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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang 

Salah satu persoalan penting setelah terjadinya empat kali perubahan 

Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 adalah adanya ketentuan yang secara 

eksplisit mengatur pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa 

jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) atas usul Dewan 

Perwakilan Rakyat (DPR). Alasan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil 

Presiden disebutkan secara limitatif dalam konstitusi, yaitu pengkhianatan 

terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lain, perbuatan tercela, 

atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. 

Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 7A dan 7B Perubahan Ketiga UUD 1945
1
. 

Munculnya ketentuan ini sebenarnya merupakan konsekuensi logis dari 

adanya keinginan untuk lebih mempertegas sistem pemerintahan presidensial 

yang merupakan salah satu kesepakatan dasar Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja 

MPR
2
. Penegasan sistem pemerintahan presidensial tersebut mengandaikan 

adanya lembaga kepresidenan yang mempunyai legitimasi kuat yang dicirikan 

dengan: (1) adanya masa jabatan Presiden yang bersifat tetap (fixed term); (2) 

                                                           
1
 Mahkamah konstitusi Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia 

Tahun 1945, Jakarta: Sekretariat Jendral MK RI 2006,hal.66-67 
2
 Selengkapnya kesepakatan dasar yang disusun Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR adalah (1) 

tidak mengubah Pembukaan UUD 1945; (2) tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia; (3) mempertegas sistem pemerintahan presidensial; (4) Penjelasan UUD 1945 

ditiadakan serta hal-hal normatif dalam Penjelasan dimasukkan ke dalam pasal-pasal; dan (5) 

perubahan dilakukan dengan cara adendum. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 

Panduan dalam Memasyarakatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945: Latar Belakang, Proses dan Hasil Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2003), hal. 24-25.   
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Presiden selain sebagai kepala negara juga kepala pemerintahan; (3) adanya 

mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi (checks and balances); dan (4) 

adanya mekanisme impeachment. Sebelum terjadinya perubahan terhadap UUD 

1945, Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dengan alasan-alasan 

yang bersifat politis bukan yuridis. 

Hal ini tidak lazim diterapkan di negara dengan sistem pemerintahan 

presidensial. Oleh karena itu, Perubahan Ketiga UUD 1945 memuat ketentuan 

pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya yang 

semata-mata didasarkan pada alasan-alasan yang bersifat yuridis dan hanya 

mengacu pada ketentuan normatif-limitatif yang disebutkan di dalam konstitusi. 

Selain itu,proses pemberhentian tersebut hanya dapat dilakukan setelah didahului 

adanya proses konstitusional melalui Mahkamah Konstitusi (MK) yang akan 

memeriksa, mengadili dan memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau 

Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan 

terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lain, perbuatan tercela, 

atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. 

Adanya kemungkinan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam 

masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR inilah yang secara teknis 

ketatanegaraan disebut dengan istilah impeachment
3
. 

Impeachment berasal dari bahasa inggris yakni “to impeach”. Dalam 

kamus besar bahasa inggris maupun kamus  hukum, to impeach artinya adalah 

“memanggil” atau “mendakwa” untuk meminta pertanggung jawaban. Dalam 
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hubungan dengan kedudukan kepala negara atau kepala pemerintahan, 

impeachment berarti pemanggilan atau pendakwaan untuk meminta 

pertanggungjawaban atas persangkaan pelanggaran hukum yang dilakukannya 

dalam masa jabatan. Dengan demikian penggunaan pranata impeachment dalam 

sistem hukum yang sering digunakan  terutama menurut hukum tata negara lebih 

diproyeksikan pada ketentuan pelanggaran hukum tidak hanya karna sebab faktor 

politik
4
. Meskipun dalam praktek pelaksanaanya pranata impeachment itu bukan 

hanya ditujukan pada kekuasaan Presiden sebagai kepala negara atau 

pemerintahan melainkan setiap jenjang jabatan yang ada pada struktur 

pemerintahan baik yang berbentuk sistem presidensial maupun parlementer. 

Banyak pihak yang memahami bahwa impeachment merupakan turunnya, 

berhentinya atau dipecatnya Presiden atau pejabat tinggi dari jabatannya. 

