konstitusi dan kesesuaian praktik ketatanegaraan dengan pengaturan dalam konstitusi. 

Mengingat di Indonesia pernah berlaku beberapa konstitusi, maka dalam menganalisis 

konstitusionalitas batasan masa jabatan presiden dan wakil presiden di Indonesia, Penulis 

akan mengacu pada konstitusi yang pernah dan sedang berlaku di Indonesia, yaitu Undang-

UndangDasar 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD 1945), Konstitusi Republik Indonesia 

Serikat 1949 (selanjutnya disebut dengan KRIS 1949), Undang-Undang Dasar Sementara 

1950 (selanjutnya disebut dengan UUDS 1950), dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

indonesia 1945. 

Dewasa ini, bukan hanya konstitusionalitas batasan masa jabatan presidendan wakil 

presiden yang dipermasalahkan tetapi juga konstitusionalitas pengaturan batasan masa 

jabatan presiden dan wakil presiden sebagai syarat pencalonan presiden dan wakil presiden di 

Indonesia. Oleh karena itu, dalam tulisan ini akan mengulas dua isu hukum, yaitu, pertama, 

sejarah konstitusional batasan masa jabatan presiden dan wakil presiden dari prespektif 

konstitusi-konstitusi yang pernah dan/atau yang sedang berlaku (ius constitutum) di 

Indonesia. Kedua, gagasan desain konstitusi (ius constituendum) terhadap konstitusionalitas 

batasan masa jabatan presiden dan wakil presiden sebagai syarat pencalonan presiden dan 

wakil presiden di Indonesia. 

2. Metode penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan 

tigapendekatan, yaitu, pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan 

historis (historical approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach), yang 

akan sedikit diuraikan sebagai berikut:  
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1. Pendekatan perundang-undangan meliputi penelusuran terhadap naskah komprehensif 

perubahan UUD 1945, khususnya pada Pasal 7 UUD 1945 untuk melihat original 

intent pasal tersebut dan penelusuran terhadap UU No. 7 Tahun 2017 khususnya pada 

Pasal 169 huruf n untuk menelaah ratio legis ketentuan tersebut 

2. Pendekatan historis akan merujuk pada sejarah konstitusional pengaturan masa 

jabatan dan syarat pencalonan presidendan wakil presiden di indonesia.  

3. Pendekatan konseptual akan mengkaji beberapa doktrin-doktrin tentang masa jabatan 

serta syarat pencalonan presiden dan wakil presiden untuk mendapat konsep yang 

tepat 

3. Pembahasan.  

Bunyi pasal tentang masa jabatan Presiden sangat terbuka untuk dilakukan interpretasi 

sehingga ada peluang seorang Presiden dapatmenjabat terus-menerus sebagaimana yang 

dilakukan Sukarno dan Soeharto. Selain dilakukan interpretasi yang berbeda dengan 

semangat pembatasan masa jabatan presidendan wakil presiden, ketentuan dalam Pasal 7 

UUD 1945 juga pernah dilakuan penyimpangan secara nyata dan terang-terangan.. Berikut 

merupakan 

Tabel ringkasan mengenai sejarah pengaturan masa jabatan Presidendan Wakil Presiden di 

Indonesia berdasarkan konstitusi yang pernah dan sedang berlaku di Indonesia:  
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Dalam rumusan baru tersebut, Pasal 7 UUD NRI 1945 akan dibagi menjadi dua 

kalusula (ayat). Klausula pertama memiliki rumusan yang hamper sama dengan rumusan 

Pasal 7 UUD NRI 1945 saatini, namun di akhir rumusan diberipenegasan dengan 

menambahkan frasa “baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut”. Hal ini untuk menjaga 

konsistensi original intent perumusan Pasal 7 UUD NRI 1945 dengan filosofi pembatasan 

masa jabatan presiden dan wakil presiden itu sendiri. Dengan dimunculkan secara tersurat, 

maka diharapkan tidak akan terjadi lagi perdebatan akibat perbedaan penafsiran rumusan 

ketentuan batasan masa jabatan presiden dan wakil presiden dalam Pasal 7 UUD NRI 1945 

dimaknai secara berturut-turut atau dimaknai secara berturut-turut maupun tidak berturut-

turut. Klausula kedua merupakan klausula baru yang mengadopsi klausula persyaratan 

khusus bagi presiden yang telah menjabat dua kali jabatan untuk tidak dapat kembali 

menjabat sebagai presiden di Amerika Serikat. Klausula ini diadopsi bukan hanya semata-

mata karena Amerika Serikat kerap menjadi rujukan bagi negara-negara dengan system 

presidensiil, namun klausula ini untuk menegaskan konstitusionalitas batasan masa jabatan 

presiden dan wakil presiden sebagai persyaratan pencalonan presiden dan wakil presiden di 

Indonesia. Sebagai mana telah dipaparkan dalam pembahasan sebelumnya bahwa Pasal 7 

UUD NRI 1945 sebenarnya bukanlah pasal yang secara konstitusional mengaur persyaratan 

pencalonan presiden dan wakil presiden di Indonesia. 

 

Kesimpulan 

 Dari pemaparan dalam pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

Gagasan desainkonstitusi (iusconstituendum) terhadap konstitusionalitas batasan masa 

jabatan presiden dan wakil presiden sebagai syarat pencalonan presiden dan wakil presiden di 

Indonesia yang dapat dilakukan untuk menutup kelemahan-kelemahan rumusan Pasal 7 UUD 

NRI 1945, yaitu:  

a. Melakukan amandemen terhadap rumusan Pasal 7 UUD NRI 1945 dengan cara 

membagi Pasal 7 UUD NRI 1945 menjadi dua kalusula (ayat). Klausula pertama memiliki 

rumusan yang hamper sama dengan rumusan Pasal 7 UUD NRI 1945 saat ini, namun di akhir 
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rumusan diberi penegasan dengan menambahkan frasa “baik berturut-turut maupun tidak 

berturut-turut”. Klausula kedua merupakan klausula baru untuk menegaskan  

konstitusionalitas batasan masa jabatan presiden dan wakil presiden sebagai persyaratan 

pencalonan presiden dan wakil presiden di Indonesia. 

 b. Apabila rumusan Pasal 7 UUD NRI 1945 mengalami amandemen sebagaimana 

yang disarankan oleh Penulis, maka UU No. 7 Tahun 2017 juga sebaiknya dilakukan 

perubahan untuk menyesuaikan dengan perubahan rumusan Pasal 7 UUD NRI 1945, 

perubahan terhadap UU No. 7 Tahun 2017 dapat dilakukan dengan penambahan frasa “baik 

secara berturut-turut maupun tidak berturut turut” di akhir kalimat rumusan Pasal 169 huruf n 

UU No. 7 Tahun 2017 dan Pasal 227 huruf i UU No. 7 Tahun 2017. 
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Politik Hukum Pemilihan Umum di Indonesia 

Ellectrananda Anugerah Ash-shidiqqi 

ellectra_aa@yahoo.co.id 

 

Abstrak 

Penulisan pada dasarnya dilatarbelakangi oleh politik hukum Pemilu di Indonesia yang 

banyak menimbulkan permasalahan di bidang hukum ketatanegaraan Indonesia, dan juga 

sistem peradilan Partai Politik dan Pemilu yang masih terkesan tidak sistematik dan terpadu 

di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Jabatan pangreh seperti „Kepala Daerah‟ dan 

„Kepala Desa‟ yang pengisian jabatannya dilakukan melalui pemilihan langsung oleh rakyat 

di daerah atau di desanya itu, tidak termasuk dalam rumusan konsep hukum Pemilu seperti 

dimaksud Pasal 22E Ayat (2) UUD 1945. Sedangkan pemilihan Gubernur, Bupati atau 

Walikota, penyelenggara pemilihannya adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 22E Ayat (5) UUD 1945. Sehingga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 

2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menjadi undang-undang yang banci karena 

tidak semua Pemilu diselenggarakan oleh lembaga penyelenggara Pemilu, lemahnya 

pengawasan terhadap kinerja KPU, dan tidak adanya ketentuan yang mengatur tentang 

„keabsahan‟ perolehan suara Peserta Pemilu yang ditetapkan oleh KPU serta tidak adanya 

norma-norma hukum yang mengatur sanksi „diskualifikasi‟ paserta Pemilu. Kelemahan lain 

dari penyelenggaraan Pemilu ini tidak hanya datang dari UUD 1945 dan UU No. 22 Tahun 

2007 saja, tetapi juga datang dari peraturan perundang-undangan lainnya, misalnya UU No. 

10 Tahun 2008 tentang Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD yang mengatur mengenai 

sistem peradilan Partai Politik dan Pemilu yang masih terkesan tidak sistematik dan terpadu. 

Kata Kunci: Politik, Pemilu, Indonesia 

1. Pendahuluan 

Pemilihan kepala daerah pada tahun ini sangatlah berbeda dari Pilkada-Pilkda 

sebelumnya, di karenakan ini pertama kalinya dilaksanakan Pemilihan Kepala Daerah di 

tengah – tengah pandemi Covid-19. Berkenaan dengan adanya Pilkada Serentak pada tahun 

2020 yang juga bersamaan dengan terjadinya Pandemi covid-19, Pemerintah dengan sigap 

dan tepat juga memikirkan dan mengantisipasi agar Pilkada ini harus tetap Terlaksana, 

Pilkada ini juga sebelumnya sempat di undur, dimana sebelumnya Pilkada ini di rencanakan 

pada 23 September 2020 lalu harus di undur hingga 9 Desember tahun 2020 ini. Sesuai 

dengan Keputusan bersama antara KPU, Bawaslu, Pemerintah dan DPR, serta di 

keluarkannya Undang-Undang Nomor  6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-

Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi 

Undang-Undang.
1
 

                                                           
 



 

Prosiding Seminar Nasional Tahun 2021 

Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta 

22 

 

Pelaksanan Pemilihan Kepala Daerah serentak ini akan dilaksanakan pada Tahun 

2020 ini,  membuat waktu untuk mempersiapkan dan melaksanakan Pilkada dengan protokol 

kesehatan Covid-19 sangatlah berdekatan waktunya, Dan di takutkan akan menurunnya 

kualitas Pilkada serta keterwakilan Pemilih menjadi tidak maksimal, ditambah lagi dengan 

selalu bertambahnya Pasien yang terkena atau tertular virus Covid-19 ini, Hal tersebut tentu 

akan menambah kekhawatiran dalam pelaksanaan Pilkada, Karena Virus ini dapat menyerang 

siapapun, Dengan adanya Pandemi Covid-19 ini menjadi kurang maksimal dan di takutkan 

akan membatasi kinerja Pelaksana Pilkada yang juga dapat berimbas dalam pelaksanaan 

Pilkada itu sendiri. Potensi terjadinya kecurangan Pilkada pada masa pandemi sangat lah 

besar, mengapa demikian? Petahana adalah pihak yang sangat diuntungkan, karena diduga 

berpotensi mudah melakukan kecurangan. Salah satu kekhawatiran ini adalah, memanipulasi 

anggaran terkait penanganan pandemi COVID-19 di saat Pemilihan kepada daerah nanti, dan 

di khawatirkannya juga adanya kecurangan yaitu di gunakannya anggaran APBD atau 

anggaran Negara lainnya untuk Kampanye atau hal yang dapat merugikan Negara tentunya. 

Kondisi krisis di tengah pandemi ini memang dapat membuat celah dari para oknum 

pendukung calon kepala daerah untuk mematikan demokrasi dengan penyogokan. Selain 

memberi uang dan sembako, maka tim sukses calon kepala daerah juga bisa membuat black 

campaign. Misalnya menghembuskan isu bahwa keluarga dari saingannya terkena Covid-19, 

Efeknya, masyarakat akan merasa takut dengan Calon kepala Daerah yang terkena fitnah 

tersebut lalu memilih yang lain, Dengan demikian Calon yang curang akan menang. Isu 

mengenai Corona/Covid-19 ini memang mengerikan dan bisa dijadikan senjata untuk 

menjatuhkan saingan atau lebih tepatnya menjatuhkan Paslon satu dengan Lainya. 

Penghianatan demokrasi yang seperti ini, yang dikhawatirkan oleh banyak pihak termasuk 

Presiden Joko Widodo, Hal ini dilontarkan beliau dalam rapat terbatas di Istana Merdeka. 

Pilkada dimasa pandemi Covid-19 ini juga dikhawatirkannya menurunnya minat 

Pemilih dari masyarakat, dan Ini jelas bertentangan dengan tujuan pelaksaan Pilkada itu 

sendiri karena dalam pelaksanaan pilkada ini sendiri selain mencari Pemimpin bagi 

masyarakat, dibutuhkan suara dan peran serta masyarakat dalam pemilihan itu sendiri. Kalau 

Pilkada diselenggarakan ditengah pandemi covid-19 kemungkinan masyarakat/pemilu akan 

enggan untuk mendatangi TPS karena rasa kekhawatiran terhadap virus covid-19 itu sendiri, 

dan takutkan adanya kecurangan dalam perhitungan atau perolehan suara. Di karenakan 

banyaknya kekhawatiran Masyarakat yang mengakibatkan Para Pemilih kekurangan minat 

untuk datang ketempat pemilihan, hal ini dapat menimbulkan kecurangan dalam prolehan 

suara dimana di takutkan akan meningkatnya masyarakat yang memilih golput sehingga di 

khawatirkan dapat disalah gunakan hak suara masyarakat yang tidak menggunakan hak 

suaranya, di tambah lagi Covid-19 ini menyerang berbagai kalangan tanpa terkecuali. 

Semakin kesini waktu pemilihan kepala daerah sendiri semakin dekat, jadi untuk 

pemunduran kembali jadwal pemilihan sangat kecil sekali, walau masih adanya kebijakan 

dan kemungkinan dapat di undur kembali, namun jika menimbang kemungkinan serta waktu 

pemilihan yang terus dekat, lebih baik pemilihan ini dilaksanakan sesegera mungkin, karena 

di saat pandemi ini yang semakin mengkhawatirkan di takutkanya akan mengganggu 
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Stabilitas Pemerintahan, jika akan di undur lagi pastinya akan mengganggu proses demokrasi 

bangsa ini. 

2. Rumusan Masalah 

Bagaimana politik hukum pemilihan umum di Indonesia? 

 

3. Metode Penelitian 

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penyusunan artikel ini adalah penelitian 

yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif 

adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan 

pustaka atau data sekunder belaka.
2
 Dengan menggunakan metode berpikir deduktif (cara 

berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang 

sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya 

khusus).
3
 Dengan demikian objek yang dianalisis dengan pendekatan yang bersifat kualitatif 

adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam 

peraturan perundang-undangan.
4
 

4. Pembahasan 

Perkembangan politik hukum pemilu dari masa ke masa mengalami pergeseran yang 

signifikan. Pemilu dianggap sebagai bentuk nyata dari demokrasi serta wujud paling konkret 

dari partisipasi masyarakat dalam ikut serta dalam penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, 

sistem dan penyelenggaraan pemilu hampir selalu menjadi pusat perhatian utama karena 

melalui penataan, sistem dan kualitas penyelenggaraan pemilu diharapkan dapat benar-benar 

mewujudkan pemerintahan yang demokratis.
5
 

Indonesia adalah negara demokrasi merupakan sebuah pernyataan ideologis dan faktual 

yang tidak dapat lagi ditolak. Keniscayaan sebagai sebuah negara demokrasi terlihat dari 

diberlakukannya pemelihan umum (pemilu) dalam setiap lima tahun, mulai dari tingkat 

kabupaten dan kota sampai tingkat pusat. Pemilu tersebut dapat berupa pileg (pemilihan 

legislatif), pilgub (pemilihan gubernur), pilpres (pemilihan presiden) dan sebagainya. Selain 

itu, keberadaan lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Majelis Permusyawaratan Rakyat 

(MPR), dan lembaga Kepresidenan dengan dilengkapi kementerian-kementerian semakin 

mempertegas kenyataan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi. Walaupun itu semua 

dalam standar minimal atau prosedural sebagai negara demokrasi. 

Demokrasi kekinian adalah demokrasi yang mampu meningkatkan partisipasi politik 

masyarakat, sehingga mampu menjadi jawaban terhadap setiap masalah-masalah kebangsaan 

hari ini. Seperti halnya pemilihan umum baik pemilihan kepala daerah ataupun pemilihan 

Presiden, seharusnya menjadi momen penting untuk untuk menjalankan setiap sendi-sendi 

demokrasi, karena demokrasi bagi bangsa Indonesia  merupakan tatanan kenegaraan yang 
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paling sesuai dengan martabat manusia yang menghormati dan menjamin pemenuhan Hak 

Asasi Manusia (HAM).
6
 

Namun disisi yang lain ketika praktek demokrasi sudah dilaksanakan acap kali dijumpai 

kekecewaan-kekecewaan sebagian masyarakat yang tidak puas terhadap pelaksanaan 

pemilihan presiden dan wakil presiden tersebut. Contoh yang paling faktual adalah 

kekisruhan tentang banyaknya warga negara yang hilang hak memilihnya karena tidak 

terdaftar didalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Dalam konstelasi demikian, kemudian 

mengkonklusikan kekecewaan masyarakat terhadap pelaksanaan pemilihan secara lansung 

sebagai sebuah persengketaan yang memerlukan kepastian hukum. Sehingga payung hukum 

yang menjamin semua persengketaan didalam pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil 

presiden yang dilaksanakan secara lansung bisa diselesaikan dengan sebaik dan seadil 

mungkin menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditawar lagi. 

5. Kesimpulan 

Sebagai negara hukum Indonesia, menjadikan hukum sebagai panglima dalam 

menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara, hukum seyogyanya harus melindungi hak-

hak warga negaranya. Dengan adanya permohonan judicial reviewterhadap ketentuan Pasal 

28 dan Pasal 111 UU No. 42 Tahun 2008 terhadap UUD 1945 memperlihatkan bahwa hukum 

belum maksimal dalam melindungi hak-hak konstitusional warga negara. Oleh karena itu, 

untuk ke depannya diperlukan peraturan-peraturan hukum yang betul-betul komprehensif dan 

lebih berpihak kepada masyarakat, sehingga tidak terjadi benturan-benturan antara peraturan 

yang satu dengan peraturan yang lainnya. Dengan adanya proses peradilan yang cepat serta 

menghasilkan suatu putusan yang dapat mengangkat nilai-nilai keadilan menjadi sebuah 

contoh bagi lembaga-lembaga peradilan lainnya. Sehingga, diperlukan terobosan-terobosan 

baru di dalam peradilan agar dapat memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi 

permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi ditengah-tengah masyarakat. 
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Wacana Presiden 3 Periode 

DAMPAK MASA JABATAN 3 PERIODE JIKA BENAR-BENAR DITERAPKAN 

Dr. Eviandi Ibrahim. S.H.,M.Hum.,M.M. 

 

Amandemen UUD 1945, pertama dilakukan padaTahun 1999, salah satu pasal yang 

penting dan diamandemen pada sidang umum MPR 1999 adalah Pasal 7 tentang masa jabatan 

Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Pada Pasal 7 UUD NKRI 1945, sebelum 

amandemen disebutkan bahwa “ Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama 

masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali. ”Dengan demikian setelah selesai 

masa jabatan dapat dipilih kembali tanpa ada batasan beberapa kali periode biasamenjabat. 

Kemudian setelah amandemen maka pasal 7 UUD 1945 menyebutkan“Presiden dan Wakil 

Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam 

jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan”. Pasal ini merupakan hasil 

amandemen pertama UUD NKRI 1945 pada tahun 1999 yang secara tegas membatasi masa 

jabatan presiden dan wakil presiden selama dua periode saja. Amandemen pertama ini juga 

sebagai respons dari tuntutan reformasi politik pada masa itu yang tidak menghendaki 

presiden berkuasa tanpa batas waktu (limitless) seperti yang dipraktikkan Presiden Soeharto 

yang berkuasa selama hampir 32 tahun (abuse of power). Secara konstitusional amandemen 

pertama terkait masa jabatan presiden ini merupakan langkah legal-konstitusional untuk 

membatasi masa jabatan presiden. 

Sejalan dengan besarnya kewenangan yang dipunyai seorang presiden, selalu muncul 

pemikiran untuk membatasi kekuasaannya. Misalnya melalui mekanisme pembatasan masa 

jabatan. Ada tiga konsep pembatasan: tidak ada masa jabatan kedua (no re-election); tidak 

boleh ada masa jabatan yang berlanjut (no immediate re-election); dan maksimal dua kali 

masa jabatan (only one re-election).  

Sebenarnya ada lagi konsep masa jabatan yang keempat, yaitu tidak ada pembatasan 

masa jabatan (no limitation re-election). Tetapi tentu saja konsep yang terakhir tidaklah 

sesuai sistem presidensial yang pastinya mensyaratkan pembatasan masa jabatan presiden. 

No re-election diterapkan oleh Filipina yang membatasi masa jabatan presiden hanya satu 

kali enam tahun. Only one re-election diterapkan di Amerika Serikat (AS), utamanya setelah 

amendemen ke-22 yang membatasimasajabatanpresidenmaksimalduakali periode. Sedangkan 

konsep no limitation re-election pernah terjadi di praktik ketatanegaraan Indonesia sebelum 

periode Soeharto. Soekarno, presiden pertama menjabat mulai tahun kemerdekaan 1945 

hingga 1966, sedangkan Soeharto mulai efektif mengambil alih kekuasaan sejak 1966 hingga 

1998Soeharto terus terpilih kembali hingga berhenti di tahun 1998. Presiden pertama AS 

George Washington tidak hanya menolak masa jabatan ketiga, namun awalnya pernah pula 

mencoba menolak masa jabatan keduanya. 

Pengaturan masa jabatan presiden selama dua periode ini dapat dilihat praktik atau 

implementasinya pada pilpres secara langsung yang digelar sejak 2004. Dalam kurun 2004-

2019 yang menghasilkan pilpres secara langsung sebanyak empat kali, diperoleh dua orang 
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yang memegang jabatan presiden selama dua periode, yakni Presiden Soesilo Bambang 

Yudhoyono (SBY) untuk periode 2004-2009 dan 2009-2014, serta Presiden Joko Widodo 

untuk periode 2014-2019 dan 2019-2024. Walaupun menjabat selama dua periode, masing-

masing presiden didampingi oleh wakil presiden yang berbeda-beda sebagai konsekuensi 

sistem pemilihan umum presiden dan wakil presiden yang diusung oleh partai politik dan 

atau koalisi/gabungan partai politik (sistem dua putaran / two rounds system menjadi pemicu 

bagi partai politik dan koalisi partai politik untuk memiliki paket pasangan calon yang 

memiliki elektabilitas tinggi). 

Belakangan ini menguat isu dan wacana masa jabatan presiden selama tiga periode. 

Isu ini dilontarkan oleh pendiri Partai Ummat, Prof. Dr. Amien Rais, sebagai bentuk sindiran 

dan kritik atas beragam kebijakan di masa Presiden Joko Widodo yang ia anggap bersifat 

oligarki, sehingga ia berasumsi bahwa tak heran jika sebentar lagi akan ada isu perubahan 

atau amandemen konstitusi yang mengubah masa jabatan presiden dari dua periode menjadi 

tiga periode. Isu masa jabatan presiden selama tiga periode ini pada dasarnya bukan isu baru. 

