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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Sejarah Indonesia mencatat secara materiil lahirnya konstitusi pertama 

Negara Republik Indonesia bersumber pada Proklamasi 17 Agustus 1945. 

Indonesia melalui Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) sehari 

setelah kemerdekaan, yakni pada tanggal 18 Agustus 1945 bertindak atas 

prakarsa sendiri tanpa campur tangan Jepang, menetapkan Undang-Undang 

Dasar 1945.1 Sejak berlakunya, Undang-Undang Dasar 1945 menjadi sebuah 

konstitusi di Indonesia.  

Konstitusi di Indonesia dalam perjalanannya mengalami beberapa kali 

perubahan yang berdampak pada sistem pemerintahan di Indonesia yang turut 

berubah karena kondisi dan alasan yang ada pada waktu itu. Indonesia sempat 

merubah konstitusinya mulai dari UUD 1945 yang menganut sistem 

pemerintahan presidensial menjadi Konstitusi Republik Indonesia Serikat 

pada tahun 1949 yang menganut sistem pemerintahan parlementer semu 

kemudian berubah lagi menjadi UUD Sementara pada tahun 1950 yang 

menganut sistem pemerintahan parlementer dan dirubah kembali lagi menjadi 

UUD 1945 yang menganut sistem pemerintahan presidensial melalui dekrit 

                                                           
1 I Dewa Gede Atmaja, 2012, Hukum Konstitusi Problematika Konstitusi Indonesia 

Sesudah Perubahan UUD 1945, Malang: Setara Press, halaman 114. 
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Presiden tanggal 5 Juli 1959.2 Perubahan konstitusi di Indonesia berakhir saat 

memasuki era reformasi. 

 Pada era reformasi Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 mengalami 

beberapakali amandemen yaitu amandemen pertama pada tanggal 19 Oktober 

1999, amandemen kedua pada tanggal 18 Agustus 2000, amandemen ketiga 

pada tanggal 10 November 2001, dan amandemen keempat pada tanggal 10 

Agustus 2002.3 

Berdasarkan Pembukaan UUD Negara RI 1945 alinea keempat4 dan pasal 

1 ayat (1) UUD Negara RI 19455, dapat disimpulkan bahwa bentuk negara 

Indonesia adalah kesatuan, bentuk pemerintahannya adalah republik dan 

berkedaulatan rakyat. Selain bentuk negara kesatuan dan bentuk pemerintahan 

republik, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan sebagai kepala 

negara dan sekaligus kepala pemerintahan6. Dengan demikian, sistem 

pemerintahan di Indonesia dikatakan menganut sistem pemerintahan 

presidensial. Apabila dicermati dari ciri-ciri sistem pemerintahan 

presidensial,7 UUD Negara RI 19458 jelas menunjukan bahwa Indonesia 

                                                           
2 Bryan Hawindo, 2014, “Sistem Pemerintahan Indonesia Dari Masa ke Masa”, 

http://sistempemerintahannegaraindonesia.blogspot.co.id, Diakses tanggal 13 April 2016, pukul 
24.15 WIB. 

3 I Dewa Gede Atmaja, Op.cit, halaman 117. 
4 Dalam Pembukaan UUD Negara RI 1945 alinea keempat yang berbunyi, "bahwa 

kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara 
Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan 
rakyat”. 

5 Dalam UUD Negara RI 1945 pasal 1 ayat (1) yang berbunyi, "Negara Indonesia adalah 
negara kesatuan yang berbentuk republik. 

6 Dalam UUD Negara RI 1945 pasal 4 ayat (1) yang berbunyi, "Presiden Republik 
Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”. 

7 Menurut I Dewa Gede Atmaja, ciri-ciri sistem pemerintahan Presidensial, menganut 
prinsip-prinsip, yaitu Presiden di samping sebagai Kepala Negara juga Kepala Pemerintahan, 
Presiden memegang kekuasaan eksekutif secara real, Presiden tidak bertanggungjawab kepada 
parlemen, Presiden dibantu oleh Menteri-Menteri yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden 
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menganut sistem pemerintahan presidensial, ditambah dengan pemegang 

kekuasaan eksekutif tunggal (Presiden) tidak bertanggung jawab kepada 

Badan Perwakilan Rakyat, melainkan langsung kepada rakyat pemilih karena 

Presiden dipilih langsung oleh rakyat dan Presiden tidak lagi tunduk dan 

bertanggungjawab kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). 