Sesungguhnya arti impeachment sendiri merupakan tuduhan atau dakwaan 

sehingga impeachment lebih menitikberatkan pada prosesnya dan tidak mesti 

berakhir dengan berhenti atau turunnya Presiden atau pejabat tinggi negara lain 

dari jabatannya. Dalam praktek impeachment yang pernah dilakukan di berbagai 

negara, hanya ada beberapa proses impeachment yang berakhir dengan 

berhentinya seorang pimpinan negara. Salah satunya adalah Presiden Lithuania, 

Rolandas Paskas, dimana proses impeachment itu berakhir pada berhentinya 

Paskas pada tanggal 6 April 2004. Di Amerika pernah terjadi beberapa kali proses 

impeachment terhadap Presiden misalnya pada Andrew Johnson, Richard Nixon, 

dan terakhir pada William Clinton. Namun, kesemua tuduhan impeachment yang 
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 Jimly Asshiddiqie,impeachment, www.the.celly.com., hal 1. diakses pada tanggal 12 februari 

2012 
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dilakukan di Amerika itu tidak berakhir pada berhentinya Presiden. Pada kasus 

Richard Nixon, Nixon mengundurkan diri pada saat proses impeachment 

berlangsung sehingga belum sampai pada putusan dari proses impeachment itu. Di 

Korea Selatan, Presidan Roh Moo-hyun (2003-2008) adalah Presiden Korea 

pertama yang didakwa melalui proses parlemen karena didakwa melanggar 

prinsip netralitas dalam  Undang-undang pemilihan umum, yaitu dengan terang-

terangan mendukung Partai Uri yang didirikannya dalam pemilihan anggota 

parlemen (National Assembley), serta dakwaan bahwa sanak keluarga dan 

pembantu politiknya mengumpulkan dana ilegal sebesar 10 juta dolar AS dari 

kalangan pengusaha untuk kemenangan kampanyenya
5
. Mahkamah Konstitusi 

kemudian memutuskan menolak mosi impeachment dari National Assembley dan 

Roh Moo-hyun tetap memegang jabatan presiden sampai akhir masa jabatannya. 

Namun setelah mosi impeachment diputuskan National Assembley, Roh Moo-

hyun harus non aktif dari jabatannya selama sekitar dua bulan sebagai presiden 

sampai keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi
6
. 

Putusan mosi impeachment terhadap presiden Roh Moo-hyun 

menunjukkan gejala yang sangat menarik, karena meskipun telah didukung oleh 

2/3 anggota parlemen, rakyat justru menolak tindakan parlemen. Oleh karena itu, 

putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak mosi parlemen 84% rakyat Korea 

Selatan. Mosi impeachment terhadap Presiden Roh Moo-hyun menjadi sangat 

menarik karena ini menjadi kasus pertama didunia, seorang presiden yang 

                                                           
5
 Mosi diloloskan oleh parlemen pada 12 Maret 2004, dengan persetujuan 193 dari 273 anggota 

parlemen yang dikuasai oleh oposisi. Walaupun dengan demikian langkah parlemen ini ditolak 

oleh Mahkamah Konstitusi dan rakyat Korea selatan. 
6
 Lihat profil singkat Roh Moo-hyun, http:// 4 l u.blogspot.com,2009/5/mantan-presiden-korea-

selatan.diakses pada tanggal 15 februari 2012. 
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didakwa untuk dimakzulkan oleh parlemen dan diputuskan bebas dengan putusan 

final oleh lembaga peradilan dalam hal ini oleh Mahkamah Konstitusi. Setidaknya 

ada 3 hal yang menarik dalam melakukan pengkajian mengenai impeachment. 

Pertama adalah mengenai objek impeachment, kedua mengenai alasan-alasan 

impeachment serta terakhir mengenai mekanisme impeachment. Masing-masing 

negara yang mengadopsi ketentuan mengenai impeachment mengatur 

secaraberbeda-beda mengenai hal-hal tersebut, sesuai dengan pengaturannya 

dalam konstitusi masing-masing negara tersebut. 