Di masa Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono, isu ini sempat meluas dan menyita perhatian 

publik. Akan tetapi, karena mendapatkan banyak kritik dan penolakan secara luas dari 

masyarakat, isu ini akhirnya kandas dan menjadi isu yang berkembang di media massa saja. 

Munculnya wacana masa jabatan presiden selama tiga periode ini pada dasarnya dapat 

dijelaskan secara rasional. Tingginya tingkat elektabilitas atau keterpilihan presiden yang 

menjabat, baik dalam konteks Presiden SBY pada masa itu maupun Presiden Joko Widodo 

pada masa sekarang, menjadi faktor yang mendorong para pendukungnya, termasuk partai 

politik yang mengusungnya, untuk memunculkan wacana penambahan masa jabatan. 

Presiden yang masih memiliki popularitas dan elektabilitas yang tinggi membutuhkan 

kerangkan legal-konstitusional untuk bertarung kembali dalam kandidasi pilpres melalui 

mekanisme perubahan atau amandemen konstitusi. Hal ini menjadi semakin terbuka lebar 

mengingat komposisi parlemen (DPR RI) didukung oleh partai politik pemerintah. 

Mekanisme perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode secara 

konstitusional dimungkinkan. Pada Pasal 37 Ayat (1) UUD NRI 1945 hasil amandemen 

keempat disebutkan bahwa “Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat 

diagendakan dalam sidang MPR RI apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari 

jumlah anggota MPR”. Lebih lanjut pada Pasal 37 Ayat (2) UUD NRI 1945 hasil amandemen 

keempat disebutkan bahwa “Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 

diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah 

beserta alasannya”. 

Usulan penambahan masa jabatan presiden selama tiga periode jika ditilik dari 

perspektif pasal 7 UUD 1945 tidakdimungkinkan, tapibiladipakaipasal-pasal 37 ada peluang 

untuk mungkin, karena UUD 1945 boleh untuk dirobah. Dengan begitu pasal 7 UUD 1945 

ada peluang juga untuk di amandemen. Hanya saja, seperti yang termaksud dalam pasal 37 

UUD 1945  tersebut, usulan perubahan harus memiliki alasan. Secara umum, alasan ini akan 

merujuk pada kehendak rakyat atau keinginan rakyat. Jadi, pada tataran usulan, wacana ini 

sah-sah saja, apalagi kita hidup di alam demokrasi yang terus bergerak secara progresif. Akan 
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tetapi apakah usulan itu sesuai kehendak, aspirasi, dan keinginan rakyat, itu persoalan yang 

berbeda dan perlu dimintakan pendapatnya kepada rakyat melalui mekanisme penyerapan 

aspirasi. Jika usulan ini mendapat penolakan masyarakat, maka lembaga yang berwenang, 

dalam hal ini MPR RI, tidak akan mengagendakannya. 

Sebagai studi komparatif atau perbandingan, sedikitnya ada lima negara di dunia yang 

menganut mekanisme presiden dengan masa jabatan selama tiga periode, yakni Vietnam, 

Kongo, Kiribati, Iran, dan Tanjung Verde. Di Iran dan Tanjung Verde, meski pun 

dimungkinkan untuk tiga periode, akan tetapi untuk masuk ke periode ketiga, harus ada jeda 

terlebih dahulu selama waktu tertentu. Akan tetapi praktik tiga periode ini pada dasarnya 

dianut oleh segelintir negara saja, terlebih lagi negara-negara yang menganutnya cenderung 

kurang/tidak demokratis. Mayoritas negara-negara demokrasi dunia menganut mekanisme 

jabatan presiden selama dua periode saja. 

Terkait gagasan yang berkembang, saya juga teringat apa yang dikatakan oleh Lord 

Acton “ Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely, maka kalau di 

Indonesia presiden dikasih peluang untuk tiga periode, apa yang di katakan oleh Lord Acton, 

juga mempunyai peluang besar untuk terjadi Mayoritas negara-negara di dunia menganut 

mekanisme dua periode masa jabatan untuk presiden. 

 Namun demikian, ada juga negara-negara lain yang menganut mekanisme tiga 

periode. Tentu saja ini fakta menarik untuk dijadikan sebagai studi analisis komparatif untuk 

mengkaji baik buruknya mekanisme tersebut bagi pemerintahan Indonesia ke depan. Akan 

tetapi sekali lagi, kehendak rakyat adalah yang pertama dan utama sebagai pemegang 

kedaulatan, tidak boleh bertentangan dengan aspirasi dan kehendak rakyat. Hal ini juga 

merupakan amanat reformasi sebagai kritik atas praktik otoriter di era orde baru. 

Dari uraian diatas dapat kita tarik kesimpulan bahwa kalau wancana jabatan presiden 3 

periode diwujudkan, maka; 

1. Akan terjadi amandemen UUD 1945 untuk yang ketiga kalinya. 

2. Kalau dilihat dengan kacamata demokrasi, maka akan terjadi kemunduran demokrasi. 

3. Dalam kacamata reformasi akan terjadi pengkhianatan reformasi 98. 

4. Akan terjadi apa yang dikatakan oleh Lord Acton.  
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WACANA MASA JABATAN PRESIDEN 3 PERIODE : RELEVANKAH 

MENGUBAH MASA JABATAN PRESIDEN ? 

Hanifah Husna Mukti 

Fakultas Hukum, Universitas Slamet Riyadi Surakarta, Jl. Sumpah Pemuda No.18 Surakarta, 57136 

Email : hanifahhusna69@gmail.com 

       

Abstrak 

 Pembatasan masa jabatan Presiden diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 

sesudah amandemen ke I yang menyebutkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden memegang 

masa jabatan lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama 

hanya untuk satu kali masa jabatan. Pembatasan tersebut dilakukan untuk menghindari masa 

jabatan presiden yang tidak terbatas sebagaimana terjadi pada Orde Lama dan Orde Baru. 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif. Data penelitian dikumpulkan dengan 

cara studi kepustakaan dan dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang – 

undangan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa masih banyak yang wacana penambahan 

masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden bukanlah hal yang urgen untuk sekarang ini. 

Pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden adalah untuk menghindari 

kesewenang-wenangan. Oleh karena itu konstitusi membatasi Presiden dan Wakil Presiden 

hanya menjabat selama 5 tahun dan dapat dipilih sebanyak  2 kali.  

Kata kunci : pembatasan, masa jabatan, presiden, wakil presiden. 

1.  PENDAHULUAN  

 Isi pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur tentang masa jabatan Presiden dan 

Wakil Presiden Republik Indonesia. Kemudian secara operatif, ketentuan tentang 

pembatasan masa jabatan diatur lebih teknis dalam UU Nomor 7 Tahun  2017 Tentang 

Pemilihan Umum, khususnya ketentuan pasal 169 huruf N yang mengatur soal 

persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden yaitu seseorang yang belum 

pernah menjabat sebagai presiden dan wakil presiden selama dua kali masa jabatan yang 

sama. Yang dimaksud dengan belum pernah menjabat dua kali masa jabatan yang sama 

adalah yang bersangkutan belum pernah menjabat dalam jabatan yang sama selama dua 

kali masa jabatan, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut, walaupun masa jabatan 

tersebut kurang dari lima tahun.  

 Mengacu pada ius constitutum dalam Konstitusi Indonesia, maka dapat diketahui 

bahwa Konstitusionalitas batasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia 

telah diatur dalam Pasal 7 UUD NRI 1945. Adanya amandemen Pasal 7 Undang-Undang 

Dasar 1945 menjelasan bahwa masa jabatan Presiden dibatasi dengan hanya dua kali 

periode. Pembatasan masa jabatan Presiden setelah amandemen Pasal 7 Undang- Undang 

Dasar 1945 dapat menghindari dari kekuasaan yang bersifat otoriter. Maka dengan 

diamandemenkan Undang-Undang Dasar 1945 dalam 4 kali periode tidak lain adalah 

untuk memberikan check and balances dalam setiap lembaga-lembaga pemerintah antara 

legislatif, eksekutif dan yudikatif. Akan tetapi, rumusan Pasal tersebut masih memiliki 

kelemahan-kelemahan, yaitu, pertama, Pasal ini memiliki rumusan yang membuka celah 
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untuk ditafsirkan berbeda dari original intent perumusan Pasal tersebut. Apabila merujuk 

kepada original intent perumusan Pasal 7 UUD NRI 1945 terkait batasan masa jabatan 

Presiden dan Wakil Presiden dimaksudkan untuk diberlakukan baik secara berturut-turut 

maupun tidak berturut turut yang terpenting adalah orang tersebut setelah menjabat dua 

kali masa jabatan untuk selamanya tidak dapat menjabat kembali dalam jabatan yang 

sama tersebut.
7
  

 Sekarang ini ada banyak isu tentang pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil 

Presiden salah satunya yaitu menurut Menteri Komunikasi dan Informasi Indonesia 

Tahun 2020, Johnny G. Plate bahwa jabatan Presiden dan Wakil Presiden perlu 

didiskusikan lagi, Johnny G. Plate mengusulkan jabatan Presiden diubah dari lima Tahun 

menjadi tujuh Tahun, minimal enam Tahun dan maksimal delapan Tahun dan jika 

Presiden menjabat lebih dari satu periode, maka jabatan itu tidak untuk dua kali berturut- 

turut harus ada jeda minimal satu periode untuk kemudian seorang bisa mencalonkan diri 

lagi untuk menjadi kepala negara.
8
 

 Kemudian juga ada wacana tentang usulan penambahan masa jabatan Presiden dan 

Wakil Presiden kembali menghangat wacana ini berkaitan dengan rencana amandemen 

terbatas UUD 1945. Wacana yang beredar adalah terkait perubahan masa jabatan 

Presiden dan Wakil Presiden menjadi hanya satu periode selama delapan Tahun, 

berdasarkan ketentuan yang berlaku saat ini, Presiden dan Wakil Presiden memegang 

jabatan selama lima Tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan. 

Dengan demikian, Presiden dan Wakil Presiden dapat menjabat paling lama 10 Tahun 

dalam dua periode sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UUD 1945.
9
 

 Karena banyaknya isu-isu yang terjadi terkait pengaturan masa jabatan Presiden dan 

Wakil Presiden, maka penulis terdorong untuk mengkaji tentang “WACANA MASA 

JABATAN PRESIDEN 3 PERIODE, RELEVANKAH MENGUBAH MASA 

JABATAN PRESIDEN ? ”. 

 

1.2. Rumusan Masalah  

Untuk memberikan batasan pada penelitian ini, penulis membuat rumusan 

masalah sebagai berikut : 

1. Mengapa ada pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden ? 

2. Apakah relevan mengubah masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden ? 

3. Bagaimana usulan-usulan yang ada dalam menanggapi isu perubahan masa jabatan 

Presiden dan Wakil Presiden ? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang hendak dicapai dengan melakukan penulisan penelitian ini 

adalah : 

1. Untuk mengetahui alasan adanya pembatasan masa jabatan Presiden dan 

Wakil Presiden. 
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2. Untuk mengetahui seberapa penting mengubah masa jabatan Presiden dan 

Wakil Presiden. 

3. Untuk mengetahui usulan dari beberapa pihak yang  tertampung dalam 

menanggapi isu perubahan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden. 

1.4. Metode Penelitian 

 Penelitian secara harfiah didefinisikan sebagai tahap untuk mencari kembali 

sebuah kebenaran. Penelitian merupakan suatu proses, yaitu suatu rangkaian langkah 

yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk memperoleh pemecahan 

masalah atau jawaban terhadap pertanyaan tertentu.
10

 

 Penelitian ini menggunakan Metode Yuridis Normatif yang menekankan pada 

penelitian kepustakaan Artinya penelitian ini dilakukan dengan cara memperhatikan 

aturan perundang-undangan yang berlaku, dan pedapat para ahli. 

 

2.  PEMBAHASAN  

2.1. Pentingnya pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden. 

 Secara teoritik ada empat konsep pembatasan masa jabatan presiden dan wakil 

presiden yang dikenal dalam literatur hukum tata negara. Pertama, tidak ada masa jabatan 

kedua (no re-election). Kedua, tidak boleh ada masa jabatan yang berlanjut (no immediate 

re-election). Ketiga, maksimal dua kali masa jabatan (only one re-election), dan keempat, 

tidak ada pembatasan masa jabatan (no limitation re-election). Dan dari segi corak 

pengaturan hukum tata negara modern, tentunya konsep yang keempat atau terkahir tidak 

sejalan dengan ajaran dan prinsip sistem pemerintahan presidensial, yang secara absolut 

berorientasi pada pembatasan kekuasaan pemerintahan negara.  

 Pembatasan maksimal dua periode dilakukan agar Indonesia terhindar dari masa 

jabatan kepresidenan tanpa batas, sebagaimana pernah terjadi pada masa lalu (Orde 

Baru). Sekaligus memastikan regenerasi kepemimpinan nasional bisa terlaksana dengan 

baik. Sehingga tongkat estafet kepemimpinan bisa berjalan berkesinambungan. Tidak 

hanya berhenti di satu orang saja.  

 Berikut beberapa bahaya jika masa jabatan presiden tak dibatasi : 

1. Seseorang akan otoriter. 

2. Abuse of Power, menyalahgunakan kekuasaan. 

3. Regenerasi kepemimpinan nasional macet. 

4. Seseorang bisa menjadi diktator. 

5. Timbulnya kultus individu. 

 Penambahan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden juga menimbulkan berbagai 

persoalan. Misalnya dari sisi perwujudan pemilu yang jujur dan adil dapat berpotensi 

menyalahgunakan kewenangannya agar bisa terpilih kembali di periode berikutnya. 

Misalnya menyalahgunakan aparatur negara, termasuk soal netralitas TNI, Polri, BIN dan 

ASN. 

Selain itu ada 3 alasan mengapa jabatan presiden dibatasi paling banyak 2 periode, 

yaitu : 
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1. Bangsa Indonesia pernah merasakan traumatik saat UUD 1945 asli. Di Pasal 7 tidak 

diatur secara jelas mengenai masa jabatan presiden. Dalam praktiknya, ketidakjelasan 

pengaturan masa jabatan tersebut telah mengantarkan bangsa Indonesia bukan 

menjadi negara demokrasi melainkan mengalami periode Otoritarianisme yang 

ditandai masa jabatan presiden tidak terbatas dengan praktik koruptif dan kolutif yang 

menyertainya. 

2. Salah satu ciri negara demokrasi adalah adanya sirkulasi kepemimpinan yang terjaga. 

Yaitu bukan hanya pemilu melainkan aturan hukum harus membatasi jabatan publik 

tertentu tidak diisi orang yang sama dalam waktu yang terlalu lama. Hukum harus 

memastikan bahwa setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk 

berpartisipasi dalam pemerintahan. Pembatasan masa jabatan presiden 2 periode 

tersebut adalah bagian dari menjaga negara Indonesia sebagai negara demokrasi 

dimana pembatasan yang demikian tersebut diterima dalam praktik HAM secara 

universal dan bukan dianggap sebagai pembatasan HAM. 

3. Ciri sistem pemerintahan presidensial secara umum adalah jabatan kepala negara dan 

kepala pemerintahan dipegang oleh Presiden. Kemudian Presiden dipilih langsung 

oleh rakyat untuk masa jabatan tertentu yang bersifat tetap. Selain itu, Presiden tidak 

bertanggung jawab kepada parlemen dan sebaliknya Presiden tidak dapat 

membubarkan parlemen, dan presiden memimpin secara langsung pemerintahan yang 

dibentuknya. 

2.2.  Seberapa penting mengubah masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden. 

 Untuk sekarang ini wacana menambah masa jabatan presiden menjadi tiga periode, 

sangat tidak relevan digaungkan di tengah pandemi Covid-19. Karena sudah semestinya 

seluruh pihak bahu-membahu dalam menekan laju penyebaran Covid-19 dan kerja 

memulihkan perekonomian. 

 Yang harus dipandang partai politik adalah upaya menjaga regenerasi kepemimpinan 

bukan lagi memperdebatkan masa jabatan presiden. Regenerasi kepemimpinan di 

sebuah negara demokrasi inilah sebenarnya landasan pembatasan kekuasaan penting terus 

disampaikan. Regenerasi penting karena dua hal. Pertama, menjaga hakikat konstitusi 

yang sudah menetapkan pembatasan kekuasaan presiden. 

Kedua, mendorong para calon terbaik dari kepemimpinan nasional dan daerah untuk 

meramaikan kontestasi Pilpres berikutnya sebagai usaha mengedukasi publik akan 

pentingnya regenerasi politik. 

 Penambahan periode jabatan presiden itu justru mendangkalkan demokrasi dan 

menyimpang dari semangat reformasi yang sebelumnya telah membatasi dua periode 

guna menghindari potensi penyalahgunaan kekuasaan. Padahal, semangat reformasi 

antara lain justru untuk terus memperdalam demokrasi. penambahan periode jabatan 

presiden dengan tujuan merampungkan program-program yang telah dicanangkan 

merupakan argumentasi yang lemah. Masalahnya, berapa pun periode itu ditambah tidak 

akan dirasa cukup. Justru dengan dua periode jabatan yang ada saat ini, pemerintah saat 

ini bisa berusaha menunjukkan performa dan kinerja yang baik. 
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2.3. Tampungan Usulan dan Tanggapan Dari Beberapa Pihak. 

 Ahli hukum tata negara Refly Harun mengusulkan masa jabatan presiden bisa lebih 

dari satu periode, tetapi tidak dilakukan berturut-turut dengan durasi tetap 5 tahun. Usulan 

lainnya, masa jabatan presiden cukup satu periode, tetapi ditambah durasi nya menjadi 

enam sampai tujuh tahun. Dengan begitu, presiden bisa fokus menyelesaikan tugas tanpa 

harus disibukkan dengan wacana untuk mencalonkan kembali di periode kedua. 

 Peneliti LIPI Siti Zuhro menilai wacana perubahan masa jabatan presiden menjadi 

tiga periode tidak relevan dan lebih setuju dengan usulan masa jabatan presiden cukup 

satu periode, tetapi durasinya lebih dari 5 tahun. 

 Ketua MPR RI Bambang Soesatyo dengan tegas menyatakan menolak untuk 

memperpanjang masa jabatan presiden menjadi tiga periode. Menurutnya pembatasan 

maksimal dua periode dilakukan agar Indonesia terhindar dari masa jabatan kepresidenan 

tanpa batas, sebagaimana pernah terjadi pada masa lalu. Sekaligus memastikan regenerasi 

kepemimpinan nasional bisa terlaksana dengan baik. Sehingga tongkat estafet 

kepemimpinan bisa berjalan berkesinambungan, tidak hanya berhenti di satu orang saja. 

3. PENUTUP 

3.1 Kesimpulan 

 Tidak terdapat satupun alasan yang urgensi dalam wacana perubahan UUD 1945 

terkait masa jabatan Presiden. Yang terlihat justru adanya pihak yang ingin bermain-main 

dengan isu ini. Pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden sangat penting 

dibutuhkan karena dari sejarah pemerintahan jika dipimpin dengan pemimpin yang sama 

dalam jangka waktu yang panjang, maka akan menimbulkan pemerintahan yang otoriter 

dan absolut, maka diberikan batasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden untuk 

menghindari pemerintahan yang otoriter dan absolute tersebu, sehingga Presiden yang 

menjabat tidak akan dapat menduduki jabatan yang sama setelah dua periode menjabat. 

Selain itu dengan adanya pengaturan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden di 

Indonesia juga akan menciptakan Check and Balances antar lembaga-lembaga negara di 

Indonesia yang artinya kekuasaan Presiden menjadi tidak dominan lagi, karena jika 

seseorang berada dalam jabatan yang sama dalam waktu yang panjang ia 

berkecendrungan untuk menyalahgunakan jabatannya baik fasilitas, financial maupun 

yang pengaruh ia miliki sebagai seorang pemimpin. 

3.2. Saran 

 Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka 

dapat diberikan saran – saran sebagai berikut ; 

1. Kedepan terkait pengaturan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden perlu lebih 

ditegaskan dalam Undang – Undang bahwa masa jabatan lima tahun dan sesudahnya 

dapat dipilih kembali baik berturut – turut maupun tidak berturut – turut. 

2. Alih-alih mengubah UUD yang rentan dimasuki berbagai kepentingan, Presiden dan 

DPR sebaiknya menyelesaikan Undang-Undang Lembaga Kepresidenan yang sudah 

sejak dahulu dibahas dan belum selesai sampai sekarang. Untuk diketahui, sejak 
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Indonesia merdeka hingga saat ini, belum terdapat Undang-Undang khusus tentang 

Lembaga Kepresidenan yang mengatur hak dan kewajiban Presiden secara detail. 
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ABSTRAK  

Presiden dan wakil presiden dipilih melalui mekanisme pemilihan umum. 

Berdasarkan aturan konstitusi memiliki kesempatan menjabat 2 periode. Adanya wacana 

untuk mengusung kembali Joko Widodo sebagai salah satu kandidat presiden dalam Pilpres 

2024  dianggap bertentangan dengan  Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU No. 7 

Tahun 2017. Wacana tiga Periode merupakan wacana yang lebih mengedepankan aspek 

politis dari pada aspek legalitas sehingga perlu pengkajian secara menyeluruh.  

Pembatasan periode jabatan Presiden merupakan suatu amanat reformasi dan apabila 

periode jabatan tidak dibatasi akan menghilangkas aspek demokrasi di Indonesia. Penelitian 

ini merupakan penelitian normatif yang menggunakan tiga pendekatan, yakni Pendekatan 

perundang-undangan , Pendekatan Historis , dan Pendekatan Konseptual . Kesimpulan dari 

penelitian ini adalah wacana penambahan masa jabatan presiden yang semula dua periode 

menjadi tiga periode belum urgen untuk dilaksanakan karena aspek historis dan legalitas 

dalam peraturan perundangan di Indonesia, sehingga wacana tiga periode perlu untuk 

dilakukan kajian ulang. 

KATA KUNCI : INDONESIA, KONSTITUSI, MASA JABATAN PRESIDEN 

 

A. Pendahuluan. 

Gambaran Pemilihan Umum Presiden di Indonesia.  

Pada awalnya, pemilu di Indonesia hanya ditujukan untuk memilih anggota legislatif aitu 

DPR DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Namun, sejak berlakunya amendemen 

keempat UUD 1945 pada 2002, pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres), yang semula 

dilakukan oleh MPR, disepakati untuk dilakukan langsung oleh rakyat dan dari rakyat 

melalui sebuah pemilihan umum. 

Sejarah mencatat Pemilu dan Pilpres 2004 merupakan tonggak demokratisasi Indonesia 

pasca Reformasi. Kala itu untuk pertama kalinya masyarakat Indonesia dapat memilih 

langsung presiden dan wakil presiden, di samping memilih calon anggota lesgislatif. Dengan 

berpedoman kepada Undang-Undang No.23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden 

dan Wakil Presiden, Komisi Pemilihan Umum (KPU) berhasil menyelenggarakan pilpres 

langsung pada pertengahan 2004. Pilpres pada Pemilu 2004 diselenggarakan sebanyak dua 

putaran dan menjadi bagian dari rangkaian sembilan tahap Pemilihan Umum Legislatif 2004. 