Sebagai negara yang menggunakan sistem pemerintahan presidensial, 

maka Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD 

Negara RI 1945. Dapat diartikan, kekuasaan dan tanggung jawab 

pemerintahan berada di tangan satu orang yaitu dipegang oleh Presiden. 

Presiden yang memegang kekuasaan pemerintahan dalam hal ini menunjuk 

kepada pengertian Presiden menurut sistem pemerintahan presidensial.9 

Dengan dianutnya sistem presidensial, sistem pemerintahan terpusat pada 

jabatan Presiden sebagai kepala pemerintahan (head of government) sekaligus 

sebagai kepala negara (head of state),10 diakui pula bahwa pelaksanaan 

kekuasaan pemerintahan oleh Presiden berdasarkan tafsir UUD Negara RI 

1945, Presiden dibekali hak prerogatif untuk menjalankan wewenangnya. 

Prerogatif berasal dari bahasa latin (Latin: praerogatio, Inggris : 

prerogative, Jerman : das vorrecht) yang diartikan sebagai hak khusus atau 

hak istimewa yang melekat pada seseorang atau kelompok orang di luar dari 

                                                                                                                                                               
dan Eksekutif dan legislatif kedudukannya sejajar dan sama-sama kuat, Presiden tidak dapat 
dijatuhkan oleh Parlemen dan sebaliknya Presiden tidak dapat dibubarkan Parlemen. Periksa I 
Dewa Gede Atmaja, Op.cit, halaman 181. 

8 Dalam pasal 4 ayat (1) UUD Negara RI 1945 disebutkan bahwa “Presiden Republik 
Indonesia memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar”. 

9 Jimly Asshiddiqie. 2006.  Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca 
Reformasi, Jakarta: Konstitusi Press, halaman 127. 
 10 Ibid 
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hak-hak yang menurut hukum berlaku. Hal ini mengandung pengertian bahwa 

hak prerogatif tidak termuat dalam suatu peraturan negara atau konstitusi, 

sehingga hak tersebut benar-benar sangat istimewa.11 

Secara historis, hak prerogatif menjadi hak istimewa seorang raja, yang 

pertama kali diterapkan dalam konteks ketatanegaraan di Kerajaan Inggris. 

Secara umum, istilah hak prerogatif berarti "hak istimewa" yang dimiliki oleh 

banyak Kerajaan atau Monarki di Eropa yang masih ada sampai sekarang. 