Mengenai mekanisme impeachment di negara-negara yang mengadopsi 

ketentuan ini juga berbeda-beda. Namun secara umum, mekanisme impeachment 

pasti melalui sebuah proses peradilan tata negara, yang melibatkan lembaga 

yudikatif, baik lembaga itu adalah Mahkamah Agung (Supreme Court) atau 

Mahkamah Konstitusi (Constitutional Court). Bagi negara-negara yang memiliki 

2 lembaga pemegang kekuasaan yudikatif yaitu Mahkamah Agung dan 

Mahkamah Konstitusi, maka besar kecenderungan bahwa Mahkamah Konstitusi-

lah yang terlibat dalam proses mekanisme impeachment tersebut. Keterlibatan 

Mahkamah Konstitusi dalam proses impeachment itu sendiri berbeda dimasing-

masing negara, tergantung pada sistem pemerintahan yang dimiliki oleh negara 

tersebut serta tergantung pula pada kewenangan yang diberikan oleh Konstitusi 

kepada Mahkamah Konstitusi dalam keterlibatannya pada proses impeachment. 

Di satu negara Mahkamah Konstitusi berada pada bagian terakhir dari mekanisme 

impeachment setelah proses itu melalui beberapa tahapan proses di lembaga 

negara lain. Contoh negara dalam sistem ini adalah Korea Selatan. 
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Presiden sebagai  pemegang kekuasaan  penyelenggaraan  negara Republik 

Indonesia seperti  diamanahkan konstitusi UUD  1945  memiliki  tanggung  jawab 

penuh  dalam  hal  kepala  negara  sekaligus  kepala  pemerintahan
7
. Dalam 

menjalankan  pemerintahan,  presiden  dibantu  oleh  seorang  wakil  presiden  

yang kemudian bertindak  sebagai lembaga  eksekutif negara. Pembagian 

kekuasaan  di Indonesia  menempatkan  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  

(MPR),  Dewan Perwakilan  Rakyat  (DPR)  dan  Dewan  Pemerintahan  Daerah  

(DPD)  sebagai lembaga  legislatif  dan  menempatkan  Mahkamah  Agung  (MA)  

dan  Mahkamah Konstitusi  (MK)  sebagai  lembaga  yudikatif  yang  dilengkapi 

KomisiYudisial (KY) sebagai lembaga negara pengawasan. Pembagian 

kekuasaannegara tersebut bertujuan memenuhi  mekanisme check  and balances. 

Mekanisme  ini  berwujud saling  mengawasi  satu  sama  lain  sehingga 

pertanggungjawaban  setiap  lembaga negara kepada rakyat lebih transparan. 

Berlakunya mekanisme saling mengawasi antar  lembaga  negara  di  Indonesia  

juga  untuk  mengurangi  penyalahgunaan wewenang ( detournement ) yang 

kiranya sering terjadi dewasa ini. 

Melihat kebelakang, dalam  perjalanan  sejarah  ketatanegaraan Indonesia 

telah terjadi pemberhentian presiden sebanyak dua kali yaitu pada masa Presiden 

Soekarno  dan  Presiden  Abdurrahman  Wahid.  Hal  yang  menjadi  penyebab 

terjadinya  peristiwa  ketatanegaraan  tersebut  ialah  sengketa antara dua lembaga 

negara  yakni  DPR  yang  di  satu  sisi  berhadap-hadapan  dengan Presiden  di  

sisi yang lain. Sejarah mencatat perbedaan pendapat antara DPR dengan Presiden 
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 Jimly Asshiddiqie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Sinar 

Grafika, Jakarta 2010, hal.107-109 
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di Indonesia yang pertama kali terjadi adalah pada tahun 1966-1967dimana 

Presiden Soekarno memberi progress report kepada MPRS secara defacto. 