Tahun 2004 menjadi periode tersibuk bagi KPU. Menurut Ketua KPU 2004-2007, Ramlan 
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Surbakti, Pemilu 2004 luar biasa, bahwa dalam satu tahun KPU harus menyelenggarakan tiga 

kali pemilu: pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, pemilu presiden-wakil presiden putaran 

pertama, dan pemilu presiden-wakil presiden putaran kedua. Pemenang Pilpres 2004 akhirnya 

dimenangi oleh pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla. 

Pada Pemilu 2009 untuk pemilihan anggota legislatif diikuti oleh 44 Partai Politik (38 

Partai Politik Nasional dan 6 Partai Lokal Aceh) dan dilaksanakan pada 9 April 2009. 

Sementara pemilihan presiden 2009 diselenggarakan pada 8 Juli 2009.Pasangan Susilo 

Bambang Yudhoyono-Boediono berhasil menjadi pemenang dalam satu putaran langsung 

dengan memperoleh suara 60,80%, mengalahkan pasangan Megawati Soekarnoputri-

Prabowo Subianto dan Muhammad Jusuf Kalla-Wiranto. Dengan begitu SBY menjadi 

presiden pertama yang dipilih secara langsung dan menduduki jabatan selama dua periode. 

Pemilu 2019 dikatakan sebagai ajang kontestasi terbesar pertama di Asia dan ketiga di 

Dunia. Pada pemilu 2019 ini pemilihan presiden-wakil presiden serta anggota legislatif secara 

serentak pada 17 April 2019. Pemilu 2019 legislatif diikuti oleh 16 partai politik nasional dan 

4 partai politik lokal Aceh. Sementara untuk pemilihan presiden dan wakil presiden terdapat 

dua peserta calon yaitu Pasangan Jokowi- Ma'ruf Amin dan Prabowo- Sandiaga Uno. 

 

Demokrasi di Indonesia.  

 

Salah satu hasil amandemen UUD NRI 1945 yaitu pergeseran model pengisian jabatan 

presiden dan wakil presiden, yang sebelumnya dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan 

Rakyat menjadi pemilihan secara langsung oleh rakyat (pilpres), sebagaimana diatur dalam 

Pasal 6A ayat (1) “ Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung 

oleh rakyat ” 

Secara normatif, adanya perundang-undangan tentang pilpres memberi gambaran bahwa 

Indonesia telah berupaya mewujudkan pengisian jabatan presiden dan wakil presiden secara 

lebih demokratis melalui pemilihan umum secara langsung oleh rakyat (pemilih). Nilai 

demokrasi tercermin melalui kebebasan dan keterlibatan partai politik atau gabungan partai 

politik peserta pemilu untuk mengusung calon presiden dan wakil presiden sepanjang 

memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. 

Regulasi Masa Jabatan Presiden Menurut Peraturan Perundang Undangan. 

Dikarenakan dalam pasal 7 UUD 1945 tidak memuat mengenai batasan masa kepemimpinan 

presiden, presiden dapat berkali kali mencalonkan diri dan mengakali pasal tersebut yang 

mana bisa memimpin sampai puluhan tahun Hal ini mengakibatkan banyak hal yang 

menyebabkan tatanan politik dan pemerintahan menjadi kacau dan tidak adanya regenerasi 

pemimpin. Oleh karena itu sejak soeharto terguling sejumlah elemen masyarakat menuntut, 

salah satunya adalah perubahan (amandemen) UUD 1945. Tuntutan ini kemudian direspons 

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Melalui Panitia Ad Hoc (PAH) I Badan Pekerja. 

MPR m enggodok dan melakukan amandemen sejumlah pasal. Salah satunya pasal 7 

tentang masa jabatan presiden. Perubahan pasal 7 masuk dalam agenda I yang dibahas pada 

Oktober 1999. semua fraksi menyepakati perubahan pasal 7 UUD 1945 itu. Perubahan 

pasal tersebut menjadi Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, 
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dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa 

jabatan. 

Wacana Perubahan Masa Jabatan Presiden di Indonesia. 

Pembatasan terhadap masa kepemimpinan Presiden perlu dilakukan karena untuk 

keberlangsunga demokrasi, namun akhir-ahir ini mencuat isu penambahan masa jabatan 

presiden yang semula 2 periode menjadi 3 periode. Amien Rais politisi yang mengembuskan 

kembali isu perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode ini. Mantan Ketua MPR ini curiga 

akan ada skenario mengubah ketentuan dalam Undang Undang Dasar 1945 soal masa jabatan 

presiden dari dua periode menjadi tiga periode. Menurut Amien, rencana mengubah 

ketentuan tersebut akan dilakukan dengan menggelar Sidang Istimewa Majelis 

Permusyawaratan Rakyat (MPR) guna mengubah atau mengamendemen UUD 1945. Amien 

mengklaim menangkap adanya sinyal politik terkait skenario yang tengah dilakukan sejumlah 

pihak untuk melakukan hal tersebut. Salah satunya melalui manuver politik yang dilakukan 

pemerintah saat ini dengan mengamankan semua lembaga negara, mulai dari DPR, MPR, 

DPD, maupun lembaga negara lain.Oleh karena isu tersebut sedang hangat dibicarakan oleh 

banyak kalangan , masyarakat pun dibuat bingung dan bertanya tanya apakah isu ini hanya 

permainan pihak oposisi dan apakah dapat mengamandemen UUD NRI hanya untuk 

kepentingan pihak yang ingin mencari muka dan menjilat presiden. 

Studi Pustaka  

PEMILU                 

Pengisian lembaga perwakilan dalam praktek ketatanegaraan lazimnya dilaksanakan melalui 

Pemilihan Umum.Pasca perubahan amandemen UUD 1945, semua anggota lembaga 

perwakilan dan bahkan presiden serta Kepala Daerah dipilih dengan mekanisme Pemilihan 

Umum.Pemilihan umum menjadi agenda yang diselenggarakan secara berkala di Indonesia. 

Menurut Jimly Asshidiqqie (2006:169-171) pentingnya penyelenggaraan Pemilihan 

Umum secara berkala tersebut dikarenakan beberapa sebab diantaranya sebagai berikut: 

a. pendapat atau aspirasi rakyat cenderung berubah dari waktu ke waktu;  

b. kondisi kehidupan masyarakat yang dapat juga berubah; 

c. pertambahan penduduk dan rakyat dewasa yang dapat menggunakan hak pilihnya;  

d. guna menjamin regulasi kepemimpinan baik dalam cabang eksekutif dan legislatif. 

 

PENGERTIAN PILPRES ( PEMILIHAN PRESIDEN ) 

Bagaimanapun juga dalam sebuah Negara yang menganut demokrasi presidensial, jabatan 

Presiden sangatlah penting, selain sebagai kepala Negara juga sebagai kepala pemerintahan. 

Oleh karena itu banyak hal sangat tergantung pada kepemimpinan Presiden.Kegagalan 

Presiden bisa mengakibatkan sistem demokrasi itu sendiri gagal diterapakan dalam praktek. 

Oleh karena demikian pentingnya jabatan presiden, sehingga cara memilihnya pun menjadi 

penting. Sebab, ia pasti akan ikut mempengaruhi tingkat efektivitas politik Presiden terpilih 

(Triwahyuningsih, 2001: 12). 
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Pengertian Pilpes sendiri sudah termuat dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 

Tentang “Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden” dan tercantum dalam Pasal 1 Ayat 

1 yaitu Tentang Ketentuan Umum yang berbunyi : 

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya disebut Pemilu Presiden dan 

Wakil Presiden, adalah pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam 

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasilan dan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

 

PENGERTIAN PRESIDEN SEBAGAI KEPALA NEGARA DAN KEPALA 

PEMERINTAHAN 

Presiden merupakan pemegang kekuasaan pemerintahan negara sebagai kepala negara 

sekaligus kepala pemerintahan secara tidak terpisahkan dan tidak terdapat perbedaan satu 

dengan lainnya. Dalam sistem pemerintahan presidensil seperti yang dianut oleh negara 

Kesatuan Republik Indonesia Presiden memegang kekuasaan sebagai kepala negara sekaligus 

sebagai kepala pemerintahan. 

 

Menurut Ismail Sunny, kekuasaan Presiden berdasarkan UUD Tahun 1945 

meliputi kekuasaan administratif, legislatif, yudikatif, militer, dan kekuasaan diplomatik. 

Kekuasaan administratif ialah pelaksanaan Undang-Undang dan politik administrasi, 

kekuasaan legislatif ialah memajukan rencana Undang-Undang dan mengesahkan Undang-

Undang, kekuasaan yudikatif ialah kekuasaan untuk memberikan grasi dan amnesti, 

kekuasaan militer ialah kekuasaan mengenai angakatan perang dan pemerintahan, kekuasaan 

diplomatik ialah kekuasaan yang mengenai hubungan luar negeri, dan kekuasaan darurat. 

 

Menurut pendapat H.M Ridhwan Indra, terbaginya kekuasaan dalam bidang eksekutif, 

kekuasaan dalam bidang legislatif, kekuasaan sebagai kepala negara, dan kekuasaan di 

bidang yudikatif, terlihat bahwa kekuasaan Presiden yang luas tersebut tercakup dalam fungsi 

sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan sekaligus mandataris Majelis 

Permusyawaratan Rakyat (MPR). 

 

B. RUMUSAN MASALAH 

Bagaimana regulasi perundang-undangan dalam mengatur masa jabatan presiden  ? 

 

C. METODE PENELITIAN 

Jenis Penelitian ini adalah Penelitian hukum normatif, yakni menggunakan tiga 

pendekatan, yakni Pendekatan perundang-undangan (Statute approach), Pendekatan 

Historis (Historical approach), dan Pendekatan Konseptual (Conceptual approach yang 

akan sedikit diuraikan sebagai berikut: 

1. Pendekatan perundang-undangan meliputi penelusuran terhadap naskah komprehensif 

perubahan UUD 1945, khususnya pada Pasal 7 UUD 1945. 

2. Pendekatan historis akan merujuk pada sejarah Pembatasan  masa jabatan presiden , 

sejarah amandemen pertama sejumlah pasal UUD 1945. 

3. Pendekatan konseptual  akan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin- doktrin 

para ahli hukum maupun politisi. 
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D. PEMBAHASAN 

 

Analisis Peraturan Perundang undangan tentang Masa Jabatan Presiden. 

 

Berdasarkan peraturan perundang undangan pencalonan presiden untuk ketiga kalinya  

berbenturan dengan Pasal 169 huruf n Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 

2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut dengan UU No. 7 Tahun 2017) dan Pasal 

7 UUD NRI 1945. "Ketentuan masa jabatan kepresidenan diatur dalam Pasal 7 UUD Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), yang menyatakan bahwa Presiden dan 

Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali 

dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.  

 

Pemilihan masa jabatan kepresidenan maksimal dua periode sudah dilakukan dengan berbagai 

pertimbangan yang matang sebagai negara menganut system pemerintahan presidensial.  

Pembatasan maksimal dua periode dilakukan agar Indonesia terhindar dari masa jabatan 

kepresidenan tanpa batas, sebagaimana pernah terjadi pada masa lalu. Sekaligus memastikan 

regenerasi kepemimpinan nasional bisa terlaksana dengan baik. Sehingga tongkat estafet 

kepemimpinan bisa berjalan berkesinambungan. Tidak hanya berhenti di satu orang saja. 

 

Tinjauan Yuridis Masa Jabatan Presiden. 

Hukum tertinggi di Indonesia adalah konstitusi, yakni Pancasila dan UUD 1945. Berdasarkan 

UUD 1945 masa jabatan presiden di batasi maksimal dua periode. Apabila muncul wacana 

memperpanjang masa jabatan presiden hingga tiga periode maka harus di tempuh melalui jalur 

konstitusi, antara lain dengan judicial review di Makhamah Konstitusi atau melalui proses 

amandemen. 

Apabila melalui amandemen, hal itu di rasa tidak mudah. Karena amandemen mensyaratkan 

dibutuhkan usulan amendemen dari sepertiga anggota MPR. Saat ini anggota MPR sendiri 

berjumlah 711, yang terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD. Jadi, amendemen minimal 

diusulkan oleh 237 anggota MPR. 

Hal itu tertuang tegas dalam Pasal 37 ayat 1 UUD 1945: Usul perubahan pasal-pasal Undang-

Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila 

diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. 

Ayat selanjutnya menegaskan setiap usul perubahan pasal-pasal UUD diajukan secara tertulis 

dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. Setelah 

pengusul memenuhi kuorum, maka dibawa ke Sidang MPR untuk disetujui. Selanjutnya, 

Sidang MPR itu harus dihadiri sedikitnya oleh 2/3 anggota MPR atau sebanyak 474 anggota 

legislator/senator. 

Masa jabatan presiden dua periode sebagai jalan estafet regenerasi kepemimpinan. Sehingga 

stabilitas politik berjalan dengan baik. Akan muncul stabilitas pembangunan nasional secara 
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konsisten. Public juga merasa jenuh apabila regenerasi pergantian kepemimpinan dalam 

kurun waktu lama.  

Mekanisme perubahan masa jabatan presiden. 

 

Masa jabatan presiden berimplikasi pada proses regenerasi kepemimpinan. Hingga perlu 

menetapkan masa jabatan presiden secara ideal. Mekaniasme perumbahan masa jabatan 

presiden bukan sebatas amandemen, akan tetapi mengadakan konsultasi dengan berbagai 

pihak, termasuk para ahli tata negara. Melibatkan pula elemnen unsur tokoh masyarakat 

sebagai representasi public.  

Menurut pendapat Airlangga Pribadi (Pengajar Departemen Politik FISIP Universitas 

Airlangga), wacana-wacana tersebut bertentangan dengan semangat konstitusi untuk 

membatasi kekuasaan dan rotasi pada elite politik yang memimpin negara dan akan 

berdampak buruk dalam proses regenerasi politik di Indonesia karena politisi-politisi muda 

dan berbakat akan sulit muncul di masyarakat karena masih banyaknya politisi senior yang 

tetap berkeinginan untuk mencalonkan diri dalam pencalonan presiden dan wakil presiden.  

 

E. PENUTUP 

 

Berdasarkan kajian penulis tentang wacana masa jabatan presiden maka kesimpulannya 

adalah perpanjaangan masa jabatan presiden selama tiga periode harus melalui mekanisme 

konstitusional. Mekanisme tersebut dilakukan dengan amandemen UUD 1945 yang mana 

menyaratkan pengajuan oleh 1/3 jumlah anggota MPR. Setelah itu mempertimbangkan 

pendapat Makamah Konstitusi. 

 

 Sehingga dalam waktu singkat amandemen UUD 1945 yang diwacanakan sebagai 

amandemen terbatas belum memungkinkan untuk dilaksanakan. Karena terdapat penolakan 

dari berbgai fraksi di MPR yang mana menjadi represntasi dari rakyat. 
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JABATAN PRESIDEN 
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E-MAIL : Ilhammahendra3225@gmail.com 

 

ABSTRAK  

Presiden dan wakil presiden dipilih melalui mekanisme pemilihan umum. Secara regulasi 

memiliki kesempatan menjabat 2 periode. Adanya wacana untuk mengusung kembali Joko 

Widodo sebagai salah satu kandidat presiden dalam Pilpres 2024  dianggap bertentangan 

dengan  Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU No. 7 Tahun 2017.  

Penelitian ini memiliki tiga tujuan  yaitu , pertama, Untuk menganalisis Peraturan Perundang 

undangan tentang masa jabatan presiden. Kedua untuk melakukan tinjauan yuridis uji materi 

soal undang undang  yang mengatur jabatan presiden, terakhir untuk mengetahui mekanisme 

perubahan masa jabatan presiden. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang 

menggunakan tiga pendekatan, yakni Pendekatan perundang-undangan , Pendekatan 

Historis , dan Pendekatan Konseptual . Kesimpulan dari penelitian ini adalah menganalisi 

wacana penambahan masa jabatan presiden yang semula dua periode menjadi tiga periode.  

 

KATA KUNCI :HUKUM POSITIF, MASA JABATAN PRESIDEN 

PENDAHULUAN 

Bersamaan dengan besarnya kewenangan presiden, selalu muncul pemikiran untuk 

membatasi kekuasaannya.,Contohnya melalui mekanisme pembatasan masa jabatan. Ada 

empat konsep pembatasan: no re-election Tidak ada kemungkinan untuk mencalonkan diri 

lagi sebagai Presiden setelah masa jabatan pertamanya selesai, contoh negara Afrika Selatan; 

no immediate re-election tidak boleh ada masa jabatan yang berlanjut , contoh negara Peru ; 

only one re-election maksimal dua kali masa jabatan, sistem ini yang paling banyak 

digunakan negara dengan sistem pemerintahan presidensiil dan yang terakhir no limitation re-

election yaitu tidak ada pembatasan masa jabatan , namun konsep pembatasan terakhir sangat 

tidak sesuai dengan sistem presidensiil yang mengharuskan menerapkan pembatasan masa 

jabatan presiden.  

Pembatasan  masa jabatan presiden Amerika Serikat  tercipta pada saat George 

Washington menjabat sebagai presiden pertama dan membuat kebijakan yang tidak tertulis 

ketika ia menolak untuk masa jabatan ketiganya pada tahun 1796, lalu Franklin D. Roosevelt 

lah yang menggunakan kekosongan hukum mengenai jabatan presiden di amerika serikat dan 

memenangi pemilihan presiden 4 kali dari tahun 1932-1944, dan setelah Franklin D. 

mailto:Ilhammahendra3225@gmail.com
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Roosevelt tidak menjabat sebagai presiden terciptalah batasan 2 periode jabatan Presiden di 

Amerika serikat yang dikodifikasikan pada Amanademen ke 22 Konstitusi Amerika serikat 

pada tahun 1951. Lalu terciptalah kesadaran pada negara-negara lain sepereti di Amerika 

Latin yang sukses menganut Batasan masa jabatan dalam masa kebangkitan diktator, 

Argentina pada tahun 1853 setelah Juan manuel de rosas, dan Mexico pada tahun 1917 

setelah Porfirio Diaz. Negara-negara di Afrika juga mengadopsi Batasan masa jabatan pada 

awal tahun 1990 ketika timbul kekecewaan terhadap konsep “Presidents of life”. 

Di Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 yaitu sehari setelah proklamasi 

kemerdekaan berlangsung, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) bersidang di 

Jakarta untuk mengesahkan Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia serta memilih 

Presiden dan Wakil Presiden , sejak saat itu bangsa Indonesia memiliki presiden dan wakil 

presiden pertama yang memimpin kekuasaan eksekutif tertinggi. Pada masa itu, pengaturan 

masa jabatan Presiden dipat dilihat dalam Pasal 7 UUD 1945 yang berbunyi: Presiden 

Republik Indonesia memegang masa jabatan Presiden selama lima tahun dan sesudahnya 

dapat dipilih Kembali.  

Presiden Soekarno menjabat dimulai sehari setelah proklamasi kemerdekan sampai 

tanggal 12 maret 1967 ketika MPRS mengadakan sidang istimewa. Setelah itu kekuasaan 

eksekutif tertingi  dimiliki oleh Soeharto yang menjabat lebih dari 30 tahun. 

Dikarenakan dalam pasal 7 UUD 1945 tidak memuat mengenai batasan masa 

kepemimpinan presiden, presiden dapat berkali kali mencalonkan diri dan mengakali pasal 

tersebut yang mana bisa memimpin sampai puluhan tahun Hal ini mengakibatkan banyak hal 

yang menyebabkan tatanan politik dan pemerintahan menjadi kacau dan tidak adanya 

regenerasi pemimpin. Oleh karena itu sejak soeharto terguling sejumlah elemen masyarakat 

menuntut, salah satunya adalah perubahan (amandemen) UUD 1945. Tuntutan ini kemudian 

direspons Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Melalui Panitia Ad Hoc (PAH) I Badan 

Pekerja. MPR menggodok dan melakukan amandemen sejumlah pasal. Salah satunya pasal 

7 tentang masa jabatan presiden. Perubahan pasal 7 masuk dalam agenda I yang dibahas 

pada Oktober 1999. semua fraksi menyepakati perubahan pasal 7 UUD 1945 itu. Perubahan 

pasal tersebut menjadi Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, 

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

jabatan. 

Pembatasan terhadap masa kepemimpinan Presiden perlu dilakukan karena untuk 

keberlangsungan demokrasi, namun akhir-ahir ini mencuat isu penambahan masa jabatan 

presiden yang semula 2 periode menjadi 3 periode. Amien Rais politisi yang mengembuskan 

kembali isu perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode ini. Mantan Ketua MPR ini curiga 

akan ada skenario mengubah ketentuan dalam Undang Undang Dasar 1945 soal masa jabatan 

presiden dari dua periode menjadi tiga periode. Menurut Amien, rencana mengubah 

ketentuan tersebut akan dilakukan dengan menggelar Sidang Istimewa Majelis 

Permusyawaratan Rakyat (MPR) guna mengubah atau mengamendemen UUD 1945. Amien 

mengklaim menangkap adanya sinyal politik terkait skenario yang tengah dilakukan sejumlah 

pihak untuk melakukan hal tersebut. Salah satunya melalui manuver politik yang dilakukan 
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pemerintah saat ini dengan mengamankan semua lembaga negara, mulai dari DPR, MPR, 

DPD, maupun lembaga negara lain.Oleh karena isu tersebut sedang hangat dibicarakan oleh 

banyak kalangan , masyarakat pun dibuat bingung dan bertanya tanya apakah isu ini hanya 

permainan pihak oposisi dan apakah dapat mengamandemen UUD NRI hanya untuk 

kepentingan pihak yang ingin mencari muka dan menjilat presiden. 

RUMUSAN MASALAH 

 Apakah dapat mengamandemen pasal 7 UUD 1945 ? 

METEDOLOGI PENELITIAN 

Jenis Penelitian ini adalah Penelitian hukum normatif, yakni menggunakan tiga pendekatan, 

yakni Pendekatan perundang-undangan (Statute approach), Pendekatan Historis (Historical 

approach), dan Pendekatan Konseptual (Conceptual approach).                                

yang akan sedikit diuraikan sebagai berikut: 

1. Pendekatan perundang-undangan meliputi penelusuran terhadap naskah 

komprehensif perubahan UUD 1945, khususnya pada Pasal 7 UUD 1945. 

2. Pendekatan historis akan merujuk pada sejarah Pembatasan  masa jabatan presiden 

Amerika Serikat  , sejarah amandemen pertama sejumlah pasal UUD 1945. 

3. Pendekatan konseptual  akan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin- 

doktrin para ahli hukum maupun politisi. 