Dalam arti yang lebih sempit dan tepat, hak-hak prerogatif kerajaan ini 

dimiliki oleh seorang raja yang terpisah dari hak-hak perwakilan daerah atau 

rakyat, dimana mereka tidak memiliki hak untuk berpartisipasi. Termasuk di 

sini adalah hak-hak untuk mengadakan, membuka dan menutup atau menunda 

pertemuan parlemen maupun penentuan lamanya masa kerja mereka. Menurut 

sebagian besar pakar undang-undang, suatu raja (Monarch) dapat 

membubarkan Majelis Perwakilan Rakyat sebelum berakhirnya masa legislasi 

maupun menentukan pembentukan Parlemen yang baru. Raja memiliki kuasa 

melawan hak inisiatif, yang berarti "hak untuk membuat peraturan" yang 

dimiliki oleh Parlemen. Lebih jauh, ia juga memiliki hak sanksi atas 

keputusan parlemen, berkaitan dengan kekuasaan publikasi hukum 

berdasarkan keputusan parlemen, dimana pelaksanaan suatu undang-undang 

dapat dibatalkan dengan pemberian veto olehnya. Hak ini memberikan 

keistimewaan bagi penguasa politik untuk memutuskan sesuatu berdasarkan 

pertimbangan sendiri, uniknya putusan itu bisa dilakukan tanpa alasan apapun, 

                                                           
11 Bosman. 2014, Hak Prerogatif, Kendari: Kendari Pos, edisi 28 Oktober 2014. 



5 
 

kecuali kehendak pribadi dari sang pemimpin itu sendiri. Kekuasaan Raja 

yang absolut inilah yang dikenal dengan prinsip “de Etaat de moi”, Negara 

adalah saya. Menurut John Locke hak prerogatif adalah kekuasaan tanpa 

memastikan ketentuan hukum, kadang-kadang bahkan melawan hukum 

menurut keputusan sendiri untuk kebaikan publik.12  Di Amerika Serikat, 

Thomas Jefferson penulis Declaration of Independence dan salah seorang 

yang ikut menyusun Konstitusi Amerika Serikat mengartikan hak prerogatif 

sebagai kekuasaan yang langsung diberikan oleh Konstitusi (power granted 

him directly by constitution),13 jadi dapat dikatakan hak ini memberikan 

keistimewaan bagi penguasa untuk memutuskan sesuatu berdasarkan 

pertimbangan sendiri dan keputusan itu bisa dilakukan tanpa alasan apapun, 

kecuali kehendak pribadi dari pemimpin itu sendiri.14 Dalam sejarah negara 

modern, hak prerogratif merupakan penghormatan dan hak yang diberikan 

kepada Kepala Negara untuk menggunakan haknya sebagai simbol kepada 

rakyat yang menjadi sikap kemanusiaan seorang Kepala negara. 

Dalam perkembangan selanjutnya, dimana konsep demokrasi dan konsep 

negara hukum berkembang pesat, secara umum hak prerogatif dapat dimaknai 

sebagai hak istimewa yang dimiliki lembaga-lembaga negara tertentu yang 

dalam menggunakannya bersifat mandiri dan mutlak, dalam arti tidak dapat 

digugat oleh lembaga negara lainnya. Dalam praktiknya hal ini dikenal luas 

                                                           
 12 Wikipedia, 2013, “Prerogatif” https://id.wikipedia.org/wiki/Prerogatif, Diakses tanggal 
06 Mei 2016, pukul 16.47 WIB 

13 Bagir Manan, 2000, UUD 1945 Tak Mengenal Hak Prerogatif, Jakarta: Harian 
Republika, edisi 27 Mei 2000. 

14 Hendri Isnaeny, 2007, Atur Hak Prerogatif Presiden, Jakarta: Majalah Figur, Edisi IX 
tahun 2007. 
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dan bahkan menjadi argumentasi utama dalam membenarkan penggunaan 

hak-hak tertentu oleh Presiden secara mandiri (tanpa adanya mekanisme 

pengawasan dari lembaga lainnya). Pengertian inilah kira-kira yang tepat 

digunakan untuk menggambarkan hak prerogatif Presiden dalam praktik 

ketatanegaraan di Indonesia. Meskipun tidak disebutkan satu kata pun tentang 

hak prerogatif dalam UUD Negara RI 1945, namun kita dapat menelusuri dan 

menginterpretasikan pasal-pasal yang mengatur kekuasaan Presiden.15 Dalam 

tafsiran UUD Negara RI 1945, Presiden dibekali hak prerogatif. Dapat dilihat, 

dalam hal menyatakan keadaan bahaya (Pasal 12 UUD Negara RI 1945); 

mengangkat duta dan konsul (Pasal 13 UUD Negara RI 1945); memberikan 

grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA (Pasal 14 ayat 

(1) UUD Negara RI 1945); amnesti dan abolisi dengan memperhatikan 

pertimbangan DPR (Pasal 14 ayat (2) UUD Negara RI 1945); membentuk 

Dewan Pertimbangan Presiden (Pasal 16 UUD Negara RI 1945); mengangkat 

dan memberhentikan menteri (Bab V Pasal 17 ayat (2) UUD Negara RI 1945). 

Dalam praktik ketatanegaraan negara-negara modern, hak prerogatif 

Presiden dikatakan tidak lagi bersifat mutlak dan mandiri. Hak istimewa ini 

bahkan dapat dikatakan sudah mengalami penyempitan, karena  hanya 

diberikan dalam hal-hal yang terbatas. Sistem pemerintahan negara-negara 

modern berusaha menempatkan segala model kekuasaan dalam kerangka 

pertanggungjawaban publik, sehingga suatu kekuasaan yang tidak dapat 

dikontrol, digugat dan dipertanggungjawabkan, susah untuk mendapat tempat 

                                                           
  15 Bosman, Loc.cit. 
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dalam praktik ketatanegaraan.16 Dalam hal ini penulis memilih hak prerogatif 

dalam hal pengangkatan Duta Besar Republik Indonesia dikarenakan keingin 

tahuan penulis yang mempertanyakan eksistensi hak prerogatif Presiden dalam 

hal ini dengan adanya campur tangan yang dilakukan oleh DPR dengan 

memberikan pertimbangan dalam pengangkatan Duta Besar Republik 

Indonesia Menurut kamus besar Bahasa Indonesia Eksistensi adalah 

keberadaan, kehadiran yang mengandung unsur bertahan.  Sedangkan menurut 

Abidin Zaenal eksistensi adalah: 

“Eksistensi adalah suatu proses yang dinamis, suatu, menjadi atau 
mengada. Ini sesuai dengan asal kata eksistensi itu sendiri, yakni exsistere, 
yang artinya keluar dari, melampaui atau mengatasi. Jadi eksistensi tidak 
bersifat kaku dan terhenti, melainkan lentur atau kenyal dan mengalami 
perkembangan atau sebaliknya kemunduran, tergantung pada kemampuan 
dalam mengaktualisasikan potensi-potensinya”. 