Perkembangan situasi kenegaraan yang terjadi pada waktu itu memang tidak 

memihak kepada Presiden Soekarno. Dengan kata  lain, secara politis dukungan 

kepada PresidenSoekarno sangat kecil atau hampir habis. Sehingga dalam Sidang 

Istimewa MPRS tahun 1967
8
, MPRS mencabut kekuasaan pemerintahan Negara 

dari tangan Presiden Soekarno dengan Ketetapan MPRS No.XXXIII/MPRS/1967. 

Substansi ketetapan MPRS tersebut  juga  termuat  yang  menggantikan kedudukan  

Presiden  yaitu Jenderal Soeharto.  

Perbedaan pendapat antara DPR dengan Presiden terjadi untuk kedua 

kalinya padatahun 2001dimana antara DPR hasil pemilihan umum tahun 1999 

denganPresiden AbdurrahmanWahid yang diangkat oleh MPR hasil Pemilu 1999 

mengalami  perseteruan  yang  berlanjut  mosi  tidak  percaya  DPR  atas Presiden 

Abdurrahman Wahid atau yang biasa disapa GusDur. Atas mosi tidak percaya hasil  

perseteruan  tersebut  kemudian  berlanjut  pemberhentian  atau  lengsernya 

Presiden Abrurrahman Wahid dari jabatan kepresidenan melalui Sidang Istimewa 

MPR tahun 2001 dengan Ketetapan MPR No. III/MPR/2001
9
. Dalam TAP MPR 

tersebut dimuat materi pencabutan kekuasan Negara dari tangan Presiden 

Abdurrahman Wahid yang digantikan oleh Megawati Soearnoputri sebagai Wakil 

Presiden saat itu. Kemudian jabatan Wakil Presiden digantikan oleh Hamzah Haz 

berdasarkan ketetapan tersebut. 

                                                           
8
Lihat ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan 

Presiden Soekarno. 
9
Lihat Ketetapan MPR No. III/MPR/2001 Tentang pencabutan  kekuasan Pemerintahan Presiden 

Abdurrahman Wahid. 
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Berdasarkan pengalaman ketatanegaraan Indonesia sepanjang sejarahnya 

yaitu, maka dalam amandemen UUD1945 ditentukan pertama kalinya dikenal 

sebuah lembaga baru bernama Mahkamah Konstitusi(MK). Dinyatakan dalam 

ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 amandemen bahwa : Kekuasaan kehakiman 

dilakukan oleh  sebuah  Mahkamah  Agung  dan  badan peradilan  yang  berada di 

bawahnya dalam  lingkungan peradilan  umum, lingkungan  peradilan tata usaha 

negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. 

Dengan demikian, kekuasaan yudikatif berada pada dua lembaga negara 

yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi secara  

teoritik  dibentuk  dengan maksud  agar berfungsi  sebagai  lembaga  yang 

memiliki otoritas dalam menafsirkan  konstitusi sekaligus  juga  menyelesaikan  

sengketa antar lembaga Negara dan memberikan putusan mengenai pemberhentian 

(impeachment) Presiden dan/atau Wakil Presiden. Tujuan dibentuknya Mahkamah 

Konstitusi dalam hal impeachment sebenarnya untuk menentukan “kepastian 

hukum” terhadap usulan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden apakah 

benar telah memenuhi syarat untuk diberhentikan dari jabatannya. 

Problematika ketatanegaraan tentang impeachment diatas memberikan 

pemahaman bahwa perlu adanya Negara pembanding guna menilai secara 

konstitusional  pengaturan  impeachment  dalam  hal  penentuan  kepastian hukum. 

Perbandingan  hukum  sangat diperlukan  sebagai  tolok  ukur kemanfaatan hukum 

antara negara satu dengan negara yang lain. Perlunya  perbandingan hukum dengan 

negara lain bagi Indonesia adalah mengetahui seberapa jauh hukum dapat 

diterapkan  untuk  bermanfaat  bagi kelangsungan  hidup  negara  dan  harus  ada 
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negara  yang  setaraf  untuk dibandingkan. Dalam hal  impeachment  merupakan 

perbandingan konstitusi secara formal  yang  membahas  terbatas  pada  pasal-pasal 

dalam  konstitusi  beserta lembaga-lembaga  negara  yang  mengakomodasi seluruh  

proses impeachment.  