STUDI PUSTAKA 

Konstitusionalitas batasan masa jabatan presiden dan wakil presiden di Indonesia dalam 

UUD 1945 

Pengaturan batasan masa jabatan presiden dan wakil presiden di Indonesia dalam 

UUD 1945 terdapat dalam Pasal 7 UUD 1945. Merujuk pada rumusan Pasal 7 UUD 1945 

dapat diketahui bahwa rumusan pasal tersebut hanya mengatur terkait masa jabatan presiden 

saja, namun tidak memberi batasan yang konkret terkait batasan masa jabatan presiden dan 

wakil presiden di Indonesia. Bunyi pasal tentang masa jabatan Presiden sangat terbuka untuk 

dilakukan interpretasi sehingga terdapat peluang seorang Presiden menjabat selama puluhan 

tahun sebagaimana yang dilakukan Sukarno dan Soeharto.Selain dilakukan interpretasi yang 

berbeda dengan semangat pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden, ketentuan 

dalam Pasal 7 UUD 1945 juga pernah dilakuan penyimpangan secara nyata dan terang-

terangan. MPR RI membuat Tap MPR No XIII/MPR/1998 yang bunyinya sama dengan Pasal 

7 UUD 1945 dan Pasal 169 huruf n UU Pemilu. UUD menegaskan yang dibatasi 

kekuasaannya bukan hanya presiden, melainkan juga wapres karena merupakan jabatan satu 

kesatuan. Menurut AK Pringgodigdo (1956:33) dan Wirjono Prodjodikoro (1980:61), 

didasarkan pada realitas sejarah saat Presiden RI dijabat oleh Soekarno dan Moh Hatta 

sebagai Wakil Presiden pada 1945 keduanya tidak ditempatkan dalam garis kekuasaan yang 

sama. Maka, keduanya kerap disebut sebagai dwitunggal. Soekarno adalah 'Presiden Pertama' 

dan Moh Hatta adalah 'Presiden Kedua'. 
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 Konstitusionalitas batasan masa jabatan presiden dan wakil presiden di Indonesia dalam 

Konstitusi RIS 1949. 

Pergantian konstitusi negara dari UUD 1945 menjadi KRIS 1949 menimbulkan 

berbagai perbedaan, diantaranya yaitu tidak adanya pengaturan masa jabatan Presiden. Hal 

ini dapat dipahami apabila dikaitkan dengan sistem pemerintahan yang dianut oleh Negara 

RIS pada masa KRIS 1949. Menurut Dasril Radjab, dilihat dari tanggung jawab menteri-

menteri dapat disimpulkan bahwa KRIS 1949 menganut sistem pemerintahan 

parlementer.Selain itu menurut Mahfud MD, salah satu ciri sistem pemerintahan parlementer 

adalah kepala negara tidak berkedudukan sebagai kepala pemerintahan karena lebih bersifat 

simbol negara (pemersatu bangsa).Dalam KRIS 1949 jabatan presiden dinyatakan sebagai 

kepala negara. Hal ini berbeda dengan kondisi pada saat berlakunya UUD 1945 yaitu 

presiden dinyatakan memegang kekuasaan pemerintahan sekaligus kepala negara. Pada 

sebagian besar negara dengan sistem parlementer kedudukan kepala negara dianggap sebagai 

simbol negara sehingga tidak memerlukan pengaturan masa jabatan. Hal ini disebabkan 

karena Presiden bukan lagi sebagai ekskutif yang perlu mempertanggungjawabkan kebijakan 

yang telah dibuat dan dijalankannya baik kepada parlemen maupun kepada rakyat. Faktor 

sistem pemerintahan parlementer dengan presiden diposisikan sebagai kepala negara saja 

juga menimbulkan perbedaan lain, yaitu tidak dikenalnya jabatan wakil presiden sebagai alat-

alat perlengkapan federal Negara RIS.  

Konstitusionalitas batasan masa jabatan presiden dan wakil presiden di Indonesia dalam 

UUDS 1950 

  Sama halnya dengan KRIS 1950, dalam UUDS 1950 juga tidak ditemukan pengaturan 

tentang masa jabatan presiden dan wakil presiden, namun dalam UUDS 1950 kembali 

dikenal jabatan wakil presiden. Adanya jabatan wakil presiden pada masa berlakunya UUDS 

1950 merupakan bentuk pengecualian terhadap ciri negara republik dengan sistem 

pemerintahan parlementer yang biasanya tidak ditemukan adanya jabatan Wakil Presiden. 

Untuk pertama kali nya Wakil Presiden diangkat oleh Presiden dari anjuran yang dimajukan 

oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Penyebab tidak adanya pengaturan terkait masa jabatan 

Presiden dan Wakil Presiden dalam UUDS 1950 adalah sistem pemerintahan yang dianut 

dalam UUDS 1950 masih sama halnya dengan KRIS 1950 yaitu sistem parlementer dengan 

menempatkan Presiden sebagai kepala negara yang tidak dapat diganggu gugat karena 

seorang kepala negara dianggap tidak pernah melakukan kesalahan (the king can do no 

wrong). Sedangkan pertangungjawaban dilakukan oleh menteri-menteri baik secara bersama-

sama maupun secara sendiri-sendiri mempertanggungjawabkan pemerintahannya. 

Konstitusionalitas batasan masa jabatan presiden dan wakil presiden di Indonesia dalam 

UUD NRI 1945  

Sejak UUD 1945 dinyatakan berlaku kembali pada tanggal 5 Juli 1959, kedudukan 

dan peranan Presiden Republik Indonesia dalam berbagai bidang kehidupan sangat dominan. 

Adanya momentum terpilihnya kembali Soeharto untuk ketujuh kalinya pada tahun 1997 

telah memicu demonstrasi para mahasiswa seIndonesia yang menuntut dilakukannya 
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reformasi dalam segala bidang kehidupan. Sebagai implementasi tuntutan reformasi, maka 

dilakukanlah perubahan terhadap UUD 1945 sebagai dasar negara Indonesia. Pengaturan 

masa jabatan presiden dan wakil presiden dalam perjalanan amandemen UUD NRI 1945 

dapat dikatakan menjadi salah satu agenda utama. Proses amandemen UUD 1945 lebih 

dahulu dilakukan terhadap Pasal 7 UUD 1945. Hal ini dikarenakan aturan yang termuat 

dalam Pasal 7 UUD 1945 dipandang terlalu mudah untuk dipermainkan. Bahkan pada zaman 

orde baru, seseorang dapat memangku jabatan presiden sangatlah bergantung kepada Majelis 

Permusyawaratan Rakyat (selanjutya disebut dengan MPR) sebagai lembaga tertinggi negara. 

Dengan kata lain, masa jabatan presiden tidak perlu dibatasi asalkan masih dipilih oleh MPR, 

maka dapat terus menjabat presiden dan/atau wakil presiden 

HASIL PEMBAHASAN 

 Walaupun telah kita ketahui bahwa presiden Republik Indonesia saat ini Joko 

Widodo telah menyatakan ketidakminatanya memperpanjang masa jabatan menjadi jadi tiga 

periode, namun banyak pula pihak yang bersikeras ingin menjadikan Jokowi calon presiden 

kembali di Pemilu 2024 mendatang. Bukan tanpa alasan pihak pihak yang ngotot ini memiliki 

segudang argumen untuk bisa mengguncang tameng pemerintah agar merubah kembali 

konstitusi yang sedang kita gunakan saat ini.  

 Yuridikal review , uji materi soal undang2 yang mengatur jabatan preiden jadi 3 

periode ke Makamah Konstitusi, menurut pendapat Arif Puyono Politisi partai gerindra, jika 

nggota dpr  dan mpr tidak melakukan amandemen makai a akan medesak dpr ri serta anggota 

dpd untuk terbuka pikirannya bawahsannya masa jabatan presidenuntuk seorang presiden 

terpilihitu bia dipilih selama 3 periodejafi jangan antipatidgn yg Namanya 3 periode, 3 

periode itu bkn seumur hidup beda hanya menambah satu periode saja ,  

Ketika konstitusi yang menyatakan presiden 2periode dibuat oleh Amin Rais Cs waktu itu , 

preferensinya adalah konstitusi amerika karena di amerika hanya 2 partai kalau di indoseia 

patainya banyak sekali, amin raiz ga mikir kalo bikin 2 periode pasti ada efek aspek itu tdk 

berkesinambunan dan pada saat reformasi yg terjadi di perekonomian malah deindustrialisasi 

Artinya 2 periode/ sistim pemakaian di Indonesa terjadi ketidak sinambungan kepemimpinan 

Indonesia, 2 periode gk menguntungkan,  

Looking In the truth of the fact 

Alasan setuju karena ada kesinambungan pembanguna nasional, stabilitas social politik , 

percepatan pertumbuhan  ekonomi 

Jokowi Tidak mau karena beliau taat konstitusi , dan sekarang ini konstitusi belum di ganti 

, nanti klo konstitusi diganti didesak oleh rakyat lagi bis diganti 

Langkah kedepan untuk mengamandemen Konstitusi itu pertama melakukan kampanyeagar 

menggulirkan konstitusi tersebut pada dasarnya agenda perubahan sudah ada agendanya 
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dan hal ini sangat dimungkinkan karena ada 85% penduduk Indonesia yang mendukung 

atau setuju akan mendesak MPR,DPR dan DPD. 

PENUTUP  

Berdasarkan kajian penulis . karena Jabatan presiden 3 periode secara konstitusi tidak 

melanggar pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan 

rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar. Menurut  UUD 1945 kekuasaan 

tertinggi berada di tangan rakyat dan bila mana rakyat menghendaki presiden 3 periode maka 

secara konstitusi bisa diakomodir karna mengakomodir kekuasaan tertinggi ada ditangan 

rakyat yang dilaksanakan menurut UUD 1945. 
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RELEVANKAH MENGUBAH KONSTITUSI TENTANG : MASA JABATAN 

PRESIDEN MENJADI 3 PERIODE ? 

 

KHORRIE NANDITTA NUGRAHENI 

FAKULTAS HUKUM 

 UNIVERSITAS SLAMET RIYADI SURAKARTA 

E-mail : khorrienanditta15@gmail.com 

 

ABSTRAK 

Pengaturan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia telah 

banyak mengalami perubahan dalam konstitusi, mulai dari awal kemerdekaan, 

Indonesia menganut Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), dan terakhir 

Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Ketentuan mengenai pengaturan masa 

jabatan presiden telah diatur secara tegas di dalam konstitusi. Pasal 7 UUD NRI 

1945, tepatnya telah menegaskan bahwa, masa jabatan presiden dan wakil 

presiden maksimal selama 2 periode, baik dilakukan secara berturut-turut ataupun 

tidak. Implikasinya, wacana penambahan jabatan presiden menjadi 3 periode 

dapat dilakukan lewat adanya perubahan terhadap ketentuan konstitusi tersebut.  

Metode perubahan konstitusi secara formal merupakan perubahan konstitusi 

yang dilakukan lewat tata cara yang telah diatur dalam konstitusi tersebut. 

Sementara, perubahan konstitusi secara informal dilakukan lewat tata cara yang 

tidak diatur dalam konstitusi atau di luar ketentuan perubahan formal. Wacana 

Masa Jabatan Presiden 3 periode ini jelas bertentangan dengan UUD 1945 selaku 

konstitusi negara, dalam Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan bahwa 

“Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan 

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

masa jabatan.” Tertuang jelas bahwa masa jabatan presiden dan wakil presiden 

hanyalah dua periode. 

Kata Kunci : Konstitusi, Masa Jabatan Presiden, UUD. 

1. PENDAHULUAN 

Diskursus mengenai ketentuan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia, 

menjadi perbincangan publik dalam beberapa tahun terakhir. Menjelang Pemilihan Presiden 

(pilpres) tahun 2019, masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden menimbulkan kemelut yang 

kontroversial seiring bergulirnya wacana bahwa Joko Widodo akan berpasangan kembali 

dengan Jusuf Kalla. Apabila hal ini benar-benar terjadi, secara jelas telah menyalahi 

konstitusi karena Presiden dan Wakil Presiden hanya dapat memangku jabatan selama dua 

periode. Padahal Jusuf Kalla sudah menduduki jabatan yang sama sebagai Wakil Presiden 

sebanyak 2 kali. Pada saat wacana perubahan masa jabatan Presiden tersebut menyeruak, 

beragam asumsi yang bermacam-macam semakin kental seiring munculnya usulan 

amandemen UUD NRI 1945. Tidak hanya berhenti di situ, beberapa hari terakhir tepatnya 

pada 13 Maret 2021 wacana jabatan Presiden dan Wakil Presiden selama 3 periode kembali 

bergulir. Wacana ini bermula dari pernyataan Amien Rais yang disampaikan melalui channel 

mailto:khorrienanditta15@gmail.com
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youtube-nya bahwa terdapat skenario kalau MPR akan menyelenggarakan sidang istimewa 

untuk memperpanjang masa jabatan Presiden menjadi 3 periode dengan melakukan 

amandemen. 

Wacana jabatan Presiden selama tiga periodetelah   menjadi   diskursus   di   berbagai   

perbicangan.   Kasus   yang   masih   pelik   ini   bias dibilang   sangat   serius   karena   

terkait   dengan   konstitusionalitas   kepentingan   publik.Mengingat,   jabatan   presiden   

memiliki   kedudukan   yang   sangat   kuat,   strategis,   danberdampak   luas   terhadap   

kehidupan   masyarakat.   Sebagai   kepala   negara   yangsekaligus kepala pemerintahan, 

pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden diterapkan untuk meminimalisir 

penyalahgunaan kekuasaan atau bahkan menghindari otoritarianisme.  

Bergulirnya wacana masa jabatan Presiden 3 periode akhir-akhir ini menyita perhatian 

publik. Bagaimana tidak, wacana yang pertama kali digulirkan oleh politisi senior Amien 

Rais yang juga merupakan mantan Ketua MPR periode 1999-2004 ini menyebutkan bahwa, 

MPR akan berencana mengadakan Sidang Istimewa guna memperbaiki 1 atau 2 Pasal, yang 

diantaranya itu ialah Pasal yang menyebutkan bahwa Presiden berhak dipilih hingga 3 kali. 

Wacana ini mencuat seiring dengan adanya rekomendasi MPR periode 2014-2019 

mengamandemen UUD 1945. Awalnya rekomendasi tersebut hanya sebatas soal Garis Besar 

Haluan Negara (GBHN). Ikut mengemukanya wacana masa jabatan Presiden 3 periode ini 

lantas menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. 

Menurut pandangan penulis, konsepsi memperpanjang masa jabatan Presiden selama tiga 

periode   dimana   setiap   periode   adalah   5   tahun   tidak   sesuai   dengan   semangat 

konstitusi   dan   nilai-nilai   demokrasi.   Apapun   usulan   yang   bakal   diajukan,   apakah 

presiden   hanya   akan   menjabat   satu   periode   selama   7   tahun,   empat   tahun   tetapi 

menjadi tiga periode, atau lima tahun dalam satu periode tetapi tidak dapat dipilih lagi selama   

tidak   berturut-turut,   dan   alternatif   lainnya.   Menurut   hemat   penulis   sesuai dengan   

konstitusi   UUD   NRI   1945,   menjabat   selama   5   tahun   yang   terlebih   lagi 

berpeluang melanjutkan di periode kedua sudah termasuk jabatan yang sangat lama. 

 

2. RUMUSAN MASALAH 

a. Bagaimana gerakan reformasi menghantarkan pada amandemen UUD 1945? 

b. Apa maksud di balik wacana masa jabatan Presiden 3 periode ? 

3. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan Metode Yuridis Normatif yang menekankan pada penelitian 

kepustakaan Artinya penelitian ini dilakukan dengan cara memperhatikan aturan perundang-

undangan yang berlaku, dan pedapat para ahli. Hal penting dalam metode penelitian normatif 

ini adalah memerlukan banyaknya referensi buku untuk dapat menemukan bahan-bahan 

materi yang berhubungan dengan perkembangan pembatasan masa jabatan Presiden dan 

Wakil Presiden dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta 
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Pentingnya pengaturan pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden dalam 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

4. PEMBAHASAN 

Gerakan Reformasi dan Amandemen UUD 1945 

Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi Negara Republik Indonesia. UUD 

1945 ditetapkan dan disahkan oleh Panitia Persiapan kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 18 

Agustus 1945. Dalam perjalanannya, UUD 1945 sempat tergantikan dengan konstitusi 

Republik Indonesia Serikat (RIS) pada 1949. Kemudian pada 1950, seiring dibubarkannya 

RIS, diberlakukannya Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) yang bertahan hingga 

1959. Melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959, UUD 1945 kembali diberlakukan setelah 

dikukuhkan secara aklamasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 22 Juli 1959 dan 

berlaku hingga saat ini. 

Sejarah mencatat, UUD 1945 telah mengalami amandemen sebanyak empat kali. 

Maksud dari amandemen ialah suatu perubahan resmi terhadap dokumen resmi tanpa 

melakukan perubahan terhadap UUD 1945. Dalam kegiatannya, dilakukan perbaikan atau 

pelengkapan pada beberapa rincian pada UUD 1945 yang asli. Adapun yang melatar 

belakangi amandemen konstitusi ini ialah adanya gelombang gerakan reformasi yang 

dimotori oleh mahasiswa dengan dukungan dari beberapa elemen, pada tahun 1998. 

Gerakan reformasi tersebut pada intinya bermaksud untuk menuntut mundur rezim yang 

berkuasa saat itu, yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Karena pada masa itu praktek 

penyelenggaraan negara dirasa belum memenuhi rasa keadilan. Selain itu terdapat pula 

tuntutan untuk menegakan supremasi hukum, pemberantasan KKN, pencabutan dwifungsi 

TNI/Polri, pemberian otonomi daerah seluas-luasnya, dan amandemen konstitusi. 

Usai jatuhnya rezim Presiden Soeharto, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) 

kemudian menyelenggarakan proses amandemen yang berlangsung pada Sidang Umum dan 

Sidang Tahunan MPR pada tahun 1999, 2000, 2001 dan 2002.   

Amandemen UUD 1945 yang pertama dalam Sidang Umum MPR 1999 diterapkan 

terhadap 9 pasal dari total 37 Pasal, yakni Pasal 5, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 

15, Pasal 17, Pasal 20, dan Pasal 21. Sedangkan Amandemen UUD 1945 kedua yang 

dilakukan dalam Sidang Tahunan MPR 2000 meliputi 5 Bab dan 25 Pasal. Lalu pada proses 

amandemen UUD 1945 ketiga dalam Sidang Tahunan MPR 2001 mencakup beberapa pasal 

dan bab mengenai Bentuk dan Kedaulatan Negara, Kewenangan MPR, Kepresidenan, 

Impeachment, Keuangan Negara, Kekuasaan Kehakiman, dan lainnya. Terakhir, Amandemen 

UUD 1945 keempat yang dilakukan dalam Sidang Tahunan MPR 2002 menyempurnakan 

penyesuaian untuk perubahan-perubahan sebelumnya termasuk penghapusan atau 

penambahan pasal/bab. Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 20, dan Pasal 21.  

Wacana Masa Jabatan Presiden 3 Periode 
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Masa jabatan Presiden diatur dalam UUD 1945 tepatnya pada Pasal 7 yang menyebutkan 

bahwa, “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dans sesudahnya 

dapat dipilih Kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.” Pasal 

ini merupakan salah satu Pasal yang diubah pada proses amandemen UUD 1945 pertama. Di 

mana sebelumnya, Pasal 7 UUD 1945 sebelum amandemen berbunyi “Presiden dan Wakil 

Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih 

kembali.” Pasal tersebut kemudian ditafsirkan bahwa presiden dapat dipilih kembali tanpa 

ada batasan periode, sehingga dimungkinkan untuk dipilih berkali-kali. Berangkat dari 

tuntutan reformasi, akhirnya Pasal tersebut diamandemen dengan menambahkan batas 

periode menjadi dua kali saja. 

Mencuatnya wacana masa jabatan Presiden menjadi 3 periode merupakan hal yang 

bertentangan dengan aturan yang berlaku dalam konstitusi dan tidak sejalan dengan amanat 

reformasi. Namun, wacana tersebut bisa saja direalisasikan apabila dilakukan amandemen 

UUD 1945. Meski begitu amandemen UUD 1945 baru bisa terlaksana apabila diusulkan oleh 

1/3 anggota MPR, dihadiri 2/3 anggota, dan disetujui oleh 50 persen plus 1. 

Beberapa alasan yang melatar bekangi wacana ini ialah karena figur Presiden saat ini 

yakni Jokowi, dipandang berkompeten untuk melanjutkan masa baktinya. Selain itu, stabilitas 

ekonomi dan pembangunan juga menjadi alasan, hal ini juga didukung dengan pernyataan 

bahwa masa jabatan dua periode atau selama 10 tahun saja dianggap tidak cukup untuk 

melangsungkan pembangunan dan proses stabilitas ekonomi. Karena khawatirnya, apabila 

presidennya berganti maka rencana program kerjanya ikut berganti pula. 

Relevansi Wacana Masa Jabatan Presiden 3 Periode dengan Kondisi Saat ini 

Melihat wacana masa jabatan presiden 3 periode jika dikaitkan dengan kondisi saat ini 

tentu tidak relevan. Apalagi penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia belum juga 

berakhir, yang artinya inilah urgensi yang mesti dikedepankan dibanding melakukan 

amandemen terhadap Pasal 7 UUD 1945. Selain itu fokus untuk melakukan pemulihan 

ekonomi di masa pandemi juga masih menjadi pekerjaan rumah yang wajib dituntaskan. Bila 

wacana ini direalisasikan di tengah kondisi saat ini, ditakutkan akan menimbulkan kegaduhan 

di masyarakat. 

Sangat tidak relevan, tidak urgen untuk membahas itu karena bagaimana pun juga kita 

harus menjadi bangsa yang taat pada konstitusi. Wacana ini pun juga dapat dikatakan 

bertentangan dengan amanat reformasi dan demokrasi. Demokrasi tidak bergantung pada 

suatu figur, tetapi demokrasi adalah tentang jaminan bagi semua orang untuk berada dalam 

suatu sistem dan diberlakukan secara adil sesuai esensi bahwa rakyat punya kendali atas 

demokrasi itu sendiri. 

Belajar dari sejarah, bahwa seorang pemimpin yang memimpin lebih dari 10 tahun 

memiliki kecenderungan untuk berbuat otoriter atau berupaya membangun kepemimpinan 

yang absolut. Apalagi, jika Indonesia bergantung pada suatu figur dan tidak memberikan 

kesempatan bagi generasi selanjutnya, maka proses regenerasi pemipin akan terhambat 
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karena tidak ada sirkulasi kekuasaan. Karena biar bagaimanapun, generasi itu bersifat 

dinamis, 10 tahun dari sekarang tantangan yang akan dihadapi Indonesia tentu akan berbeda. 

Bisa saja pemimpin yang saat ini memimpin belum tentu cocok dengan keadaan generasi di 

masa mendatang. Oleh karena itulah harus ada ruang untuk generasi muda tumbuh agar 

Indonesia bisa terus adaptif dalam menghadapi perkembangan zaman, dengan tetap 

membatasi masa jabatan Presiden cukup dua periode saja. 

Batasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia 

Pembatasan masa jabatan presiden adalah upaya untuk mencegah terjadinya penguasaan 

jabatan kekuasaan secara terus menerus yang diyakini akan menjadi dasar terjadinya 

penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan, oleh karena itu pada perubahan pertama UUD 

1945 merubah ketentuan Pasal 7 yang awalnya berbunyi “Presiden dan Wakil Presiden 

memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kemali”, diubah 

bunyi pasalnya menjadi “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, 

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

jabatan”. Dengan adanya perubahan tersebut, maka dari itu periode masa jabatan Presiden 

menjadi lebih jelas dan terbatas, yakni hanya dapat menjabat selama 2 periode berbeda. 

Dengan demikian seseorang menjabat sebagai Presiden sampai 6 (enam) Periode seperti 

zaman kepemimpinan Soeharto tidak akan terulang lagi. Pembatasan masa jabatan Presiden 

setelah amandemen dapat menghindari dari kekuasaan yang bersifat otoritarianisme, tujuan 

utama dari amandemen tersebut adalah untuk Check and Balances dalam setiap Lembaga-

lembaga pemerintah. Namun rumusan pasal tersebut masih memiliki celah untuk ditafsirkan 

dalam arti lain, seperti Batasan masa jabatan presiden dan wakil presiden tidak diberlakukan 

secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut, poin pentingnya adalah  orang tersebut 

sudah menjabat dua kali masa jabatan dalam seumur hidupnya dan tidak dapat lagi 

menempati jabatan yang sama. 

Alasan Menolak Jabatan Presiden tiga Periode 

Kepemimpinan berkepanjangan akan menghambat regenerasi politik. Dalam hal ini 

peran partai politik seharusnya melahirkan tokoh untuk menjadi pemimpin, bukan justru 

partai yang bergantung kepa sosok kader. Pada masa Soekarno dan Soeharto misalnya, partai 

politik sulit dan butuh waktu yang sangat lama untuk mencari sosok baru. Hal itu terjadi 

karena sosok Soekarno dan Soeharto terlalu lama berada di puncak kepemimpinan sehingga 

partai menjadi ketergandungan kepada sosok tersebut dan sulit untuk move on. Selain itu, 

kepemimpinan yang terlalu lama juga berpotensi terjadinyaKKN.  

Wacana perpanjangan masa jabatan Presiden juga diakibatkan adanya post power 

syndrome dari oarang-orang menduduki jabatan dilingungan presiden selama 10 tahun ini. 

Artinya, setelah masa jabatan Presiden habis 2024 ada kekhawatiran jabatannya akan ikut 

hilang atau diganti dengan orang lain.  

Apabila argumentasi yang dibangun untuk menggolkan wacana presiden tiga periode 

adalah jangka   waktu   program   pembangunan   yang   pendek,   tentu   hal   itu   tidak   bisa 
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dibenarkan.  Mengingat,   berhasil   tidaknya   program   pembangunan   erat   kaitannya 

dengan konstruksi sistem dan praktik politik, bukan lamanya menjabat. Di berbagai negara   

yang menerapkan   sistem   presidensiil,   lamanya   menjabat   seorang   presiden berada   

pada   kisaran   4   sampai   7   tahun.   Sedangkan   10   tahun   yang   diterapkan   

diIndonesia sudah sangat lama dan bisa menjalankan program-program strategis yang jangka 

panjang. Apabila   terdapat   pihak-pihak   yang   menggulirkan   wacana   perubahan   masa   

jabatan Presiden,   maka   perlu   dipahami   argumentasi   kepentingan   yang   dibangun,   

apakah berlandaskan   pada   nilai-nilai   filosofis,   yuridis,   dan   sosiologis,   atau   sekedar   

faktor kepentingan   politik   segelintir   elit.    

Pentingnya   pembatasan   masa   jabatan   Presiden sebagaimana  telah  dijelaskan  di  

atas  juga  perlu   dipahami  untuk  mendorong  suksesi yang   terorganisir   secara   

sistematis.   Wacana-wacana   yang   tidak   urgen   seperti   ini menandakan   bahwa   

diskursus   pemikiran   dalam   kehidupan   bernegara   masihterkonsepsi  secara  sempit.  

Selain   itu,  maraknya  pandangan  atau  usulan  yang  kentalakan   kepentingan   sebagian   

kelompok   dapat   mengancam   atau   bahkan   menodaidemokrasi konstitusi yang telah 

ideal 

5. PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Masa jabatan Presiden yang diatur oleh konstitusi adalah maksimal dua periode yang 

termasuk dalam Pasal 7 UUD 1945. Wacana masa jabatan Presiden 3 periode 

merupakan hal yang bertentangan dengan amanat reformasi dan konstitusi. 

Meskipun dapat direalisasikan dengan amandemen UUD 1945, publik harus paham 

bahwa wacana tersebut bisa berpotensi membawa kemunduran bagi demokrasi di 

Indonesia serta urgensi yang dihadapi saat ini bukanlah soal penambahan masa jabatan 

Presiden, melainkan penanganan pandemi COVID-19. 

B. Saran 

Masyarakat wajib mengawal wacana ini agar tidak liar bergulir di tengah 

masyarakat. Karena akan berpotensi menimbulkan kegaduhan. Nafas perjuangan 

reformasi wajib dijaga agar demokrasi yang telah diperjuangkan tidak sia-sia. Adapun 

langkah yang dapat dilakukan adalah dengan aktif melakukan diskusi dengan berbagai 

pihak termasuk dengan para pakar maupun tokoh serta aktif mengikuti perkembangan 

informasi. 
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JABATAN PRESIDEN 3 PERIODE 

Prof. Dr. Martitah, M.Hum 

martitahlatif@mail.unnes.ac.id 

 

Latar belakang Wacana 

Pasca reformasi, jabatan Presiden dan Wakil Presiden dibatasi hanya sebanyak dua periode 

yang masing-masing periode berdurasi lima tahun. Ketentuan ini diatur secara konstitusional 

dalam Pasal 7 UUD 1945 yang berbunyi “Presiden dan Wakil Presiden memegang 

jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Presiden dan 

Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali 

dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan”.  Aturan ini dipertegas 

kembali dalam Pasal 169 huruf N Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pun 

menjelaskan, syarat menjadi presiden dan wakil presiden adalah belum pernah menjabat di 

posisi itu selama dua kali masa jabatan untuk jabatan yang sama. 

Pasal 169 huruf N UU Pemilu tersebut sebenarnya tidak menentukan batasan dua kali masa 

jabatan itu hanya jika berturut-turut. Apabila dilihat di dalam penjelasannya, Pasal 169 huruf 

n UU Pemilu menegaskan pembatasan dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama 

berlaku baik masa jabatannya berturut-turut maupun tidak berturut-turut, bahkan jika masa 

jabatannya kurang dari lima tahun. Dengan demikian UU Pemilu menentukan pembatasan 

dua kali masa jabatan bagi Presiden dan Wakil Presiden berlaku baik berturut-turut maupun 

tidak. Ketentuan di dalam UU Pemilu ini pada prinsipnya sama dengan UU Pemilihan 

Presiden sebelumnya, yaitu Pasal 6 UU 23 Tahun 2003 dan Pasal 5 UU Nomor 42 Tahun 

2008, beserta penjelasannya masing-masing 

Sayangnya, aturan mengenai pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden ini 

dirasa kurang tepat sebab dalam dua periode tersebut (10 tahun), presiden dan wakil presiden 

belum dapat secara sempurna dan tuntas menyelesaikan tugasnya terutama terkait dengan 

pembangunan ekonomi. Oleh sebab itu, muncul wacana jabatan presiden dan wakil presiden 

tiga periode seiring dengan mencuatnya wacana amendemen UUD 1945. Adapun wacana 

jabatan Presiden tiga periode ini selalu muncul saat ada presiden yang sedang menjabat di 

periode kedua, sebagai berikut: 

1. Wacana jabatan presiden sebanyak tiga periode pernah muncul pada tahun 2010. Saat 

itu, salah satu kader partai yang sedang berkuasa yakni Partai Demokrat, Ruhut 

Sitompul, mengusulkan agar jabatan Presiden ditambah menjadi tiga periode. Namun 

usulan tersebut ditolak oleh Presiden SBY pada tanggal 18 Agustus 2010. 

2. Wacana tersebut muncul kembali pada tahun 2018 saat kelompok masyarakat dan 

Partai Perindo mengajukan uji materiil UU Pemilu yang mengatur masa jabatan 

Presiden dan Wakil Presiden. 

3. Sementara itu, pada Oktober 2019, Ketua Fraksi Nasdem di MPR, Johny G. Plate 

mengungkapkan sejumlah masyarakat ingin masa jabatan Presiden diubah. Demikian 
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juga pada November 2019, Ketua MPR Bambang Soesatyo dan ketua umum Partai 

Nasdem menyamaikan jika masa jabatan Presiden bukan pasal yang kaku dalam 

konstitusi dan dapat diamendemen.  

4. 2 tahun kemudian yakni pada februari 2021, wacana jabatan Presiden tiga periode 

muncul kembali seiring dengan isu kudeta Partai Demokrat oleh Kepala staf 

kepresidenan yakni Moeldoko. Wacana ini juga diamini oleh Politikus Gerindra, Arif 

Pouyono yang menyatakan masa jabatan Presiden tiga periode patut dipertimbangkan 

Legal Historis Pengaturan Batasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden di 

Indonesia 

Dilihat dari sejarahnya, pengaturan batasan masa jabatan presiden dan wakil presiden di 

Indonesia berjalan dinamis seiring konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia. Selengkapnya 

dapat dilihat dalam tabel dibawah: 

UUD 1945  

(asli) 

Konstitusi RIS UUDS 1950 UUD 1945 

(amendemen) 

pengaturan masa 

jabatan presiden dan 

wakil presiden yaitu 

dalam Pasal 7 UUD 

1945 yang 

menyebutkan bahwa 

presiden dan wakil 

presiden memegang 

jabatannya selama 

lima tahun, dan 

sesudahnya dapat 

dipilih kembali. 

Tidak ada pengaturan 

masa jabatan 

presiden (dan tidak 

ada jabatan wakil 

presiden dalam 

Konstitusi RIS 

1949). 

Tidak ada pengaturan 

masa jabatan 

presiden dan wakil 

presiden. 

Ada pengaturan masa 

jabatan presiden dan 

wakil presiden yaitu 

dalam Pasal 7 UUD 

1945 yang 

menyebutkan bahwa 

presiden dan wakil 

presiden memegang 

jabatannya selama 

lima tahun, dan 

sesudahnya dapat 

dipilih kembali 

dalam jabatan yang 

sama, hanya untuk 

satu kali masa 

jabatan. 

 

Original Intent Pasal 7 UUD 1945 

Rumusan pembatasan masa jabatan 2 periode lahir dari kehendak untuk membatasi 

kekuasaan Presiden dan Wakil Presiden dengan mempertimbangkan pengalaman Presiden 

Soeharto selama 32 tahun Orde Baru yang pertama kali dilakukan melalui TAP MPR Nomor 

XIII/MPR/1998. Kekuasaan Presiden Soeharto sangat besar dan semakin besar karena dapat 

menjabat tanpa adanya batasan dapat menjabat untuk berapa periode. Pasal 7 UUD 1945 

sebelum perubahan hanya menentukan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden selama 
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lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Tidak ada pembatasan dapat dipilih 

kembali untuk berapa masa jabatan.  

Kehendak untuk membatasi kekuasaan akan terciderai atau bahkan menjadi sama sekali tidak 

berarti jika pembatasan dimaknai sebagai 2 periode secara berturut-turut. Artinya, seseorang 

dapat menjabat Presiden atau Wakil Presiden lebih dari 2 periode asalkan tidak secara 

berturut-turut. SBY yang telah menjabat 2 periode kepresidenan dapat mencalonkan lagi pada 

Pemilu 2019 dan 2024. Jusuf Kalla dapat mencalonkan pada Pemilu 2019 karena 2 periode 

sebelumnya tidak berturut-turut. Dengan model ini, akumulasi kekuasaan tetap akan terjadi 

yang berpotensi besar melahirkan penyalahgunaan kekuasaan. 

Pada tahap pembahasan, muncul dua pandangan mengenai rumusan pasal 7 UUD 1945. 

Pandangan pertama, menggunakan ketentuan TAP MPR No. XIII/MPR/1998, bahwa 

“Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat 

dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya satu kali masa jabatan”. Sedangkan 

pandangan kedua, diusulkan fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), berisi 

“Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat 

dipilih kembali setelah tenggang waktu tertentu.” 

Terhadap usulan pertama, Harun Kamil, Fraksi Utusan Golongan, selaku ketua rapat 

menjelaskan maksudnya adalah sesudah Presiden menjabat satu periode, boleh menjabat 

sekali lagi, kemudian tidak boleh selamanya. Sedangkan untuk usulan kedua, Fraksi PDIP 

melalui juru bicaranya, Aberson Marle Sihaloho, menjelaskan maksudnya adalah kalau dia 

sudah dua kali berturut-turut, dia tidak boleh lagi dipilih, tapi kalau ada tenggang waktu, satu 

periode misalnya, dia bisa lagi”. Dalam pembahasan berikutnya, Fraksi PDIP kemudian 

berubah pikiran karena menganggap usulannya sudah terwakili dengan rumusan pertama. 

Ketentuan mengenai Pasal 7 itu kemudian disepakati menjadi ketentuan dalam UUD 1945 

perubahan pertama. 

Cara Perubahan Masa Jabatan Presiden 

Perubahan masa jabatan Presiden hanya dapat dilakukan melalui amdendemen UUD 1945. 

Namun, amendemen UUD 1945 hanya dapat dilakukan oleh MPR dengan rambu-rambu 

sebagaimana ditentukan dalam Pasal 37 UUD 1945 sebagai berikut: 

1. Usul perubahan pasal-pasal undang-undang dasar dapat digandakan dalam sidang 

majelis permusyawaratan rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari 

jumlah anggota majelis permusawaratan rakyat 

2. Setiap usul perubahan pasal-pasal undang-undang dasar diajukan secara tertulis dan 

ditunjukan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya 

3. Untuk mengubah pasal-pasal undang-undang dasar sidang majelis permusyawaratan 

rakyat dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 jumlah anggota majelis permusyaratan rakyat. 

4. Putusan untuk mengubah pasal-pasal undang-undang dasar dilakukan dengan 

persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari 

seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. 



 
 

Prosiding Seminar Nasional Tahun 2021 

Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta 

57 
 

5. Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan 

perubahan 

Apabila melihat komposisi MPR RI periode 2019-2024, MPR memiliki jumlah anggota  

711 yang terdiri dari 136 anggota DPD dan 575 anggota DPR. Sementara itu dari segi partai 

dan wakil kursi sebagai berikut PDI-P (128) Golkar (85) Gerindra (78) NasDem (59) PKB 

(58) Demokrat (54) PKS (50) PAN (44) PPP (19). Ini berrarti bahwam dengan komposisi 

koalisi pemerintah saat ini (PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB dan PPP) masih 

dimungkinkan direalisasikannya perubahan periode-sasi presiden dengan 427 kursi koalisi 

(60,05%).  

Alasan Menolak Jabatan Presiden tiga Periode 

kepemimpinan berkepanjangan akan menghambat regenerasi politik. Dalam hal ini peran 

partai politik seharusnya melahirkan tokoh untuk menjadi pemimpin, bukan justru partai yang 

bergantung kepa sosok kader. Pada masa Soekarno dan Soeharto misalnya, partai politik sulit 

dan butuh waktu yang sangat lama untuk mencari sosok baru. Hal itu terjadi karena sosok 

Soekarno dan Soeharto terlalu lama berada di puncak kepemimpinan sehingga partai menjadi 

ketergandungan kepada sosok tersebut dan sulit untuk move on. Selain itu, kepemimpinan 

yang terlalu lama juga berpotensi terjadinyaKKN.  

wacana perpanjangan masa jabatan Presiden juga diakibatkan adanya post power syndrome 

dari oarang-orang menduduki jabatan dilingungan presiden selama 10 tahun ini. Artinya, 

setelah masa jabatan Presiden habis 2024 ada kekhawatiran jabatannya akan ikut hilang atau 

diganti dengan orang lain.  

Perbandingan dengan negara lain 

Dari 109 negara yang Presidennya dipilih secara langsung oleh rakyat, hanya terdapat dua 

negara yang Presidennya dapat dipilih sebanyak tiga periode yakni negara Kiribati dan 

Repubik Kongo. Sementara sisanya sebanyak 9 negara hanya memilih satu periode, 76 

negara untuk 2 periode, dan 20 negara yag tidak memberi batasan periode.  

Adapun latar belakang lahirnya pembatasan masa jabatan ini dipengaruhi oleh sejarah 

ketatanegaraan di Amerika Serikat yang memperkenalkan ide pembatasan masa jabatan 

presiden oleh George Washington (1789-1797). Dia menolak menjabat untuk ketiga kalinya 

sebagai Presiden karena menyadari jika semakin lama seseorang menjabat, maka semakin 

mengurangi nilai-nilai demokrasi itu sendiri. Sikap Washington itu bertahan sebagai 

kebiasaan ketatanegaraan yang mengikat baik Presiden maupun Wakil Presiden Amerika 

Serikat. 

Pada perkembangannya, melalui amandemen ke-22 pada tahun 1951, kebiasaan 

ketatanegaraan itu diatur tegas dalam konstitusi Amerika Serikat. Pada amandemen ke-22 ini 

berbunyi “no person shall be elected to the office of the President more than twice”. 

Lahirnya amandemen itu karena Presiden Franklin Delano Roosevelt melanggar kebiasaan 

ketatanegaraan dengan menjabat hingga 4 periode. Meskipun amandemen ke-22 hanya 
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membatasi periode jabatan Presiden, hingga saat tidak pernah ada Wakil Presiden Amerika 

Serikat yang menjabat lebih dari 2 periode. 

Ini berarti bahwa, batasan menjabat selama dua periode tidak hanya sekadar dipandang 

sebagai pilihan kebijakan penyusun UUD 1945. Melainkan kental dengan nilai historis sistem 

pemerintahan kepresidenan, yang bertahan lebih dari dua abad lamanya. Yang lebih penting 

lagi, pembatasan masa dan periode jabatan adalah komponen penting demokrasi untuk 

menghindari otoritarianisme. 
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Pembatasan Masa Jabatan Presiden Sebagai Upaya Menghindari Terjadinya Politik 

Dinasti 

RADEN MAS OKTAVIARDI SATYA HARYA NUGRAHA 

FAKULTAS HUKUM 

UNIVERSITAS SLAMET RIYADI SURAKARTA 

EMAIL : OCTAVIARDI2810@GMAIL.COM 

 

ABSTRAK 

 Adanya wacana untuk mengusung kembali Presiden Joko Widodo sebagai salah satu 

kandidat presiden pada Pilpres 2024 dapat dianggap bertentangan dengan pasal 7 Undang-

Undang Dasar 1945. Dengan adanya wacana tersebut banyak pihak yang menganggap bahwa 

wacana penambahan masa jabatan presiden lebih mengedepankan aspek politis daripada 

aspek legalitasnya sehingga diperlukan peninjauan secara menyeluruh terhadap wacana 

penambahan masa jabatan presiden. 

 Pembatasan masa jabatan presiden merupakan salah satu amanat reformasi tahun 

1998 dan jika masa jabatan presiden tidak diberlakukan pembatasan dapat menyebabkan 

hilangnya aspek demokrasi di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang 

menggunakan tiga pendekatan, yakni Pendekatan perundang-undangan , Pendekatan 

Historis , dan Pendekatan Konseptual.kesimpulan dari penelitian ini adalah untuk meninjau 

kembali apakah wacana merubah konstitusi untuk menambah jabatan presiden perlu 

dilakukan. 

Kata Kunci : Indonesia, Konstitusi, Masa Jabatan Presiden 

ABSTRACT 

The existence of a discourse to bring back President Joko Widodo as one of the presidential 

candidates in the 2024 presidential election can be considered contrary to article 7 of the 

1945 Constitution. With this discourse, many parties consider that the discourse of increasing 

the presidential term prioritizes the political aspect rather than the legal aspect. A thorough 

review of the discourse on the addition of a presidential term is needed. 

Limiting the term of office of the president is one of the reforms mandated in 1998 and if the 

term of office of the president is not enforced, the restrictions can cause the loss of 

democratic aspects in Indonesia. This research is a normative research that uses three 

approaches, namely the statutory approach, the historical approach, and the conceptual 

approach. 

Keyword: Indonesia, Constitution, Term Office 

 

1. Pendahuluan. 
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Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Indonesia memuat aturan-aturan dasar 

yang disusun agar dijadikan pedoman atau pegangan bagi pemerintah dalam menjalankan 

fungsi dan tugasnya bukan berdasarkan kekuasaan belaka. Dan juga menjadi ukuran dalam 

hidup berbangsa dan bernegara yang sesuai dengan bukti perjuangan dan ide-ide dasar yang 

digariskan oleh Founding Fathers kita serta sebagai arahan kepada generasi penerus bangsa 

dalam memimpin Negara Indonesia.   

UndangUndang Dasar 1945 terdapat pembagian kekuasaan yaitu Legislatif, eksekutif dan 

yudikatif, hal itu sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Montesquieu yaitu teori trias 

politica. Dalam hal ini Strong juga menjelaskan bahwa trias politica adalah pengertian 

pemerintah dalam arti luas yang harus mempunyai kekuasaan perundangundangan 

(Legislative Power), Kekuasaan Pelaksanaan (Executive Power) dan kekuasaan peradilan 

(Yudicial Power) yang disebut sebagai tiga bagian pemerintah dan menjelma kedaulatan 

dalam bernegara.Negara-negara yang berdasarkan pada Demokrasi Konstitusional, Undang-

undang dasar memiliki peranan sebagai pembatas kekuasaan pemerintah sedemikian rupa 

sehingga tidak menggunakan kekuasaan denan sewenang-wenang sehingga hak-hak rakyat 

terlindungi, 

Gagasan seperti ini dinamakan konstitusionalisme, dan hal ini juga yang dianut pada 

Pemerintahan di Indonesia yang tertuang pada Undang-Undang Dasar 1945. Pembatasan 

kekuasaan perlu dilakukan agar regenerasi kepemimpinan berjalan susuai dengan aturan yang 

telah ditetapkan dan menghindari kecenderungan oknum politisi melanggengkan 

kekuasaannya secara terus-menerus.   