 
Menurut Nadia Juli Indrani, eksistensi bisa kita kenal juga dengan satu 

kata yaitu keberadaan. Dimana keberadaan yang dimaksud adalah adanya 

pengaruh atas ada atau tidak adanya kita. Dapat disimpulkan bahwa eksistensi 

ini sebagai situasi dasar dan kondisi keberadaan hak prerogatif Presiden telah 

menentukan keberadaannya dalam praktek ketatanegaraan di Indonesia 

tersebut, sehingga dalam pelaksanaannya para pihak tidak diperkenankan 

mengesampingkan dan mengabaikan hak tersebut demi keadilan dalam 

pelaksanaan kewenangan Presiden yang ditentukan oleh Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan juga dikarenakan 

banyaknya polemik yang disebabkan oleh Presiden yang mengabaikan 
                                                           

16 Bahtiar Baital. 2014. Pertanggungjawaban Penggunaan Hak Prerogatif Presiden Di 
Bidang Yudikatif Dalam Menjamin Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman. Jakarta: Jurnal Cita 
Hukum. Vol. I No. 1. Divisi Penelitian dan Pengembangan LKBH FH Universitas Muhammadiyah 
Jakarta. halaman 21. 
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pertimbangan DPR dalam mengangkat Duta Besar Republik Indonesia, 

keingintahuan penulis merujuk pada implikasi hukum apa yang dapat terjadi 

jika Presiden benar-benar mengabaikan pertimbangan DPR dan menggunakan 

pertimbangannya sendiri dalam mengangkat Duta Besar Republik Indonesia, 

yang pada dasarnya memang sebagai kewenangan hak prerogatif selaku 

Presiden sebagai kepala negara di Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia implikasi adalah keterlibatan atau keadaan terlibat, yang termasuk 

atau tersimpul; yang disugestikan, tetapi tidak dinyatakan. Berimplikasi adalah 

mempunyai implikasi; mempunyai hubungan keterlibatan. Dalam pengertian 

lain implikasi dalam Bahasa Indonesia adalah efek yang ditimbulkan di masa 

depan atau dampak yang dirasakan ketika melakukan sesuatu. Dengan adanya 

pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa implikasi hukum 

adalah akibat hukum atau dapat dikatakan efek yang timbul di masa depan 

akibat keterlibatan sesuatu dalam aspek hukum. 

Dalam konteks mengangkat duta dan konsul, Presiden diberikan hak 

prerogatif untuk memilih dan mengangkat duta dan konsul Republik 

Indonesia,17 akan tetapi dalam mengangkat duta dan konsul Presiden ternyata 

dianggap tidak sepenuhnya menjadi hak prerogatif Presiden karena Presiden 

harus terlebih dahulu meminta pertimbangan kepada Dewan Perwakilan 

Rakyat (DPR).18 Hal ini dapat dikatakan sebagai penyempitan hak prerogatif 

Presiden jika kita melihat pendapat Oksep Adhayanto yang mengatakan 

                                                           
17 Dalam pasal 13 ayat (1) UUD Negara RI 1945 yang menyatakan “Presiden mengangkat 

Duta dan Konsul”. 
18 Dalam pasal 13 ayat (2) UUD Negara RI 1945 yang menyatakan “Dalam hal 

mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat”. 
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bahwa, “hak prerogatif adalah hak yang dimiliki oleh seorang kepala 

pemerintahan atau kepala negara tanpa ada intervensi dari pihak manapun 

dalam menggunakan hak tersebut”. Oleh karena itu hak prerogatif Presiden 

dalam mengangkat Duta Besar dan Konsul Republik Indonesia menjadi 

sesuatu yang dipertanyakan, hak yang tidak lagi diartikan sebagai hak yang 

mandiri, mutlak, dan tidak dapat mengikutsertakan lembaga-lembaga negara 

lain dalam pelaksanaannya, dapatkah disebut sebagai hak prerogatif Presiden. 