Untuk  membandingkan  aspek-aspek  konstitusional  sebagai  hukum dasar  

suatu negara dengan negara lain tidak bisa asal pilih  negara  sebagai pembanding. 

Misalnya dalam perbandingan pengaturan impeachment, Negara Indonesia tidak 

boleh  dibandingkan  dengan  negara  Timor Leste atau Brunai Darussalam  karena 

perbedaan mendasar kedua negara yang begitu jauh secarade facto maupun dejure. 

Untuk membandingkan ketentuan tentang impeachment secara konstitusional,maka 

negara  yang  pantas untuk  menjadi  pembanding menurut penulis  adalah  

Amerika  Serikat dan Korea Selatan. Karena Amerika Serikat negara  yang kiranya 

menjadi platform banyak negara didunia dalam hal pengaturan ketatanegaraan.  

Selain  itu, Indonesia juga memiliki  persamaan  dan perbedaan  pengaturan hukum  

kenegaraan  yang  menarik  untuk  dikaji  secara historis  dan  secara  yuridis. 

Lebih fokusnya, hal-hal yang akan diperbandingkan dalam penulisan hukum ini 

adalah; objek impeachment, alasan-alasan impeachment, dan lembaga negara yang 

terlibat beserta proses impeachment itu sendiri. 

Oleh karena itulah maka pengaturan konstitusional impeachment di 

Indonesia menarik untuk  dikomparasikan  dengan  pengaturan impeachment  

secara konstitusional di Amerika Serikat dan Korea Selatan. Amerika  Serikat 

dengan Indonesia  memiliki banyak kesamaan dalam hal struktur kenegaraan. 

Sama-sama dipimpin oleh Presiden dan Wakil Presiden yang mana  dipilih  secara  
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langsung  oleh  rakyat.  Pembagian  kekuasaan  negara  di Amerika  Serikat  secara 

konstitusional juga dibagi  tiga  yaitu legislatif,  eksekutif dan yudikatif. Prinsip 

cheksand balances antar lembaga negara juga diterapkan di Indonesia maupun di 

Amerika Serikat. Kesamaaan yang menarik juga ialah sistem pemerintahan  

Indonesia  dengan  Amerika Serikat  yang  sama-sama  presidensiil.Namun 

berbeda penerapannya dalam kenegaraan menjadi daya tarik untuk dikaji. 

Disamping  itu  juga  terdapat  perbedaan  mendasar  antara  Indonesia  dengan 

Amerika Serikat dalam hal bentuk negara karena bentuk negara Indonesia adalah 

kesatuan  sedangkan  Amerika  Serikat  berbentuk  federal  dengan  banyak Negara 

bagian. 

Negara  Republik  Indonesia  dapat  mempelajari  ketentuan impeachment 

yang  diterapkan di Amerika  Serikat maupun Korea Selatan. Proses impeachment 

di Amerika  Serikat kiranya dapat dikatakan lebih mudah karena secara kepartaian, 

di Negara Amerika Serikat  hanya  terdapat  dua  partai  yaitu Republik dan 

Demokrat sehingga “mosi tidak percaya” yang dikeluarkan parlemen terhadap 

kinerja Presiden sangat  kuat apabila  dibandingkan  dengan  Indonesia  yang 

dalam  lembaga  legislatif  terdapat lebih dari dua partai yang masing-masing 

mempertahankan kepentingan partainya sehingga  dimungkinkan  kepentingan 

politik  penguasa  mempengaruhi  suara parlemen  sehingga  tidak  kuat. Lembaga 

negara  yang  mengatur  proses impeachment di Amerika  Serikat  bertindak dalam  

batasan-batasan  wewenang ketatanegaraan
10

. 
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Salah satu keunikan dari  impeachment  di Amerika Serikat ialah  tidak 

hanya  presiden  dan  wakil  presiden  yang  secara  tersurat  dapat  di 

impeachment, namun  juga  pejabat-pejabat  lembaga  negara  yang  tidak  berada 

dalam  kekuasan  eksekutif  juga  dapat  di- impeachment ,  seperti  hakim,  ketua 

Supreme  Court   (Mahkamah Agung  Amerika Serikat),  hakim  tingkat  distrik 

dan pejabat negara lainnya. Hal tersebut dinyatakan dalam Konstitusi Amerika 

Serikat Article II , Section 4  yang menyebutkan : “The President, Vice 

Presidentand  all civil officers of the United States, shall be removed from Office 

on Impeachment for, an conviction of, Treason, Bribery, or High Crimes and 

Misdemeanors”
11

. 