Belakangan banyak  beredar berita mengenai akan di laksanakanya sidang pleno MPR 

yang akan membahas beberapa pasal yang akan diamandemen , lalu banyak pihak dari sisi 

koalisi yang menginginkan  salah satu pasal juga ikut dibahas dalam sidang , pasal tersebut 

adalah pasal 7 UUD 1945, yang mana mengatur tentang batasan masa jabatan presiden , isu 

tersebut menginginkan MPR untuk mengamandemen agar ditambahnya jumlah periode 

presiden yang semula dua periode menjadi tiga periode.  Dengan adanya isu untuk 

amandemen Pasal 7 Undang-undang Dasar 1945 yang semula telah ditetapkan 2 periode 

menjadi 3 periode tentu saja menimbulkan banyak kontra salah satunya menghambat 

regenerasi politik Indonesia dan tentunya akan mendukung sistim politik dinastiyang 

sebelumnya pernah terjadi di jaman orde baru.oleh karena itu dalam tulisan ini akan 

mengulas kembali sejarah terbentuknya pembatasan periode presiden dan wakil presiden,  

pembahasan kekurangan dan kelebihan  yang akan terjadi apabila terjadi penambahan masa 

jabatan presiden menurut prespektif mahasiswa  

2. Tinjauan Pustaka 

 

Konstitusi (bahasa Latin: constituante) atau Undang-undang Dasar atau disingkat 

UUD dalam negara adalah sebuah norma sistem politik dan hukum bentukan pada 

pemerintahan negara biasanya dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis. 
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Pengertian Konstitusi Menurut Para Ahli 

Menurut K. C. Wheare, pengertian konstitusi adalah keseluruhan sistem 

ketatanegaraaan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk, 

mengatur/ memerintah dalam pemerintahan suatu negara. 

Menurut Richard S. Kay, pengertian konstitusi adalah pelaksanaan dari aturan-aturan 

hukum atau rule of law dalam hubungan masa masyarakat dengan pemerintahan. 

Konstitualisme menciptakan situasi yang dapat memupuk rasa aman sebab adanya 

batasan pada wewenang pemerintah yang sudah diharuskan lebih awal. 

Menurut Miriam Budiarjo, pengertian konstitusi adalah keseluruhan peraturan, baik 

yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat cara-cara bagaimana 

suatu pemerintah diselenggarakan dalam suatu masyarakat. 

Menurut Choirul Anwar, arti konstitusi adalah fundamental law tentang pemerintahan 

suatu negara dan nilai-nilai fundamentalnya. 

Pandangan Pakar Mengenai Penambahan Masa Jabatan Presiden 

Ahli Hukum Tata Negara Bivitri Susanti mengatakan masa jabatan presiden tiga 

periode bisa merusak regenerasi kepemimpinan. Bivitri Susanti beranggapan bahwaMasa 

jabatan yang terlalu lama berpotensi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. 

3. RUMUSAN MASALAH 

Apakah dimungkinkan merubah tatanan konstitusi mengenai batasan masa jabatan 

presiden  

4. METODE PENELITIAN 

Jenis Penelitian ini adalah Penelitian hukum normatif, yakni menggunakan tiga 

pendekatan, yakni Pendekatan perundang-undangan (Statute approach), Pendekatan 

Historis (Historical approach), dan Pendekatan Konseptual (Conceptual approach yang 

akan sedikit diuraikan sebagai berikut: 

4. Pendekatan perundang-undangan meliputi penelusuran terhadap naskah 

komprehensif perubahan UUD 1945, khususnya pada Pasal 7 UUD 1945. 

5. Pendekatan historis akan merujuk pada sejarah Pembatasan  masa jabatan presiden , 

sejarah amandemen pertama sejumlah pasal UUD 1945. 

6. Pendekatan konseptual  akan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin- 

doktrin para ahli hukum maupun politisi. 

 

5. PEMBAHASAN 

a. Analisis Undang-Undang Dasar 1945 tentang Masa Jabatan Presiden 

Adanya wacana penambahan masa jabatan Presiden bertentangan dengan UUD 1945 

amandemen I pasal 7 yang menyatakan bahwa masa jabatan presiden adalah 5 tahun dan 

hanya bisa dipilih lagi 1 kali. Perubahan pada pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 yang 

membatasi masa jabatan periode menjadi hanya 2 periode merupakan suatu  tindakan 

yang diambil oleh MPR agar Indonesia terhindar dari masa kepresidenan tanpa batas 

sebagaimana yang terjadi pada masa orde baru. Dengan adanya pembatasan ini pula juga 
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memberikan kesempatan kepada individu yang mampu untuk menjalankan amanat 

memimpin Negara Indonesia kearah yang lebih baik dan memastikan tidak terjadi adanya 

dinasti kepemimpinan seperti pada saat kerajaan kerajaan yang ada di Indonesia. 

 

b. Tinjauan Yuridis Masa Jabatan Presiden 

Dengan adanya wacana penambahan masa jabatan Presiden menjadi 3 periode, hal yang 

harus ditempuh adalah dilakukannya Judicial Review oleh Mahkamah Konstitusi atau 

melalui amandemen Undang-Undang Dasar 1945. 

Dalam pelaksanaan amandemen Undang-Undang Dasar 1945, MPR harus 

memperhatikan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 37 ayat 1 yang berbunyi :” Usul 

perubahan Pasal - pasal Undang - Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh Sekurang - kurangnya 1/3 dari jumlah 

anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.” Dan pasal 37 ayat 2 yang berbunyi :”Setiap 

usul perubahan Pasal - pasal Undang - Undang Dasar diajukan secara tertulis dan 

ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.” Dan 

apabila MPR ingin mengubah pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 MPR harus 

memperhatikan pasal 37 ayat 3 yang berbunyi :” Untuk mengubah Pasal - pasal Undang - 

Undang Dasar, sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh Sekurang - 

kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.” 

 

c. Batasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden 

Konsep masa jabatan yang dianut oleh Indonesia adalah only One re-election, Only One 

re-election adalah konsep dimana seorang Presiden hanya bias mencalonkan diri kembali 

satu kali pada periode selanjutnya.Pembatasan masa jabatan presiden adalah upaya untuk 

mencegah terjadinya penguasaan jabatan kekuasaan secara terus menerus yang diyakini 

akan menjadidasar terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan, pembatasan 

masa jabatan Presiden setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dapat 

menghindari dari kekuasaan yang bersifat otoritarianisme. 

 

6. PENUTUP 

Berdasarkan kajian penulis tentang wacana penambahan masa jabatan presiden 

kesimpulannya adalah wacana tersebut harus dikaji kembali karena apabila wacana 

tersebut benar benar terlaksana dapat menimbulkan adanya penyalahgunaan  kekuasaan, 

dan juga dapat mengakibatkan menyempitnya ruang demokrasi bagi masyarakat yang 

berkompeten untuk memimpin bangsa Indonesia. 

Amandemen pasal Undang-Undang Dasar 1945 untuk menambah masa jabatan 

Presiden membutuhkan waktu yang tidak sebentar, perlu adanya pembahasan yang 

mendalam oleh MPR dalam sidang pleno untuk mengamandemen Undang-Undang Dasar 

1945 yang juga mempehatikan pertimbangan dari Mahkamah Konstitusi 

 

 

 

 

 



 
 

Prosiding Seminar Nasional Tahun 2021 

Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta 

63 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Abdul Hadi Ansyary dalam Abdul Ghoffar, op.cit.[51] 

 

Abdul Ghoffar, Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD 

1945 dengan Delapan Negara Maju (Kencana Prenada Media Group 2009).[3]. 

 

Putera Astomo, Hukum Tata Negara Teori dan Praktek (Thafa Media 2014).[136] 

 

Huda, N. M. (2012). Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers. 

 

Suny, I. (1977). Pergeseran Kekuasaan Eksekutif: Suatu Penyelidikan Dalam 

HukumTatanegara. Aksara Baru. 

 

Thalib, D. & Hamidi, J. Ni'matul Huda, (2008). Teori dan Hukum Konstitusi, Jakarta: PT 

RajaGrafindo Persada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Prosiding Seminar Nasional Tahun 2021 

Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta 

64 

 

WACANA PERUBAHAN TIGA PERIODE MASA JABATAN PRESIDEN DALAM 

KONSTITUSI NEGARA 

MUH AMRI RAMDHANI 

FAKULTAS HUKUM 

UNIVERSITAS SLAMET RIYADI SURAKARTA 

E-mail : amriramdhani99@gmail.com 

ABSTRAK 

Masa jabatan Presiden Republik Indonesia diatur oleh dalam UUD 1945. Dalam Perubahan 

Pertama Undang-undang Dasar Tahun 1945 pasal 7 disebutkan, "Presiden dan Wakil 

Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam 

jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan." Sementara persyaratan menjadi 

calon presiden dan calon wakil presiden diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia 

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya Pasal 169. Pembatasan periode 

jabatan Presiden merupakan suatu amanat reformasi dan apabila periode jabatan tidak 

dibatasi akan menghilangkas aspek demokrasi di Indonesia. Penelitian ini merupakan 

penelitian normatif yang menggunakan tiga pendekatan, yakni Pendekatan perundang-

undangan , Pendekatan Historis , dan Pendekatan Konseptual. Penelitian ini memiliki tiga 

tujuan  yaitu , pertama, Untuk menganalisis Peraturan Perundang undangan tentang masa 

jabatan presiden. Kedua untuk melakukan tinjauan yuridis uji materi soal undang undang  

yang mengatur jabatan presiden, terakhir untuk mengetahui mekanisme perubahan masa 

jabatan presiden. Kesimpulan dari penelitian ini adalah menganalisi wacana penambahan 

masa jabatan presiden yang semula dua periode menjadi tiga periode.  

Kata kunci : Masa Jabatan, Presiden, Pembatasan 

 

ABSTRACT 

The term of office of the President of the Republic of Indonesia is regulated in the 1945 

Constitution. Article 7 of the First Amendment to the 1945 Constitution states, "The 

President and Vice President hold office for five years, and after that they can be re-elected in 

the same office, only for one term. position." Meanwhile, the requirements for becoming a 

presidential candidate and a vice presidential candidate are regulated in the Law of the 

Republic of Indonesia Number 7 of 2017 concerning General Elections, in particular Article 

169. Limiting the term of office of the President is a reform mandate and if the term of office 

is not limited, it will eliminate aspects of democracy in Indonesia. This research is a 

normative research that uses three approaches, namely the Legislative Approach, the 

Historical Approach, and the Conceptual Approach. This study has three objectives, namely, 

first, to analyze the laws and regulations regarding the presidential term of office. The second 

is to conduct a judicial review of the judicial review of the laws governing the office of the 

president, the last to find out the mechanism for changing the presidential term. The 

mailto:amriramdhani99@gmail.com
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conclusion of this research is to analyze the discourse of adding the presidential term from 

two to three periods. 

A. PENDAHULUAN 

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Indonesia memuat aturan-aturan dasar 

yang disusun agar dijadikan pedoman atau pegangan bagi pemerintah dalam menjalankan 

fungsi dan tugasnya bukan berdasarkan kekuasaan belaka. Dan juga menjadi ukuran dalam 

hidup berbangsa dan bernegara yang sesuai dengan bukti perjuangan dan ide-ide dasar yang 

digariskan oleh Founding Fathers kita serta sebagai arahan kepada generasi penerus bangsa 

dalam memimpin Negara Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 terdapat pembagian 

kekuasaan yaitu Legislatif, eksekutif dan yudikatif, hal itu sejalan dengan teori yang 

dikemukakan oleh Montesquieu yaitu teori trias politica. Dalam hal ini Strong juga 

menjelaskan bahwa trias politica adalah pengertian pemerintah dalam arti luas yang harus 

mempunyai kekuasaan perundangundangan (Legislative Power), Kekuasaan Pelaksanaan 

(Executive Power) dan kekuasaan peradilan (Yudicial Power) yang disebut sebagai tiga 

bagian pemerintah dan menjelma kedaulatan dalam bernegara. 

Negara-negara yang berdasarkan pada Demokrasi Konstitusional, Undang-undang dasar 

memiliki peranan sebagai pembatas kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga tidak 

menggunakan kekuasaan denan sewenang-wenang sehingga hak-hak rakyat terlindungi, 

Gagasan seperti ini dinamakan konstitusionalisme, dan hal ini juga yang dianut pada 

Pemerintahan di Indonesia yang tertuang pada Undang-Undang Dasar 1945. Batasan masa 

jabatan Presiden tecipta pada sistem Pemilihan Presiden di Amerika Serikat, George 

Washington selaku Presiden pertama Amerika Serikat membuat kebijakan yang tidak tertulis 

ketika ia menolak untuk masa jabatan ketiganya pada tahun 1796, lalu Franklin D. Roosevelt 

lah yang menggunakan kekosongan hukum mengenai jabatan presiden di amerika serikat dan 

memenangi pemilihan presiden 4 kali dari tahun 1932-1944, dan sepeninggalan Franklin D. 

Roosevelt terciptalah Batasan 2 periode jabatan Presiden di Amerika serikat yang 

dikodifikasikan pada Amanademen ke 22 Konstitusi Amerika serikat pada tahun 1951. Lalu 

terciptalah kesadaran pada negara negara lain sepereti di Amerika Latin yang sukses 

menganut Batasan masa jabatan dalam masa kebangkitan dictator, Argentina pada tahun 1853 

setelah Juan manuel de rosas, dan Mexico pada tahun 1917 setelah Porfirio Diaz. Negara-

negara di Afrika juga mengadopsi Batasan masa jabatan pada awal tahun 1990 ketika timbul 

kekecewaan terhadap konsep “Presidents of life”.  

Di Indonesia, kekosongan hukum terkait pengaturan batasan masa jabatan presiden dan 

wakil presiden yang tidak diatur dalam konstitusi justru dimanfaatkan oleh Presiden Sukarno 

dan Presiden Seoharto untuk melanggengkan masa jabatannya sebagai Presiden Indonesia. 

Sepeninggal Franklin Delano Roosevelt, mulai muncul desakan agar konstitusi Amerika 

Serikat mengatur secara tegas batasan masa jabatan presiden dan menjadikan batasan masa 

jabatan tersebut sebagai syarat konstitusional pencalonan presiden dan wakil presiden di 

Amerika Serikat. Desakan tersebut berakhir ketika Amandemen ke-22 Konstitusi Amerika 

Serikat disahkan oleh negara bagian pada Februari pada 27 Februari 1951. Sejak saat itulah 

ketentuan tentang batasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden Amerika Serikat 
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ditentukan secara tegas dan ekspilisit dalam konstitusi. Kemudian batasan masa jabatan 

tersebut juga dijadikan sebagai syarat konstituional  pencalonan presiden dan wakil presiden 

di Amerika Serikat. Dengan demikian, ketentuan batasan masa jabatan Presiden dan Wakil 

Presiden Amerika Serikat tidak hanya menjadi peraturan tidak tertulis (konvensi 

ketatanegaraan), namun juga telah jelas konstitusionalitasnya dalam Konstitusi Amerika 

Serikat. Sejarah ketatanegaraan di Amerika Serikat tersebut sebenarnya juga dapat menjadi 

pelajaran bagi Indonesia yang juga sedang menghadapi permasalahan yang sama. Amerika 

Serikat pernah mengalami masa ketika ketentuan batasan masa jabatan dan persyaratan 

presiden dan wakil presiden tidak dituangkan secara eksplisit dalam konstitusi, seperti 

kondisi Indonesia saat ini. Akan tetapi, fakta dalam sejarah ketatanegaraan kedua negara 

tersebut menjadi bukti bahwa ketentuan yang rawan untuk dipolitisasi demi melanggengkan 

kekuasaan, apabila tidak diatur secara tegas dan eksplisit dalam konstitusi, maka akan 

menimbulkan celah untuk oknum politisi melanggengkan kekuasaannya secara terus-

menerus.  

Oleh karena itu, belajar dan berefleksi dari sejarah ketatanegaraan Indonesia pada masa 

orde lama dan orde baru serta sejarah ketatanegaraan Amerika Serikat, sebaiknya diperlukan 

amandemen terhadap Pasal 7 UUD NRI 1945 untuk mencegah hal-hal negatif dari sejarah 

akan terulang pada masa akan datang. Adanya amandemen Pasal 7 Undang-undang Dasar 

1945 menjelaskan bahwa masa jabatan Presiden dibatasi dengan hanya dua kali periode. 

Pembatasan masa jabatan presiden setelah diamandemen Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 

dapat menghindari kekuasaan yang Contiuinitas, bersifat otoriter dan menghindari adanya 

Abuse of Power. 

Pembatasan terhadap masa kepemimpinan Presiden perlu dilakukan karena untuk 

keberlangsungan demokrasi, namun akhir-ahir ini mencuat isu penambahan masa jabatan 

presiden yang semula 2 periode menjadi 3 periode. Amien Rais politisi yang mengembuskan 

kembali isu perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode ini. Mantan Ketua MPR ini curiga 

akan ada skenario mengubah ketentuan dalam Undang Undang Dasar 1945 soal masa jabatan 

presiden dari dua periode menjadi tiga periode. Menurut Amien, rencana mengubah 

ketentuan tersebut akan dilakukan dengan menggelar Sidang Istimewa Majelis 

Permusyawaratan Rakyat (MPR) guna mengubah atau mengamendemen UUD 1945. Amien 

mengklaim menangkap adanya sinyal politik terkait skenario yang tengah dilakukan sejumlah 

pihak untuk melakukan hal tersebut. Salah satunya melalui manuver politik yang dilakukan 

pemerintah saat ini dengan mengamankan semua lembaga negara, mulai dari DPR, MPR, 

DPD, maupun lembaga negara lain.Oleh karena isu tersebut sedang hangat dibicarakan oleh 

banyak kalangan , masyarakat pun dibuat bingung dan bertanya tanya apakah isu ini hanya 

permainan pihak oposisi dan apakah dapat mengamandemen UUD NRI hanya untuk 

kepentingan pihak yang ingin mencari muka dan menjilat presiden. 

B. RUMUSAN MASALAH 

Apakah dapat merubah atau mengamandemen Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 ? 

C. METODE PENELITIAN 
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Jenis Penelitian ini adalah Penelitian hukum normatif, yakni menggunakan tiga 

pendekatan. Yakni Pendekatan perundang-undangan (Statute approach), Pendekatan Historis 

(Historical approach), dan Pendekatan Konseptual (Conceptual approach), Teknik 

pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

studi pustaka (library research), yaitu metode pencarian dan inventarisasi bahan hukum 

primer dan sekunder yang dengan cara menelusuri dokumen, buku-buku literatur, jurnal 

hukum, dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan obyek penelitian. Bahan-

bahan hukum yang telah diperoleh akan diuraikan dan disajikan secara deskriptif dalam 

penulisan yang lebih sistematis. Metode interpretasi gramatikal, interpretasi sistematis, 

interpretasi historis, dan interpretasi telelologis, akan digunakan sebagai alat bantu dalam 

mengolah dan menganalisis bahan-bahan hukum yang ada. Selanjutnya hasil penelitian akan 

disimpulkan dengan menggunakan metode deduktif, yakni menarik kesimpulan dari suatu hal 

yang bersifat umum terhadap permasalahan kongkret yang dihadapi dalam penelitian ini. 

D. PEMBAHASAN 

Pasca jatuhnya rezim orde baru 20 tahun yang lalu dan digantikan dengan era 

reformasi, kehidupan berbangsa dan bernegara di Republik Indonesia telah banyak berubah. 

Salah satu perubahan yang terjadi adalah batasan masa jabatan presiden dan wakil presiden 

yang diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 7 yang berbunyi Presiden dan 

Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali 

dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan. Di era reformasi, bangsa 

Indonesia memungkinkan memiliki Calon Presiden dan Wakil Presiden dengan persyaratan 

seperti yang tertuang dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. 

Dan tentu saja, syarat tersebut dapat diketahui oleh masyarakat tanpa perekayasaan di era 

keterbukaan informasi seperti sekarang. Masyarakat juga bebas memilih Calon Presiden dan 

Wakil Presiden yang disukai menurut keyakinan masing-masing tanpa ada paksaan. 

Pembatasan masa jabatan presiden selama 2 periode adalah konsensus tertulis penggerak 

reformasi saat itu yang menginginkan adanya regenerasi kepemimpinan dan tidak ada lagi 

kepemimpinan seperti di zaman Orde Baru yang memimpin terlalu lama hingga 32 tahun. 

 Di masa Presiden Joko Widodo, ide amandemen UUD 1945 diluncurkan oleh Ketua 

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia periode 2014-2019, Zulkifli 

Hasan yang salah satu alasannya adalah konstitusi harus dapat menyesuaikan dengan tuntutan 

zaman. Selanjutnya, ide amandemen UUD 1945 dilontarkan Ketua MPR RI periode 2019-

2024, Bambang Soesatyo. Ketua MPR RI dalam sebuah media massa menyatakan pertanyaan 

kritis. Apakah amendemen yang terakhir 2002 sampai sekarang sudah memberikan ruang dan 

kesejahteraan? Sudahkah sesuai dengan harapan kita sebagai anak bangsa? Meski demikian, 

Bambang Soesatyo berpendapat bahwa MPR tak akan terburu-buru melakukan amendemen 

UUD 1945. MPR bakal menyerap aspirasi dari masyarakat terlebih dahulu, baik yang pro 

maupun yang kontra terhadap amendemen UUD 1945. 

Pengaturan batasan masa jabatan presiden dan wakil presiden di Indonesia dalam 

Undang-Undang Dasar 1945 terdapat dalam Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945. Merujuk 

pada rumusan Pasal 7 UUD 1945 dapat diketahui bahwa rumusan pasal tersebut hanya 
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mengatur terkait masa jabatan presiden saja, namun tidak memberi batasan yang konkret 

terkait batasan masa jabatan presiden dan wakil presiden di Indonesia. Bunyi pasal tentang 

masa jabatan Presiden sangat terbuka untuk dilakukan interpretasi sehingga terdapat peluang 

seorang Presiden menjabat selama puluhan tahun sebagaimana yang dilakukan Sukarno dan 

Soeharto. 

Sejak UUD 1945 dinyatakan berlaku kembali pada tanggal 5 Juli 1959, kedudukan 

dan peranan Presiden Republik Indonesia dalam berbagai bidang kehidupan sangat dominan. 

Adanya momentum terpilihnya kembali Soeharto untuk ketujuh kalinya pada tahun 1997 

telah memicu demonstrasi para mahasiswa se-Indonesia yang menuntut dilakukannya 

reformasi dalam segala bidang kehidupan. Sebagai implementasi tuntutan reformasi, maka 

dilakukanlah perubahan terhadap UUD 1945 sebagai dasar negara Indonesia. Pengaturan 

masa jabatan presiden dan wakil presiden dalam perjalanan amandemen UUD NRI 1945 

dapat dikatakan menjadi salah satu agenda utama. Proses amandemen UUD 1945 lebih 

dahulu dilakukan terhadap Pasal 7 UUD 1945. Hal ini dikarenakan aturan yang termuat 

dalam Pasal 7 UUD 1945 dipandang terlalu mudah untuk dipermainkan. Bahkan pada zaman 

orde baru, seseorang dapat memangku jabatan presiden sangatlah bergantung kepada Majelis 

Permusyawaratan Rakyat (selanjutya disebut dengan MPR) sebagai lembaga tertinggi negara. 

Dengan kata lain, masa jabatan presiden tidak perlu dibatasi asalkan masih dipilih oleh 

rakyat, maka dapat terus menjabat presiden dan/atau wakil presiden. 

