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 Rangkuman DISKUSI 

Materi Rangkuman ini dapat dikutip untuk publikasi atau keperluan lainnya dengan mencantumkan 

keterangan sumber “The Indonesian Forum yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute” 

TEMA : Urgensi Amandemen Konstitusi  

Pemateri :  

1. Hemi Lavour Febrinandez, Peneliti Bidang Hukum,The Indonesian Institute. 

2. Zulfikar Arse Sadikin, Anggota DPR RI Fraksi Golkar  

3. Feri Amsari, Ahli Tata Negara  

4. Faldo Maldini, Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara  

 

Moderator  : Nuri Resti Chayyani, Peneliti Bidang Ekonomi, The Indonesian Institute 

Partisipan : Diskusi ini diikuti oleh peserta dengan berbagai latar belakang yang berbeda,   

   seperti pemerintah, media, NGO, dan masyarakat umum lainnya. 

PEMBAHASAN 

Hemi Lavour Febrinandez, Peneliti Bidang Hukum, The Indonesian Institute 

 

 Munculnya wacana amandemen saat ini sudah ada 3 kali, yaitu pada tahun 2016 mengenai 

pembentukan dan penyusunan Garis Besar Haluan Negara (GBHN), tahun 2019 dimana ketua MPR RI 

Zulkifli Hasan menyampaikan rekomendasi bagi MPR RI periode selanjutnya untuk melakukan 

amandemen konstitusi, dan tahun 2021 dimana badan pengkajian MPR RI mengkaji tentang 

amandemen konstitusi terkait pokok-pokok haluan negara (PPHN)  

 Terdapat dua hal terkait rencana amandemen konstitusi, pertama menambah kewenangan MPR RI 

dalam mengubah dan menetapkan haluan negara. Kedua, mengatur kewenangan DPR untuk menolak 

RUU APBN yang diajukan Presiden apabila tidak sesuai haluan negara.  

 Perkembangan isu amandemen konstitusi di tahun 2022 terkait penundaan pemilu dan perpanjangan 

masa jabatan yang dikemukakan oleh pimpinan partai politik  

 Tidak hanya partai politik, pemerintah juga mengemukakan hal tersebut. Hal ini diucapkan oleh Luhut 

Binsar Panjaitan 

 Terdapat tiga pertimbangan untuk amandemen UUD 1945, yaitu momentum, subtansi yang akan 

dirubah, dan partisipasi publik.  

 Terkait urgensi amandemen konstitusi, terdapat 3 rekomendasi. Pertama, menunda rencana 

amandemen UUD 1945. Kedua, MPR perlu melakukan kajian terhadap subtansi prioritas yang akan 
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diamandemenken dengan melibatkan masyarakat sipil. Ketiga, membuka ruang bagi partisipasi 

publik.    

Zulfikar Arse Sadikin, Anggota DPR RI Fraksi Golkar  

 Amandemen adalah suatu hal yang konstitusional  

 Terkait amandemen konstitusi, sebenarnya ini hanya wacana atau diskusi saja. Sampai saat ini tidak 

ada secara formal yang membahas hal tersebut.  

 Soal penundaan pemilu, ada aturan yang berlaku jika ingin menunda pemilu. Tetapi saat ini kondisi 

itu tidak ada sehingga penundaan pemilu tidak memungkinkan.  

 Hasil survei juga banyak yang menunjukan penolakan terhadap penundaan pemilu.  

 Amandemen konstitusi tidak urgen untuk dilakukan saat ini.  

 

Faldo Maldini, Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara 

 

 Entri poin amandemen konstitusi itu terkait masa jabatan presiden.  

 Amandemen konstitusi dan masa jabatan presiden itu saling berkaitan walaupun sulit jika 

dibenturkan  

 Saat ini presiden sedang sibuk bekerja. Sehingga, tidak ada pertemuan dengan elit-elit politik yang 

membahas hal tersebut.  

 Namun, yang namanya aspirasi tentu perlu untuk ditampung.  

 Terkait perbedaan pandangan dengan koalisi, hal ini mungkin saja terjadi.  

 Yang perlu ditekankan adalah isu perpanjangan masa jabatan presiden datangnya bukan dari presiden  

 Statement Presiden jelas, yaitu taat pada konstitusi.  