Di Korea Selatan, selain Presiden, objek impeachment juga dapat 

ditujukan kepada pejabat negara lainnya seperti Presiden, Perdana Menteri, 

anggota Dewan Negara, Kepala Eksekutif Departemen, Hakim Mahkamah 

Konstitusi, Hakim, Anggota Komite Manajemen Pemilihan Pusat, Anggota 

Dewan Audit dan Inspeksi,dan lainnya pejabat publik yang ditunjuk oleh hukum. 

Objek impeachment di Korea Selatan bukan hanya ditujukan kepada Presiden 

sebagaimana halnya di Indonesia, melainkan juga terhadap pejabat publik lainnya. 

Seperti yang termaktub dalam konstitusi Republik Korea Selatan Article 65 

Section 1 di sebutkan : “In case the President, the Prime Minister, members of the 

State Council, heads of Executive Ministries, judges of the Constitutional 

Court,judges, members of the Central Election Management Committee, members 

                                                           
11

James Q Wilson, 1986, American Goverment Institution and Policies, DC Heath and Company. 

The Constitution of The  United States Article II section 4 hal.653 
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of the Board of Audit and Inspection, and other publik officials designated by law 

haveviolated the Constitution or other laws in the performance of official duties, 

the National Assembly may pass motions for their impeachment”. Beranjak dari 

paparan problematika ketatanegaraan  diatas , penulis hendak mengangkat 

permasalahan tersebut dalam skripsi yang berjudul : PERBANDINGAN 

KONSTITUSIONAL PENGATURAN IMPEACHMENT PRESIDEN DAN 

WAKIL PRESIDEN ANTARA REPUBLIK  INDONESIA DENGAN 

AMERIKA SERIKAT DAN KOREA SELATAN DALAM MEWUJUDKAN 

NEGARA REPUBLIK INDONESIA YANG DEMOKRATIS. 

B.  Rumusan Masalah 

Dari latar belakang di atas dapat ditarik beberapa rumusan masalah sebagai 

berikut : 

  1. Apakah persamaan dan  perbedaan  pengaturan   impeachment  Presiden 

dan Wakil  Presiden  antara  Republik  Indonesia  dengan  Amerika  Serikat dan 

Korea Selatan  ditinjau dari masing-masing konstitusinya? 

2. Apakah pengaturan impeachment Presiden dan Wakil Presiden dalam 

Konstitusi Republik Indonesia sudah sesuai dengan konsep Negara yang 

Demokratis? 

C. Tujuan Penulisan 

 Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan penulisan 

yang ingin dicapai oleh penulis adalah : 

1. Untuk mengetahui persamaan dan  perbedaan pengaturan impeachment  

Presiden dan Wakil  Presiden  antara  Republik  Indonesia dengan 
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Amerika Serikat dan Korea Selatan ditinjau dari konstitusionalismenya. 

2. Untuk mengetahui kesesuaian pengaturan  impeachment  Presiden dan 

Wakil Presiden yang seharusnya diatur dalam Konstitusi Republik 

Indonesia sebagai negara yang demokratis. 

D. Manfaat Penulisan 

 Adapun manfaat dari penulisan hukum ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Penulis 

Bagi penulis, penulisan hukum ini merupakan sarana pembelajaran 

dan pengembangan pikiran serta usaha menambah wawasan dan 

pengetahuan penulis sehingga penulis mampu mengikuti perkembangan 

hukum secara intens, dan juga menjadi salah satu syarat mutlak meraih 

gelar Sarjana Hukum (SH) 

2. Bagi Masyarakat 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

kepada masyarakat dibidang hukum tata negara khususnya yang 

berkenaan dengan perbandingan pengaturan dan proses impeachment. 