Di Indonesia, kebebasan menyatakan pendapat diatur dalam Undand-Undang Dasar 

1945 pasal 28E ayat 3 yang berbunyi Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, 

berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Dengan ayat ini, negara memberi ruang bagi setiap 

warga negara menyampaikan pendapat secara bebas untuk membangun negara yang bersifat 

demokratis selama tidak ada larangan dalam undang-undang yang dibuat oleh Pemerintah 

bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia. Usulan amandemen yang 

dikhususkan pada UUD 1945 pasal 7 yang memberi batasan jabatan Presiden dan Wakil 

Presiden hanya 2 periode bisa ditindaklanjuti jika semua resiko sudah diperhitungkan dengan 

baik. Resiko yang dimaksud adalah tidak adanya regenerasi kepemimpinan nasional, 

timbulnya kultus individu, otoriter, abuse of Power atau kecenderungan menyalahgunakan 

kekuasaan, atau bahkan bisa menjadi diktator. Jika resiko-resiko itu bisa diperhitungkan, 

maka boleh saja usulan tersebut ditindaklanjuti sesuai mekanisme, yaitu Perubahan Undang-

Undang Dasar 1945 mengacu pada pasal 37 UUD 1945. 

 

E. Penutup 

Berdasarkan kajian penulis .karena Jabatan presiden 3 periode secara konstitusi tidak 

melanggar pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di 

tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar. Menurut  UUD 1945 

kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan bila mana rakyat menghendaki 

presiden 3 periode maka secara konstitusi bisa diakomodir karna mengakomodir 

kekuasaan tertinggi ada ditangan rakyat yang dilaksanakan menurut UUD 1945. 

 



 
 

Prosiding Seminar Nasional Tahun 2021 

Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta 

69 
 

Daftar Pustaka 

Abdul Ghoffar, Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD 

1945 dengan Delapan Negara Maju (Kencana Prenada Media Group 2009). 

 

Yudistira, Elsan. (2020). Pembatasan Masa Jabatan Presiden Sebagai Upaya 

Menghindari Terjadinya Abuse Of Power. Al-Ishlah : Jurnal Ilmu Hukum. 23(2) 132 

– 154 

 

 

  



 

Prosiding Seminar Nasional Tahun 2021 

Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta 

70 

 

“WACANA MASA JABATAN PRESIDEN 3 PERIODE : RELEVANKAH 

MENGUBAH MASA JABATAN PRESIDEN ?” 

Ririn Andriana 

Fakultas Hukum,Universitas Slamet Riyadi Surakarta 

Surel koresponden : ririnandriana041@gmail.com 

 

ABSTRACT 

The term of office of the president is stated in Article 7 of the 1945 Constitution. The article 

states that the president and vice president hold office for five years and thereafter can be re-

elected in the same office for only one term. This provision is an amendment to the 1945 

Constitution. The first is decided through the General Assembly of the People's Consultative 

Assembly (MPR). That provisions that are prone to being politicized for the sake of 

perpetuating power, if not regulated explicitly and explicitly in the constitution, will create 

loopholes for elements to perpetuate their power continuously. Therefore, learning and 

reflecting on the history of the Indonesian state administration during the old and new orders 

and the history of the United States of America, it is advisable to amend Article 7 of the 1945 

Constitution of the Republic of Indonesia to prevent negative things from history from 

repeating itself in the future. Amendment to Article 7 of the 1945 Constitution explains that 

the term of office of the President is limited to only two terms. 

Keywords: MPR, President, term of office, 

ABSTRAK 

Di dalam  masa jabatan presiden tercantum pada Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945.Pasal 

tersebut menyebutkan bahwa presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima 

tahun dan sesudahnya bisa dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali 

masa jabatan Ketentuan tersebut merupakan buah amandemen UUD 1945 pertama yang 

diputuskan melalui Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Bahwa 

ketentuan yang rawan untuk dipolitisasi demi melanggengkan kekuasaan, apabila tidak diatur 

secara tegas dan eksplisit dalam konstitusi, maka akan menimbulkan celah untuk oknum 

politisi melanggengkan kekuasaannya secara terus-menerus. Oleh karena itu, belajar dan 

berefleksi dari sejarah ketatanegaraan Indonesia pada masa orde lama dan orde baru serta 

sejarah ketatanegaraan Amerika Serikat, sebaiknya diperlukan amandemen terhadap Pasal 7 

UUD NRI 1945 untuk mencegah hal-hal negatif dari sejarah akan terulang pada masa akan 

datang.Adanya amandemen Pasal 7 Undang-undang Dasar 1945 huruf n UU No. 7 Tahun 

2017menjelaskan bahwa masa jabatan Presiden dibatasi dengan hanya dua kali periode. 

 

Kata kunci: MPR, Presiden,masa jabatan, 

1. PENDAHULUAN 
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Perubahan itu dinilai tidak relevan dilakukan dan bisa berdampak pada fokus presiden 

untuk menjalankan tugas hingga akhir masa jabatannya.Menurut ahli hukum tata 

negara,Perubahan masa jabatan presiden akan berdampak pada kinerja sehingga perlu 

dipertimbangkan. Sejak era reformasi, durasi jabatan presiden ialah 5 tahun dan bisa dipilih 

kembali untuk satu masa jabatan lagi. Wacana perubahan ketentuan itu pun bergulir dan 

mendapat sambutan MPR sebagai bahan pertimbangan untuk mengamandemen UUD 1945. 

Masa Jabatan Presiden  bisa lebih dari satu periode, tetapi tidak dilakukan berturut-

turut dengan durasi tetap 5 tahun. Usulan lainnya, masa jabatan presiden cukup satu periode, 

tetapi ditambah durasi nya menjadi enam sampai tujuh tahun. Dengan begitu, presiden bisa 

fokus menyelesaikan tugas tanpa harus disibukkan dengan wacana untuk mencalonkan 

kembali di periode kedua dipilih kembali, menganggap masa jabatan jadi tidak 

efektif,periode pertama Presiden Joko Widodo pada enam bulan pertama disibukkan dengan 

penyesuaian karena ada perubahan nomenklatur di kementerian. masa jabatan presiden lima 

tahun dan bisa dipilih kembali menimbulkan berbagai persoalan. Misalnya, dari sisi 

perwujudan pemilu yang jujur dan adil. Petahana, kata dia, berpotensi menyalahgunakan 

kewenangannya agar bisa terpilih kembali di periode berikutnya.perubahan masa jabatan 

presiden yang saat ini maksimal dua periode menjadi tiga periode seiring pembahasan 

amendemen UUD 1945.  

2. RUMUSAN MASALAH  

1. Bagaimana mengenai Masa Jabatan Presiden berdasarkan Amandemen UUD 1945 ? 

3. METODE PENELITIAN  

Jenis Penelitian ini adalah Penelitian hukum normatif, yakni menggunakan tiga pendekatan, 

yakni Pendekatan perundang-undangan (Statute approach), Pendekatan Historis (Historical 

approach), dan Pendekatan Konseptual (Conceptual approach), Teknik pengumpulan bahan 

hukum primer dan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka 

(library research), yaitu metode pencarian dan inventarisasi bahan hukum primer dan 

sekunder yang dengan cara menelusuri dokumen, buku-bukuliteratur, jurnal hukum, dan 

peraturan perundang-undangan yang terkait dengan obyek penelitian.Bahan-bahan hukum 

yang telah diperoleh akan diuraikan dan disajikan secara deskriptif dalam penulisan yang 

lebih sistematis. Metode interpretasi gramatikal, interpretasi sistematis, interpretasi historis, 

dan interpretasi telelologis, akan digunakan sebagai alat bantu dalam mengolah dan 

menganalisis bahan-bahan hukum yang ada. Selanjutnya hasil penelitian akan disimpulkan 

dengan menggunakan metode deduktif, yakni menarik kesimpulan dari suatu hal yangbersifat 

umum terhadap permasalahan kongkret yang dihadapi dalam penelitian  

4. PEMBAHASAN 

Jika ditilik dari sejarah UUD 1945 sebelum diamandemen, sejatinya tidak ada original intend 

dari para framers of constitution yang menegaskan bahwa jabatan  Presiden hanya 

diperbolehkan  maksimal selama 2  periode.Namun,  jika  melihat pada  karakteristik UUD  
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1945  sebelum  amandemen, sebagaimana  dalam  penjelasan  yangdirumuskan  oleh  

Soepomo  yang menegaskan  bahwa,  “….Yang  sangat  penting  dalam  pemerintahan  dan  

Masa jabatan Presiden Republik Indonesia diatur oleh dalam UUD 1945. Dalam Perubahan 

Pertama Undang-undang Dasar Tahun 1945 pasal 7 disebutkan, "Presiden dan Wakil 

Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam 

jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan."Sementara persyaratan menjadi calon 

presiden dan calon wakil presiden diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 

Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya Pasal 169.Sebagaimana yang terjadi di 

Amerika Serikat, polemik terkait masa jabatan Presiden juga terjadi di Indonesia.Sebelum 

amandemen UUD 1945,  

terkesan adanya „kelonggaran‟ atas masa jabatan Presiden sehingga Presiden Soekarno  

dapat  diangkat  menjadi  Presiden  seumur  hidup  dan  PresidenSoeharto  berkuasa kurang  

lebih  hingga  32  tahun. Berdasarkan  fenomena tersebut, maka salah satu agenda 

amandemen UUD 1945 adalah adanya 5 kesepakatan dasar sebagaimana yang tercantum 

dalam Ketetapan MPR No. IX/MPR/1999 yang salah satu poin pentingnya adalah 

mempertahankan dan menyempurnakan sistem presidensial. Salah satu gagasan utama dari 

sistem presidensial  adalah  adanya  pembatasan masa  jabatanPresiden  yang  pasti (fixed  

term).  Oleh  karena  itu  amandemen  pertama  UUD  1945  berhasil mengubah  Pasal7  

secara  limitatif  menjadi hanya  untuk  2  kali  masa periode melalui amandemen ke lima 

UUD NRI 1945,namun seyogyanya dibandingkan hanya untuk memenuhi tuntutan politik 

praktis lebih baik amandemen kelima difokuskan. 

Jabat Meski  ada  wacana  untuk  memformulasikan  jabatan  Presiden  3  

Pada  pembenahan  substantif  bernegara seperti penambahan  kewenangan MK 

terkait constitutional  complaint dan constitutional question, serta penguatan kewenangan 

lembaga DPD. Selain itu, meski amandemen adalah fenomena politik dan hukum yang tidak 

dapat dihindari,  namun  legitimasi  amandemen  konstitusi  ada  pada  constituted power  

yang  salah satu  perwujudannya  adalah  ketaatan  terhadap  etika konstitusi.  Sudah  

seharusnya  pembatasan  masa  jabatan  Presiden  hanya untuk  2  periode  menjadi  etika  dan  

hukum  konstitusi  yang  wajib  ditaati sebagai  upaya  untuk mewujudkan  sistem  

Presidensial yang  optimal  serta suksesi  kepemimpinan  yang  menjamin  generasi muda  

tampil  dalam kontestasi pemilihan Presiden ke depannya.Adapun konstitusi telah 

mengamanahkan masa jabatan presiden maksimal 2 periode. 

Iklim politik di Indonesia baik dari sisi pemilih dan oknum politisi yang akandipilih, 

keduanya memiliki preferensi untuk melanggengkan kekuasaan bagi orang-orang yang telah 

dianggap berpengalaman dan profilnya dikenal luas oleh publik. Oleh karena itu, di Indonesia 

sering kali terdapat wacana untuk kembali mengusug calon-calon yang sebenarnya sudah 

pernah menjabat, seperti wacana untuk mengusung kembali Jusuf Kalla sebagai calon wakil 

presiden pada tahun 2019 atau wacana untuk mengusung Soesilo Bambang Yudhoyono 

sebagai calon Presiden 31 pada tahun 2019. Menurut pendapat Airlangga Pribadi (Pengajar 

Departemen Politik FISIP Universitas Airlangga), wacana-wacana tersebut bertentangan 

https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1945/UUDTahun~1945UUDPerub.htm#:~:text=Presiden%20dan%20Wakil%20Presiden%20memegang,untuk%20satu%20kali%20masa%20jabatan.
https://kesbangpol.palangkaraya.go.id/wp-content/uploads/sites/16/2017/08/UU-Nomor-7-Tahun-2017-Pemilihan-Umum.pdf
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dengan semangat konstitusi untuk membatasi kekuasaan dan rotasi pada elite politik yang 

memimpin negara dan akan berdampak buruk dalam proses regenerasi politik di Indonesia 

karena politisi-politisi muda dan berbakat akan sulit muncul di masyarakat karena masih 

banyaknya politisi senior yang tetap berkeinginan untuk mencalonkan diri dalam pencalonan 

presiden dan wakil presiden. 

Pembatasan masa jabatan presiden adalah upaya untuk mencegah terjadinya penguasaan 

jabatan kekuasaan secara terus menerus yang diyakini akan menjadi dasar terjadinya 

penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan, oleh karena itu pada perubahan pertama UUD 

1945 merubah ketentuan Pasal 7 yang awalnya berbunyi “Presiden dan Wakil Presiden 

memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kemali”, diubah 

bunyi pasalnya menjadi “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, 

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

jabatan”.Dengan adanya perubahan tersebut, maka dari itu periode masa jabatan Presiden 

menjadi lebih jelas dan terbatas, yakni hanya dapat menjabat selama 2 periode berbeda. 

Dengan demikian seseorang menjabat sebagai Presiden sampai 6 (enam) Periode seperti 

zaman kepemimpinan Soeharto tidak akan terulang lagi. Pembatasan masa jabatan Presiden 

setelah amandemen dapat menghindari dari kekuasaan yang bersifat otoritarianisme, tujuan 

utama dari amandemen tersebut adalah untuk Check and Balances dalam setiap Lembaga-

lembaga pemerintah. Namun rumusan pasal tersebut masih memiliki celah untuk ditafsirkan 

dalam arti lain, seperti Batasan masa jabatan presiden dan wakil presiden tidak diberlakukan 

secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut, poin pentingnya adalah orang tersebut 

sudah menjabat dua kali masa jabatan dalam seumur hidupnya dan tidak dapat lagi 

menempati jabatan yang sama. Adapun dampak negatif yang mempengaruh jika jabatan 

Presiden  3 periode yaitu Pertama, kekuasaan rentan penyelewengan. Kalau seseorang, atau 

sekelompok, kita jangan hanya bayangkan Jokowi, tapi juga orang-orang di sekitarnya akan 

bertahan terlalu lama. Itu biasanya akan akan muncul penyalahgunaan kekuasaan, 15 tahun 

itu waktu yang sangat lama untuk sebuah pemerintahan. Kedua, menghambat regenerasi 

kepemimpinan. Kita tentu butuh gagasan dan terobosan baru dari pemimpin baru. Kalau 

ditambah jadi 15 tahun, antrenya lebih lama. 

5. PENUTUP 

Berdasarkan uraian di atas, wacana penambahan masa jabatan presiden menjadi 3 periode 

bukanlah tidak dapat terjadi. Adanya penolakan dari Presiden Jokowi pun tidak menutup 

kemungkinan tidak dapat dilakukannya perubahan ini. Hal ini didasari oleh mekanisme 

perubahan formal konstitusi kita yang memang membuka celah adanya kekuatan suara 

mayoritas politik di DPR untuk mampu melakukan perubahan konstitusi.Kondisi ini pun 

didukung dengan adanya fakta politik keberadaan koalisi gemuk kubu pro pemerintah yang 

sangat potensial memenuhi quorum perubahan konstitusi tersebut. Oleh karenanya, bola liar 

penambahan masa jabatan presiden menjadi 3 periode kini berada di tangan kubu pro 

pemerintahan Jokowi.Namun, yang perlu menjadi catatan tebal, pilihan perubahan masa 

jabatan presiden menjadi 3 periode ini perlu melihat dimensi sejarah. Masih teringat jelas, 

bahwa pilihan pembatasan masa jabatan presiden maksimum selama 2 periode telah menjadi 

resultante atau kesepakatan politik dalam amendemen UUD 1945 pada tahun 1999-2002 
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yang ditujukan untuk mewujudkan semangat konsitusionalisme atau pembatasan kekuasaan 

terhadap presiden. 
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Abstract 

The discourse of President Jokowi's desire to increase the term of office to 3 periods. This 

desire is alleged through suspicions that President Jokowi will ask the MPR to hold a special 

session to include provisions for the term of office. President Jokowi on the other hand has 

blatantly denied and expressed his lack of desire to become president for 3 terms. However, 

in terms of the study of constitutional law, the refusal of President Jokowi does not guarantee 

that the discourse of increasing the presidential term to 3 terms cannot be realized. Thus, is it 

relevant to change the presidential term of office to three terms. 

The research method used is juridical-normative with data collection methods through the 

collection of various literatures. Data were analyzed qualitatively-normatively, researching 

by interpreting and constructing statements contained in statutory documents. Qualitative 

analysis method, applied based on secondary data in the form of meaning and substance from 

various literatures of laws and regulations. 

The results of his research that the three-term presidential term is considered irrelevant 

because, if you are going to set a three-term presidential term, you must amend Article 7 of 

the 1945 Constitution and as a citizen of the republic of Indonesia, you must be a nation that 

obeys the constitution. 

Abstrak 

Wacana adanya keinginan dari Presiden Jokowi untuk menambah masa jabatan menjadi 3 

periode. Keinginan ini dituduhkan lewat adanya kecurigaan bahwa presiden Jokowi akan 

meminta MPR menggelar sidang istimewa untuk memasukkan ketentuan masa jabatan 

tersebut. Presiden Jokowi di sisi lain telah membantah dengan terang-terangan dan 

menyatakan ketiadaan keinginan untuk menjadi presiden selama 3 periode. Namun, ditinjau 

dari kajian hukum ketatanegaraan, adanya penolakan dari presiden Jokowi ini tidaklah 

menjamin bahwa wacana penambahan masa jabatan presiden menjadi 3 periode ini tidaklah 

dapat terwujud. Dengan demikian, relevankah mengubah masa jabatan presiden tiga periode. 

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan metode pengumpulan data 

melalui pengumpulan dari berbagai literatur-literatur.Data dianalisis secara kualitatif-

normatif, meneliti dengan jalan menafsirkan dan membangun pernyataan yang terdapat 

dalam dokumen perundang-undangan. Metode analisis kualitatif, di terapkan berdasarkan 

data sekunder yang berupa makna dan subtansinya dari berbagai literlatur peraturan 

perundang undangan. 

mailto:rizkycorner98@gmail.com
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Hasil penelitiannya bahwa masa jabatan presiden tiga periode dianggap tidak relevan 

dikarenakan, apabila akan menetapkan masa jabatan presiden tiga periode maka harus 

melakukan amandemen kembali pada UUD 1945 Pasal 7 dan sebagai warga negara republik 

Indonesia harus menjadi bangsa yang taat pada konstitusi. 

1. Pendahuluan  

Mantan ketua MPR, Amin Rais melemparkan wacana adanya keinginan dari Presiden 

Jokowi untuk menambah masa jabatan menjadi 3 periode. Keinginan ini dituduhkan lewat 

adanya kecurigaan bahwa presiden Jokowi akan meminta MPR menggelar sidang istimewa 

untuk memasukkan ketentuan masa jabatan tersebut. Presiden Jokowi di sisi lain telah 

membantah dengan terang-terangan dan menyatakan ketiadaan keinginan untuk menjadi 

presiden selama 3 periode. Dalam kajian hukum ketatanegaraan, adanya penolakan dari 

presiden Jokowi ini tidaklah menjamin bahwa wacana penambahan masa jabatan presiden 

menjadi 3 periode ini tidaklah dapat terwujud.   

Ahli Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti mengatakan terdapat implikasi hukum bila 

wacana masa jabatan presiden tiga periode diterapkandi Indonesia.Ada implikasi hukum 

negatif, karena masa jabatan yang terlalu lama berpotensi terjadinya penyalahgunaan 

kekuasaan. Dampak dari masa jabatan presiden tiga periode jika diterapkan ialah 

memperlambat generasi kepemimpinan antar generasi berikutnya. Penambahan masa jabatan 

kepala Negara menjadi tiga periode tidak hanya berdampak di atas, namun juga berimbas 

ketatanan paling bawah.  

Dalam menjalankan tampuk pemerintahan, presiden akan selalu berjalan dengan 

orang-orang sekelilingnya baik dari sektor formal maupun non formal. Pendiri Pusat Studi 

Hukum dan Kebijakan Indonesia tersebut mengajak masyarakat untuk kritis terhadap masalah 

itu.  

Sebelum isu tersebut bergulir, tidak ada pihak yang membicarakan masa jabatan 

presiden tiga periode, namun secara tiba-tiba para elite politik tertentu membicarakannya. 

Wacana penambahan periode masa jabatan presiden menguat belakangan ini. Masa jabatan 

presiden yang saat ini maksimal dua periode, diusulkan menjadi tiga periode seiring dengan 

usul amandemen UUD 1945 yang tengah dipertimbangkan Majelis Pemusyawaratan Rakyat 

(MPR). Dengan demikian, relevankah mengubah masa jabatan presiden tiga periode. 

2. Rumusan Masalah 

Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah apakah relevan jika 

masa jabatan presiden menjadi tiga periode di masa mendatang? 

3. Metode Penelitian 

 Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan metode 

pengumpulan data melalui pengumpulan dari berbagai literatur. Data dianalisis secara 

kualitatif-normatif, dengan metode menafsirkan dan membangun pernyataan yang terdapat 

dalam dokumen perundang-undangan. Metode analisis kualitatif, di terapkan berdasarkan 
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data sekunder yang berupa makna dan subtansinya dari berbagai literlatur peraturan 

perundang undangan,  kemudian dianalisis dengan normatifnya undang undang dan pendapat 

pakar yang berkaitan, sehingga di dapat kesimpulan tentang relevannya masa jabatan 

Presiden 3 periode di masa mendatang. 

4. Pembahasaan 

Dalam Perubahan pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 

1945 Pasal 6A berbunyi, “Presiden dan wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara 

langsung oleh rakyat.” dan Pasal 7 berbunyi,”Presiden dan wakil Presiden memegang jabatan 

selama 5 tahun , dan sesudahnya dapat di pilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya 

untuk 1 kali masa jabatan” 

Sedangkan menurut Zainal Arifin Mochtar selaku ahli hukum tata negara Universitas 

Gajah Mada menyebutkan bahwa saat ini tidak mungkin presiden 3 periode hanya bisa 

terlaksana apabila mengubah pasal pada undang undang dasar. Kemudian saat ini MPR sudah 

menyatakan tidak ingin mengganggu pasal 7 dan presiden sudah menyatakaan tidak berminat 

untuk itu(3 periode jabatan presiden). 

Pada mulanya ahli hukum Yusril Ihza Mahendra membahas mengenai amandemen 

pertama UUD 1945 (1999) yang mengubah ketentuan Pasal 7 UUD 1945 di mana presiden 

dan wakil presiden hanya menjabat maksimum dua, kali periode jabatan, yaitu selama 10 

tahun. Amandemen itu, menurut Yusril Ihza menutup peluang seorang presiden memegang 

jabatannya sampai tiga periode, kecuali lebih dahulu dilakukan amandemen lagi terhadap 

ketentuan Pasal 7 UUD 1945 tersebut. 