Sebuah campur tangan dari lembaga lain yang berupa pertimbangan yang 

dapat diabaikan karena sifatnya yang tidak mengikat dapatkah diartikan 

menjadi suatu yang mempersempit hak prerogatif Presiden dalam hal Presiden 

menggunakan hak prerogatifnya untuk mengangkat duta dan konsul Republik 

Indonesia. Permasalahan yang timbul adalah mengenai bagaimana eksistensi19 

hak prerogatif Presiden dalam pengangkatan Duta Besar dan Konsul Republik 

Indonesia sebagai bentuk kekuasaan eksekutif (Presiden).  

Dalam prakteknya Presiden harus terlebih dahulu melihat pertimbangan 

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dalam hal ini DPR hanya memberikan 

pertimbangan mengenai pengangkatan Duta Besar Republik Indonesia. 

Keputusan dari hasil pertimbangan yang dilakukan oleh DPR tidaklah 

mengikat keputusan Presiden karena pada prakteknya bisa saja Presiden 

memberikan pertimbangannya sendiri. Wakil Ketua Komisi I DPR RI Tantowi 

Yahya mengatakan “Dari 33 nama calon duta besar yang akan ditempatkan di 

berbagai negara yang memiliki hubungan diplomatik, 11 di antaranya 

                                                           
19 Dalam kamus  besar  Bahasa  Indonesia  menyatakan eksistensi  adalah  keberadaan,  

kehadiran yang  mengandung  unsur  bertahan. 
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merupakan tim sukses Presiden Joko Widodo. Kita tidak bisa menolak, itu hak 

prerogatif Presiden, tapi ada mekanisme di Komisi I, yaitu dengan fit and 

proper test. Dari sana kita bisa menilai secara obyektif walaupun tidak layak, 

bila Presiden menginginkan mereka tetap menduduki posisi itu, ya boleh 

saja”20. Sedangkan menurut Djoko Susilo dalam opini jawa pos mengatakan 

“Memang, di antara sejumlah nama relawan yang diajukan Presiden Joko 

Widodo, ada yang tepat dan sangat layak menduduki pos yang diusulkan. 

Namun, beberapa nama lainnya kurang memenuhi kriteria minimal sebagai 

calon duta besar. Pengalamannya hanya aktif dalam sebuah ormas dan 

kemudian menjadi relawan Presiden Joko Widodo. Tentu, hal yang demikian 

menjadi keprihatinan sebagian kalangan korps diplomatik. Sebab, duta besar 

adalah wakil negara dan bangsa. Kalaupun dia tidak berasal dari diplomat 

karir, diharapkan calon yang bersangkutan menunjukkan kapasitas sebagai 

calon diplomat dan memiliki pengetahuan dasar diplomasi yang mumpuni. 

Sebenarnya, kalangan korps diplomat karir bisa menerima penunjukan Dubes 

nonkarir sebagai hak prerogratif Presiden. Tetapi, hak tersebut semestinya 

tidak digunakan secara semena-mena. Pertama, calon yang diangkat mesti 

menunjukkan kualitas minimal calon diplomat. Kecakapan bahasa asing, 

khususnya Inggris. Kedua, calon memiliki pengalaman profesional di 

bidangnya secara memadai. Ketiga, jumlah alokasi tidak sangat besar hingga 

mencapai sepertiga angkatan atau lebih. Sudah seharusnya Presiden Joko 

Widodo memikirkan kepentingan diplomasi dan politik luar negeri Indonesia 

                                                           
 20 Merdeka.com, 2015, “Tim sukses Jokowi jadi dubes, DPR sebut bisa ditolak negara 
tujuan”. http://www.merdeka.com/html. diakses tanggal 23 Maret 2016, pukul 18.25 WIB. 
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secara komprehensif”21. Hal ini pun menimbulkan permasalahan bagaimana 

implikasi22 hukum jika Presiden mengabaikan pertimbangan DPR dalam 

pengangkatan Duta Besar Republik Indonesia. 

Berdasarkan adanya permasalahan-permasalahan tersebut persoalan 

eksistensi dan implikasi hukum ini menjadi menarik ketika dikaitkan dengan 

hak prerogatif Presiden dalam pengangkatan Duta Besar Republik Indonesia 

dan melatar belakangi penulis untuk memilih judul  “TINJAUAN YURIDIS 

NORMATIF MENGENAI EKSISTENSI DAN IMPLIKASI HUKUM 

HAK PREROGATIF PRESIDEN DALAM PENGANGKATAN DUTA 

BESAR REPUBLIK INDONESIA”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Dalam suatu penelitian, perumusan masalah merupakan hal yang penting, agar 

dalam penelitian dapat lebih terarah dan terperinci sesuai dengan tujuan yang 

dikehendaki. Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana eksistensi hak prerogatif Presiden dalam pengangkatan Duta 

Besar Republik Indonesia ? 