3. Bagi Akademisi 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstribusi pemikiran 

dalam ilmu hukum, terutama konsentrasi Hukum Tata Negara terkait 

permasalahan perbandingan pengaturan dan proses impeachment. 
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E.  Metode Penelitian 

1. Metode Pendekatan 

Berdasarkan ruang lingkup dan identifikasi masalah sebagaimana 

telah diuraikan, untuk mengkaji lebih mendalam pokok permasalahan 

dalam penelitian ini akan digunakan tipe penelitian hukum normatif. 

Dengan melakukan pendekatan komparatif, pendekatan undang-undang, 

pendekatan historis, dan pendekatan konseptual terhadap bahan pustaka 

atau data sekunder. Ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu 

yang bersifat preskriptif dan terapan, sifat ilmu hukum sebagai ilmu 

terapan merupakan konsekuensi dari preskriptifnya mengingat dalam 

menerapkan standart prosedur atau acara harus berpegang kepada sesuatu 

yang substansial.  

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan 

hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna 

menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini dilakukan dengan 

mempelajari dasar-dasar atau landasan hukum sebagai  bahan kajian. Tipe 

penelitian yang bersifat yuridis-normatif tersebut akan dilakukan dengan 

mempergunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. 

2. Sumber Bahan Hukum 

Sumber bahan hukum  yang digunakan dalam penelitian  ini adalah 

berpegang pada bahan hukum sebagai berikut: 
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a. Bahan hukum primer  

Yaitu bahan hukum utama yang dijadikan acuan atau sumber 

kajian dari penulisan. Bahan hukum primer dalam penulisan 

hukum ini meliputi: 

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945. 

b. Konstitusi Amerika Serikat Tahun 1787. 

c. Konstitusi Korea Selatan 

d. Ketetapan Majelis Permusyawaratan RakyatRepublik 

Indonesia Nomor III/MPR/1978 tentang Kedudukan 

dan Hubungan Tata-Kerja Lembaga Tertinggi Negara 

dengan/atau antar Lembaga-Lembaga Tinggi Negara. 

e. Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 tentang 

Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Presiden 

Soekarno. 

f. Ketetapan MPR No. III/MPR/2001 Tentang pencabutan  

kekuasan Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid 

dan Penetapan Megawati Soekarno Putri menjadi 

Presiden Republik Indonesia. 

g. Undang-Undang No 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang No 24 Tahun 2003 Tentang 

Mahkamah Konstitusi. 
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h. Undang-Undang No 27 Tahun 2009 Tentang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 

Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakila 

Rakyat Daerah. 

b. Bahan Hukum Sekunder.  

        Yaitu bahan hukum penunjang yang merupakan penjelasan, 

penafsiran dan pengembangan dari bahan primer. Bahan hukum 

sekunder dalam penulisan hukum ini meliputi: hasil penelitian, 

pendapat para ahli melalui buku literatur, pendapat para ahli 

melalui media massa baik itu, cetak maupun elektronik, laporan 

seminar  dan pendapat para ahli melalui makalah. 

c. Bahan Hukum Tersier. 

        Yaitu bahan hukum yang digunakan sebagai pelengkap 

penjelasan, penafsiran dan pengembangan dari bahan hukum 

primer maupun sekunder seperti Ensikplopedi dan Kamus.  

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum  

Teknik yang dipergunakan untuk menggali dan mengumpulkan 

data yang dibutuhkan melalui library research (studi kepustakaan) dan 

website. Penelusuran bahan hukum tersebut dengan melakukan pencarian 

ke beberapa perpustakaan di perguruan tinggi di Jawa Timur, mengikuti 

seminar dan forum-forum diskusi, browsing internet. 
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4. Analisis Bahan Hukum 

Setelah penulis memperoleh data, maka langkah selanjutnya 

menganalisis data. Adapun tujuan untuk menemukan jawaban terhadap 

permasalahan. Bahan hukum Diperoleh dari bahan-bahan pustaka 

dianalisis secara kualitatif, ditunjang dengan beberapa interpletasi hukum 

antara lain : interpletasi filosofis, interpleatasi historis dan interpletasi 

yuridis, Selanjutnya, hasil analisis tersebut, penulis tuang dalam suatu 

rumusan kesimpulan. Dengan menyusun dasar-dasar argumentasi 

demikian rupa sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih jelas 

mengenai sejauh mana perbandingan konstitusional pengaturan 

impeachment  Presiden dan Wakil Presiden antara Negara Republik 

Indonesia denga Amerika Serikat dan Korea Selatan.  