George Jellinek mengemukakan bahwa perubahan konstitusi dapat dilakukan lewat 2 

metode, yaitu secara formal dan secara informal. Metode perubahan konstitusi secara formal 

merupakan perubahan konstitusi yang dilakukan lewat tata cara yang telah diatur dalam 

konstitusi tersebut. Sementara, perubahan konstitusi secara informal dilakukan lewat tata cara 

yang tidak diatur dalam konstitusi atau diluar ketentuan perubahan formal. Dipandanng dari 

teori hukum tata negara, keabsahan perubahan formal konstitusi tidak banyak menimbulkan 

perbedaan pendapat, selama proses perubahan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur 

dalam konstitusi tersebut. 

Dalam diskusi bertajuk „Menyoal Periode Ideal Jabatan Presiden‟, Siti Zuhro menilai 

wacana penambahan periode masa jabatan presiden menjadi tiga periode tidak relevan, 

dikarenakan sebagai warga negara republik Indonesia harus menjadi bangsa yang taat pada 

konstitusi. Adanya rekomendasi MPR RI periode lama kepada MPR RI 2019-2024 terkait 

amandemen terbatas tak berkaitan dengan penambahan masa jabatan presiden. Menurutnya, 

apa yang sudah ada dalam teks, dalam konstitusi tersebut itu yang harus diikuti. Jika ada 

pembahasan amandemen, amandemen itu membahas hal-hal yang tidak untuk 

memperpanjang periode presiden tidak bisa demikian. 

5. Penutup 
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Masa jabatan presiden tiga periode dianggap tidak relevan dikarenakan, apabila akan 

menetapkan masa jabatan presiden tiga periode maka harus melakukan amandemen kembali 

pada UUD 1945 Pasal 7 dan sebagai warga negara Republik Indonesia harus menjadi bangsa 

yang taat pada konstitusi. 
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MODEL PENGEMBANGAN PENJATUHAN SANKSI HUMANIS BAGI ANAK YANG 

MELAKUKAN TINDAK PIDANA DALAM RANGKA PEMBAHARUAN HUKUM DI 

INDONESIA 

Oleh : 

Agatha Jumiati 

Shinta Rukmi Budiastuti 

Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi 

 

Abstrak 

 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa strategi dan model pengembangan 

penjatuhan sanksi humanis bagi  anak yang melakukan tindak pidana dalam rangka 

pembaharuan hukum di Indonesia 

 Penelitian ini menggunakan  pendekatan historis dengan alasan adanya perubahan dan 

perkembangan makna dan tujuan pemidanaan dari pandangan yang semula berorientasi pada 

pandangan retributif tradisional yang melihat pidana sebagai sanksi yang sifatnya punitif ke 

arah konsepsi pemidanaan yang sifatnya lebih manusiawi atau humanis dengan menekankan 

pada unsur perbaikan terhadap pelaku tindak pidana yaitu anak serta pendekatan yuridis 

komparatif yang  difokuskan pada perumusan alternatif sanksi  pidana anak   dalam beberapa 

KUHP negara asing.   

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pengembangan sanksi  terhadap anak 

yang melakukan tindak pidana telah dilakukan melalui pemberlakuan  UU Nomor 11 Tahun 

2012 Tentang Sistim Peradilan Pidana Anak  dimana dalam undang-undang tersebut 

memberikan penguatan terhadap peran BAPAS dalm dalam upaya penyelesaian terhadap  

tindak pidana yang dilakukan oleh anak  yang lebih  diarahkan kepada kepentingan anak 

dikarenakan  anak mempunyai masa depan yang masih panjang.  . Model pengembangan 

sanksi yang humanis terhadap anak yang melakukan tindak pidana berupa sanksi verbal 

dinilai lebih bersifat humanis karena dengan sanksi verbal anak terhindar dari stigma negative 

yang dapat mempengaruhi masa depan anak. Dalam perkembangannya hukum menciptakan  

keadilan bermartabat yaitu hukum yang mampu memanusiakan manusia (bersifat humanis) 

artinya bahwa hukum yang memperlakukan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan 

menurut hakikat dan tujuan hidup.       

Kata Kunci : Penjatuhan Sanksi Humanis, Anak Yang Melakukan Tindak Pidana dan 

Pembaharuan Hukum 

 

PENDAHULUAN 

 Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas 

dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan 
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berkembang serta atas pelindungan dari kekerasan dan diskriminasi.Kepentingan terbaik bagi 

anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat  

manusia.Konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 perlu ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang 

bertujuan melindungi Anak.  

 Memurut Darwan Prinst  perlindungan anak adalah suatu kegiatan bersama yang 

bertujuan mengusahakan pengamanan, pengadaan dan pemenuhan kesejahteraan jasmani dan 

rohani anak yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya. (Darwan Prinst, 1997: 4) 

Arief Gosita mengatakan bahwa, memberikan perlindungan kepada anak atau remaja 

merupakan sesuatu yang wajar dan tanggung jawab kita bersama. Perlindungan kepada anak 

dari remaja ini tidak lain tujuannya ialah agar kesejahteraan anak dan remaja terjamin serta 

perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan anak itu dapat tercapai. Semua ini harus 

dilakukan oleh seluruh anggota masyarakat dan menjadi tanggung jawab bersama. (Arief  

Gosita,1985 : 226) 

 Kejahatan yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana tentu bukan merupakan 

hal yang baru terjadi. Dewasa ini banyak kejadian-kejadian kriminal seperti pencurian, 

penjambretan ataupun pemerasan yang dilakukan oleh seorang anak. Batasan tentang 

kenakalan anak ditekankan terhadap pelaku anak yang merupakan perbuatan yang melanggar 

norma, tetapi apabila dilakukan oleh orang dewasa disebut dengan kejahatan, karena tidak 

etis rasanya pelaku anak disebut dengan “ penjahat “ anak tetapi kenakalan anak karena 

mengingat anak yang melakukan tindak pidana tersebut masih butuh pengawasan ataupun 

tindakan pembinaan. (Nasriana, 2011 : 29 )  Sehingga dalam penjatuhan sanksi untuk anak 

yang melakukan tindak pidana sebaiknya dijatuhkan sanksi yang dilatar belakangi pembinaan 

untuk anak dimasa depan dengan mempertimbangkan sisi sisi yang bersifat humanis. 

 Model penjatuhan sanksi yang humanis untuk anak dirasa perlu karena masa depan 

anak masih panjang. Perlakuan hukum bagi anak  sudah selayaknya mendapatkan perhatian 

yang serius karena bagaimanapun anak ini adalah masa depan suatu bangsa. Oleh karena itu 

dalam pengambilan keputusan, hakim harus yakin benar bahwa keputusan yang diambil akan 

menjadi satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengatur anak menuju masa depan 

yang lebih baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga masyarakat bertanggung jawab 

bagi kehidupan bangsa. (Nasriana, 2011 : 68) 

 Pembaharuan  sanksi untuk anak yang melakukan tindak pidana mengalami 

perkembangan dikarenakan pembaharuan hukum pidana dilandasi dan dijiwai oleh kehendak 

yang mantap dan yakin dan tumbuh dalam masyarakat yang sesuai dengan falsafah Pancasila 

dan UUD 1945 agar penegakan hukum di Indonesia lebih bersifat humanis di kemudian hari 

sehingga hukum pidana mampu memuaskan semua pihak.  

 Pancasila sebagi roh, asas atau dasar yang lahir dari nilai-nilai yang hidup dalam 

masyarakat dan bangsa indonesia, maka pembentukan suatu peraturan hukum dan sistem 

hukum dan bekerjanya sistem hukum harus bersumber dan dilandasi nilai-nilai Pancasila. 

Pancasila sebagai falsafah dan dasar negara diharapkan mampu menjadi landasan bagi 
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masyarakat yang berkeadilan dan bermartabat. Sehingga hukum Indonesia berfungsi sebagai 

pengayom. (Teguh Prasetyo, 2013 :  92) 

 

METODE PENELITIAN 

 Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Surakarta, Sukoharjo, Boyolali, 

Karanganyar dan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Surakarta. Lokasi tersebut dipilih karena 

peneliti menilai bahwa di lokasi tersebut tersedia data yang relevan dengan materi penelitian. 

 Dalam mengkaji terhadap permasalahan yang telah dirumuskan,  peneliti 

menggunakan pendekatan historis dan pendekatan yuridis komparatif.  

 Pendekatan historis digunakan dengan alasan  karena  berkaitan dengan perubahan 

dan perkembangan makna dan tujuan pemidanaan, yang semula berorientasi pada pandangan 

retributive tradisional yang melihat sanksi pidana yang sifatnya punitive kearah konsep 

pemidanaan yang sifatnya lebih manusiawi dengan menekankan pada unsur perbaikan 

terhadap anak. 

 Pendekatan yuridis komparatif yang digunakan dalam penelitian ini difokuskan pada 

perumusan alternative sanksi pidana anak dalam beberapa KUHP Negara asing sehingga 

dapat diperoleh gambaran mengenai hal-hal yang perlu dirumuskan dalam pengaturan sanksi 

alternatifuntuk anak sebagai bahan perbandingan. 

 Penelitian ini  bersifat deskriptif analitis karena hendak   mengungkapkan peraturan 

perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi obyek 

penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang 

berkenaan dengan objek penelitian.  

 Sifat penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh 

dan dimaksudkan untuk mengeksplorasi dan memberikan klarifikasi mengenai ide dasar 

pemikiran mengenai penetapan tindakan sebagai alternatif sanksi yang bersifat humanis bagi 

anak dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia. 

 Sesuai dengan jenis penelitian yaitu yuridis normatif maka penelitian ini dominan 

menggunakan data sekunder disamping data primer sebagai pelengkap atau penjelas terhadap 

data sekunder. Data sekunder  meliputi  bahan- hukum primer, hukum sekunder maupun 

bahan hukum tersier. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat  dalam 

bentuk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek penelitian. Bahan 

hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. 

Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau 

risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. (Amiruddin dan 

H. Zainal Asikin,  2004 :  118) 

 Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara.  Studi 

kepustakaan merupakan teknik untuk memperoleh data sekunder berupa peraturan 

perundang-undangan, karya ilmiah para sarjana dan lain-lain sumber. Teknik 
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wawancaradilakukan untuk memperoleh data pendukung guna melengkapai informasi yang 

diperlukan didalam menjawab permasalahan penelitian, dengan mengadakan tanya jawab 

(wawancara ) terhadap berbagai aparat penegak hukum yang memahami permasalahan 

tentang pemidanaan terhadap anak. 

 Data yang telah diperoleh dianalis secara kualitatif dengan penguraian secara 

deskriptif dan preskriptif. Data yang telah diseleksi dibuat dalam suatu daftar dalam bentuk 

ringkasan, untuk dapat digabungkan sehingga tersusun dalam bentuk katakata yang 

sistematis. Sebagai kegiatan terakhir peneliti melakukan pemeriksaan ulang untuk dapat 

melakukan penyimpulan-penyimpulan melalui suatu penuturan deskripsi tentang apa yang 

berhasil dimengerti dari masalah penelitian. Peneliti berusaha menarik data atau informasi 

empirik ke tingkat abstraksi yang berbentuk pernyataan-pernyataan yang bermakna teoritis. 

Dari deskripsi data dan analisis yang dilakukan berdasarkan teori-teori yang sesuai, maka 

dapat ditunjukkan seperti apa “ Model Pengembangan Penjatuhan Sanksi Humanis Bagi 

Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Di Indonesia “ 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

a. Strategi Pengembangan Model Penjatuhan Sanksi Pidana  Untuk  Anak Yang 

Melakukan Tindak  Pidana. 

  Menurut Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 

Pasal 69 ayat (2), Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai 

tindakan. Sedangkan Pasal 70 menyatakan bahwa ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, 

atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan 

dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan 

dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.  

 Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak 

mengikuti ketentuan sanksi pidana yang tertuang dalam Pasal 10 KUHP itu namun membuat 

sanksi secara tersendiri, yang terdapat didalam  Pasal 71 sampai dengan Pasal 81.   

Pidana  yang dapat dikenakan terhadap anak yang melakukan tindak pidana menurut 

UU Nomor 11 Tahun  2012 meliputi : Pidana Pokok dan Pidana Tambahan. Pidana Pokok 

terdiri dari : 

a. pidana peringatan; 

b. pidana dengan syarat: 

c. Pembinaan di luar lembaga; 

d. Pelayanan masyarakat; atau Pengawasan 

e. pelatihan kerja; 

f. pembinaan dalam lembaga; dan penjara. 

Sedangkan pidana tambahan terdiri dari : 

a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau 

b. pemenuhan kewajiban adat.  
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Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak. 

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

 Pengaturan tentang  sanksi tindakan  dalam UU No. 11 tahun  2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak  diatur dalam, Pasal 82, terdiri dari :  

a. pengembalian kepada orang tua/Wali; 

b. penyerahan kepada seseorang; 

c. perawatan di rumah sakit jiwa; 

d. perawatan di LPKS; 

e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau  pelatihan yang diadakan oleh 

pemerintah atau badan swasta; 

f. pencabutan surat ijin mengemudi; dan/atau 

g. perbaikan akibat tindak pidana. 

Lahirnya Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak (UU SPPA) memberikan harapan yang sangat besar bagi Kementerian Hukum dan 

HAM (c.q. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan) untuk segera memperkuat eksistensi Balai 

Pemasyarakatan dalam proses peradilan. Hal ini tidak lain karena UU SPPA ini memberikan 

peran yang begitu besar bagi Balai Pemasyarakatan (Bapas) dalam penanganan terhadap anak 

yang berhadapan dengan hukum. 

Bapas, melalui petugas Pembimbing Kemasyarakatan (PK), tidak hanya menjadi 

instansi yang diberikan tugas untuk melakukan penelitian kemasyarakatan berkaitan dengan 

anak yang terlibat dalam perkara pidana sebagaimana yang pernah diatur dalam UU 

Pengadilan Anak. Tetapi, melalui UU SPPA ini, Bapas menjadi salah satu unsur penting 

dalam proses penyelesaian tindak pidana yang dilakukan atau melibatkan anak. 

UU SPPA ini mengatur secara jelas dan tegas peran yang harus, bahkan pada 

beberapa peran mempunyai gradasi "wajib”, dijalankan oleh Bapas. Peran yang dijalankan 

Bapas tersebut bergerak sejak tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan 

setelah menjalani pidana. Namun demikian, semangat yang terkandung dalam UU SPPA ini 

adalah dengan mengedepankan upaya pemulihan secara berkeadilan (Restoratif Justice) dan 

menghindarkan anak dari proses peradilan (Diversi). Oleh karena itu, Pasal 7 ayat (1) 

menyebutkan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di 

pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.  

Perlu  dipahami bahwa tidak semua jenis tindak pidana dapat dilakukan Diversi. 

Diversi ini dilaksanakan dalam hal tindak pidana dilakukan: diancam dengan pidana penjara 

di bawah 7(tujuh) tahun; dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.jika perkara anak 

harus masuk dalam proses peradilan, maka Bapas (dalam hal ini Pembimbing 

Kemasyarakatan)atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - 

undangan mempunyai kewajiban untuk memberikan pendampingan terhadap anak dalam 

setiap tingkat pemeriksaan (lihatPasal 23 ayat (1)). 
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Penguatan peran Bapas dalam penyelesaian terhadap tindak pidana yang dilakukan 

oleh anak merupakan strategi yang dapat dikembangkan agar sanksi yang dijatuhkan kepada 

anak yang melakukan tindak pidanabenar-benar memenuhi rasa keadilan. 

b.   Model Pengembangan Penjatuhan Sanksi Humanis Bagi Anak Yang Melakukan 

Tindak Pidana Dalam  Pembaharuan   Hukum di Indonesia 

 Alternatif baru yang kini banyak diperkenalkan dalam upaya dalam penanganan 

perkara tindak pidana anak adalah dengan menggunakan pendekatan restorative juctice  

Restorative justice merupakan proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan 

pidana (criminal justice system) dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan 

pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang 

terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian. 

 Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak Setidaknya memberikan nuansa baru dalam penanganan anak yang 

berkonflik dengan hukum. Undang-Undang ini dinilai mampu merepresentasikan pendekatan 

restorative justice dengan mekanisme diversi. namun diversi yang dilaksanakan dalam 

undang-undang sistem peradilan pidana anak ini dilaksanakan dalam setiap tahapan proses 

peradilan. Hal ini jelas tidak akan mampu menghindarkan proses stigamtisasi negatif 

terhadap anak karena proses stigmatisasi anak yang berkonflik hukum dimulai sejak anak 

berurusan dengan polisi. 

  Proses diversi yang dilakukan dalam proses penuntutan maupun persidangan tidak 

mampu menghindarkan stigma negatif terhadap anak karena anak sudah melalui proses 

peradilan dan bahkan proses ini memakan waktu yang lama dan biaya yang tinggi. Oleh 

karena itu perlu adanya pengkajian kembali tentang penempatan proses diversi dalam setiap 

tahapan sistem peradilan pidana anak dan signifikansi penggunaan peringatan serta diversi 

informal sebagai solusi menghindari biaya tinggi dan proses yang lama dalam pelaksanaan 

diversi formal 

 Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak merupakan bentuk penegasan atas penggunaan pendekatan restoratif model keadilan 

restoratif. Dalam pasal ini disebutkan : (1) Sistem Peradilan Pidana Anak wajib 

mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif. (2) Sistem Peradilan Pidana Anak 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Penyidikan dan penuntutan pidana anak 

yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali 

ditentukan lain dalam undang-undang ini; b. Persidangan anak yang dilakukan oleh 

pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan c. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, 

dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah 

menjalani pidana atau tindakan. (3) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi.    

Definisi keadilan restoratif dijelaskan dalam pasal 1 point 6 dimana Keadilan 

Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, 

keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari 

penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan 

bukan pembalasan. Penanganan yang dijalankan dengan memperhitungan pengaruh yang 

lebih luas terhadap korban, pelaku dan masyarkat dilaksanakan melalui mekanisme diversi.   



 
 

Prosiding Seminar Nasional Tahun 2021 

Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta 

85 
 

Sementara diversi sendiri dalam komentar Rule 11.1 The Beijing Rules adalah 

sebagai berikut : diversi menyangkut pengalihan dari proses peradilan pidana dan, sering kali, 

diarahkan ke layanan dukungan masyarakat, umumnya dilakukan secara formal dan informal 

dalam banyak sistem hukum. Praktek ini berfungsi untuk mencegah efek negatif dari proses 

berikutnya dalam administrasi peradilan anak (misalnya stigma dari putusan dan hukuman). 

di banyak kasus, non-intervensi akan menjadi respon terbaik. Dengan demikian, diversi pada 

permulaan dan tanpa rujukan ke alternatif (sosial) layanan mungkin respon  yang optimal. 

Hal ini terutama terjadi dimana pelanggaran bersifat tidak serius dan di mana keluarga, 

sekolah atau lembaga kontrol sosial informal lainnya telah bereaksi, atau cenderung bereaksi, 

dengan cara yang tepat dan konstruktif. Dalam pasal 5 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dinyatakan bahwa pada tingkat penyidikan, 

penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi. 

Adapun secara lebih spesifik, tindak pidana yang wajib diupayakan diversi diatur dalam pasal 

7 di mana dijelaskan sebagai berikut (1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan 

pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi. (2) Diversi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan: 

a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan b. bukan merupakan 

pengulangan tindak pidana. Bila dikaitkan dengan definisi diversi dalam Instrumen 

internasional anak di atas,   

Ada pemahaman yang berbeda dalam memahami diversi. Diversi dalam undang-

undang sistem peradilan pidana anak dimaknai sebagai proses pengalihan  yang bisa 

dilaksanakan dalam setiap tahapan sistem peradilan pidana anak. Sementara diversi dalam 

Beijing Rule dimaksudkan untuk menghindarkan anak dari proses formal peradilan pidana 

yang memberikan stigma negatif bagi anak.  Lebih lanjut ditegaskan dalam komentar 11.1 

Beijing Rules bahwa diversi dimaksudkan untuk menghindari stigma negatif selama anak 

diproses dalam sistem peradilan anak. Diversi harus dilakukan pada saat anak yang 

berkonflik dengan hukum melakukan kontak pertama dengan penyidik. Oleh karena itu perlu 

adanya pelatihan khusus bagi penyidik agar mampu menjalankan program diversi ini dengan 

baik. Penjelasan komentar 12 dalam Beijing Rules: Dalam rangka memenuhi fungsi terbaik 

mereka, petugas polisi yang sering atau secara khusus menangani anak atau  yang terutama 

bergerak dalam pencegahan kenakalan anak harus dilatih dan diintruksikan secara khusus. Di 

kota-kota besar, unit polisi khusus harus ditetapkan untuk tujuan itu. Permasalahan lain yang 

berkaitan dengan diversi adalah masalah model diversi.      

  Dalam pasal 8 ayat 1 bahwa proses diversi dilakukan melalui musyawarah 

dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, 

pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan 

keadilan restoratif, diversi hanya bisa diterapkan pada pelanggaran yang diancam dengan  

pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. 

Melihat penjelasan tersebut, diversi dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak 

dilaksanakan dengan satu model formal saja. 

 Mekanisme diversi sebagaimana dalam komentar rule 11The Beijing Rules bisa 

dilakukan melalui mekanisme formal dan informal. Mekanisme informal bisa diberikan 

dengan bentuk teguran di tempat dimana pelanggaran dilakukan. Sedangkan mekanisme 

formal bisa dilakukan dengan peringatan formal oleh polisi ataupun dengan mekanisme 
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musyawarah yang melibatkan korban, pelaku, keluarga mereka serta pihak terkait  yang 

dianggap penting untuk dihadirkan. 

 Temuan sebagai model pengembangan sanksi yang humanis terhadap anak yang 

melakukan tindak pidana berupa penguatan  pengenaan sanksi verbal berupa 

teguran/peringatan sebagai mekanisme diversi informal  yang ditujukan untuk kepentingan 

anak  agar anak terhindar dari stigma negative yang dapat berpengaruh terhadap masa depan 

anak. 

 

KESIMPULAN 

 Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan uraian yang telah disampaikan adalah 

sebagai berikut : 

a. Strategi pengembangan penjatuhan sanksi pidana bagi anak yang melakukan tindak 

pidana dilakukan dengan penguatan peran bapas dalam proses penyelesaian tindak 

pidana oleh anak melalui penelitian kemasyarakatan dan pendampingan sehingga 

tercapai proses diversi yang mengedepankan keadilan restorative. 

b. Model pengembangan penjatuhan sanksi humanis  bagi anak yang melakukan tindak 

pidana berupa pengenaan sanksi verbal dengan penguatan peran bapas melalui 

penelitian kemasyarakatan sehingga menghasilkan rekomendasi pemberian sanksi 

yang lebih bersifat humanis atau manusiawi. 

 

SARAN 

 Saran yang dapat direkomendasikan berdasarkan  temuan yang dihasilkan dalam 

penelitian ini adalah hendaknya Pemerintah segera menyusun peraturan pelaksana untuk 

berlakunya sanksi verbal sebagai model pengembangan sanksi yang humanis bagi anak yang 

melakukan tindak pidana agar dapat berlaku  secara lebih optimal 
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