 

Feri Amsari, Ahli Tata Negara 

 

 Ada dua model perubahan konstitusi, yaitu formil dan informil.  

 Sebaiknya DPR dan MPR saat ini tidak mengarah kepada amandemen konstitusi saat ini. Karena hal 

ini tidak dibahas pada kampanye di pemilu sebelumnya.  

 Partai politik takut membahas soal amandemen konstitusi saat kampanye  

 Terdapat contoh di Belanda, dimana ketika ada isu terkait perubahan konstutisi, maka Belanda yang 

menggunakan sistem Parlementer akan membubarkan parlemen. Lalu, diadakan pemilu kembali 

dimana partai politik akan membawa dua isu, yaitu setuju atau tidak setuju dengan amandemen 

konstitusi.  

 Dalam sistem presidensial, godaan terbesar adalah perpanjangan masa jabatan presiden.  

 Presiden dalam sistem presidensial ibarat raja, namun dibatasi oleh konstitusi.  
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 Sebagai contoh, Soekarno yang ikut merumuskan terkait masa jabatan Presiden, ikut tergoda 

perpanjagan masa jabatan Presiden.  

 Amandemen tidak dilakukan, namun Presiden Soeharto tetap berkuasa lebih dari dua periode  

 Presiden Joko Widodo dapat mencontoh statement Obama terkait penolakan perpanjangan masa 

jabatan presiden. Pertama, alasan anak dan istri. Kedua, dibatasi oleh konstitusi.  

 Baiknya, amandemen konstitusi terkait perpanjangan masa jabatan presiden tidak untuk presiden 

saat ini, tetapi untuk presiden di periode berikutnya. Sehingga terhindar dari kecurigaan dan konflik 

kepentingan.  

 

FORUM DISKUSI   

 

Pertanyaan  

 

1. Daniel Soeprijadi: bukannya masa jabatan presiden ditetapkan setelah Dekrit Presiden 1959?  

Jawaban: yang saya maksudkan itu pendiri bangsa kita menyusun konstitusi terkait masa jabatan presiden 

itu dua periode. Faktanya, Presiden Soekarno yang ikut menyusun itu sebelumnya berubah dengan tergiur 

memperpanjang masa jabatan presiden (Feri Amsari).   

 

2.  Ismail Ibrahim: Cara membedakan perubahan amandemen yang secara praktis (informil) dengan 

pelanggara konstitusi?  

Jawaban: perubahaan praktis itu artinya informil. Artinya, inkonstitusional.  

 

3. Adinda Tenrianke Muchtar: Bagaimana posisi bang Zul saat ini dan bagaimana dengan DPR?  

Jawaban: Jangan pernah lelah untuk mengkritik DPR  

 

4. Rio Septian: komunikasi Presiden dengan anak buahnya saja tidak sehat. Tetapi bang Faldo bilang jangan 

apa-apa dikaitkan dengan Presiden. Gimana menurut Bang Faldo?  

Jawaban: Presiden bilang taat konstitusi. Perbedaan pendapat bukan berarti komunikasi tidak sehat.  

 

Closing Statement 

1. Hemi Lavour Febrinandez 
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Perlu diskusikan kembali kapan amandemen konstitusi ini diperlukan sehingga benar-benar untuk 

kepentingan masyarakat.  

 

2. Zulfikar Arse Sadikin 

Yang sudah baik dipertahankan, yang belum baik diperbaiki.  

3. Feri Amsari  

Semoga konstitusi berjalan secara konstitusonal  

4. Faldo Maldini  

Kita sama-sama jaga demokrasi. Terlepas ada perbedaan. 

 

Catatan :  

1. Rangkuman dan Materi Presentasi THE INDONESIAN FORUM dapat diakses di 

http://www.theindonesianinstitute.com/index.php/kegiatan/the-indonesian-forum 

2. Materi dapat digunakan untuk publikasi atau keperluan lainnya dengan menyebutkan sumber 

informasi dari “The Indonesian Forum yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute”. 

 

~ TERIMA KASIH ~ 

http://www.theindonesianinstitute.com/index.php/kegiatan/the-indonesian-forum