F. Sistematika Penulisan  

Setiap penulisan hukum diperlukan adanya sistematika. Hal itu 

dimaksudkan untuk memudahkan membaca serta memahami isi tulisan ini. 

Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini dibagi menjadi 4 bab yaitu 

sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN  

Pada  bab ini penulis akan menjabarkan  mengenai  latar belakang masalah 

yakni memuat alasan pentingnya penelitian yang akan dilakukan dan faktor-faktor 

yang mendorong dilakukannya penelitian berdasarkan permasalahan yang ada, 
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perumusan masalah yakni memuat pertanyaan-pertanyaan yang fokus dan spesifik 

terhadap masalah yang akan diteliti.  

Serta merupakan dasar dari pemilihan judul penelitian, tujuan penelitian 

yakni memuat pernyataan singkat tentang apa yang hendak dicapai dalam 

penelitian, manfaat penelitian yakni menguraikan dan menjelaskan kegunaan 

secara teoritis maupun aplikatif dari penelitian, metode penelitian yakni 

menguraikan cara pelaksanaan penelitian mulai dari merumuskan pendekatan 

penelitian yang digunakan hingga bagaimana manganalisis hasil penelitian, dan 

sistematika penulisan yakni merupakan kerangka penulisan hukum ini nantinya. 

Maka secara keseluruhan pada bab ini penulis menjabarkan mengenai latar 

belakang, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode 

penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA  

 Pada bab ini penulis akan menyajikan teori- teori maupun kaidah-kaidah 

yang bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun literatur-literatur 

yang akan dipakai untuk mendukung analisis yang akan diberlakukan pada 

penelitian ini. Landasan  teoritik  tersebut  meliputi  Tinjauan  umum  tentang 

Impeachment, Tinjauan  Umum tentang  Konstitusi  dan  Konstitusionalisme, 

Tinjauan  Umum tentang  Impeachment dalam Sistem  Ketatanegaraan Amerika 

Serikat, Korea Selatan dan Republik Indonesia, Tinjauan Umum Tentang 

Impeachment dalam berbagai Konstitusi di berbagai Negara, dan Tinjauan  Umum  

tentang  Demokrasi. 
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BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Merupakan bab yang berisi tentang uraian pembahasan permasalahan yang 

diutarkan serta dianalisis secara deskriptif kuantitatif yang berkaitan dengan 

permasalahan tersebut yang merupakan hasil penelitian penulis secara normative, 

yuridis dan komparatif. Adapun penulis akan lebih memfokuskan secara 

mendalam terhadap bahan-bahan  yang  berkaitan  dengan  persamaan  dan  

perbedaan  pengaturan impeachment   presiden dan wakil  presiden  antara  

Indonesia  dengan  Amerika Serikat dan Korea Selatan. Tahapan  kedua,  penulis  

akan  membahas  hal-hal  yang  berdasar  pada  aturan konstitusional negara 

Indonesia setelah diperbandingkan secara komprehensif dengan  aturan  

konstitusional  Amerika  Serikat dan Korea Selatan  guna  menjawab  problematika 

perihal idealisasi pengaturan  impeachment  dalam konstitusi Indonesia dimasa 

depan guna mewujudkan negara hukum yang demokratis. 

BAB IV : PENUTUP  

Merupakan bagian terakhir yang berisi penutup meliputi kesimpulan dan 

saran ataupun rekomendasi, yaitu kesimpulan dari apa yang penulis paparkan 

sebelumnya. 

 