2. Bagaimana implikasi hukum jika Presiden mengabaikan pertimbangan 

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam pengangkatan Duta Besar 

Republik Indonesia ? 

                                                           
 21 Opini Jawa Pos, 2015, “Ketika relawan menjadi dubes RI”, 
http://library.uinsby.ac.id/index.php, diakses tanggal 09 Mei 2016, pukul 22.38. 

22 Dalam kamus besar Bahasa Indonesia menyatakan, “keterlibatan atau keadaan terlibat, 
manusia sebagai objek percobaan atau penelitian semakin terasa manfaat dan kepentingannya” 
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C. Tujuan Penulisan 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari 

penulisan Tugas Akhir ini ialah : 

1. Untuk mengetahui eksistensi hak prerogatif Presiden dalam pengangkatan 

Duta Besar Republik Indonesia. 

2. Untuk mengetahui implikasi hukum hak prerogratif Presiden dalam 

pengangkatan Duta Besar Republik Indonesia jika hak prerogatif 

diberlakukan tanpa melihat pertimbangan dari lembaga lain. 

 

D. Manfaat Dan Kegunaan Penulisan 

1. Manfaat Teoritis 

Karya tulis ini diharapkan dapat membantu mengembangkan ilmu 

pengetahuan dan menambah wawasan terutama untuk menemukan 

jawaban atas permasalahan yang dikemukakan dalam rumusan masalah 

yakni mengenai eksistensi dan implikasi hukum mengenai hak prerogratif 

Presiden dalam pengangkatan Duta Besar Republik Indonesia, sehingga 

diharapkan akan mendapatkan hasil yang bermanfaat dan berguna untuk 

masa yang akan datang. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Penulis 

Karya tulis ini dapat berguna sebagai penambah wawasan dan ilmu 

pengetahuan tentang permasalahan yang dikaji oleh penulis, sekaligus 
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sebagai penulisan Tugas Akhir untuk menyelesaikan studi S1 di Fakultas 

Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. 

b. Bagi Kalangan Akademisi 

Karya tulis ini dapat digunakan sebagai bahan referensi atau rujukan awal 

untuk penelitian lebih lanjut berkaitan dengan dengan eksistensi dan 

implikasi hukum hak prerogratif Presiden dalam pengangkatan Duta Besar 

Republik Indonesia. 

c. Bagi Masyarakat 

Karya tulis ini dapat digunakan sebagai sarana masyarakat untuk 

memperoleh pandangan dan pengetahuan terkait dengan eksistensi dan 

implikasi hukum hak prerogratif Presiden dalam pengangkatan Duta Besar 

Republik Indonesia. 

 

E. Metode Penulisan 

Untuk memperoleh data-data yang dihubungkan dengan penulisan tugas akhir 

ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut : 

1. Metode Pendekatan 

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian 

masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan sehingga mencapai tujuan 

penelitian atau penulisan.23 Berdasarkan ruang lingkup serta identifikasi 

masalah sebagaimana telah diuraikan, untuk mengkaji secara komprehensif 

dan holistik pokok permasalahan, maka metode pendekatan yang digunakan 

                                                           
23 Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: Citra Aditya 

Bakti, halaman 112. 
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oleh penulis adalah penelitian yuridis normatif (normatif legal research) 

dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian analisis terhadap peraturan 

perundang-undangan yang  mencakup tentang sistematika suatu hukum. 

Metode penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah 

untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi 

normatifnya.24  Penelitian ini merupakan metode penelitian hukum yang 

dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian 

hukum normatif ini adalah penelitian hukum doktriner yang juga disebut 

sebagai penelitian hukum perpustakaan atau studi dokumen. Disebut 

penelitian hukum doktriner karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan 

hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang 

lain. Sedangkan disebut sebagai penelitian perpustakaan ataupun studi 

dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang 

bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. 

2. Bahan Hukum25 

Dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan beberapa bahan 

hukum sebagai berikut : 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan Hukum Primer yakni bahan hukum yang bersifat utama atau 

sebagai dasar utama dalam menuliskan penelitian ini. Adapun Bahan 

hukum primer yang digunakan dalam penulisan penelitian ini terdiri dari: 

                                                           
24 Johny Ibrahim, 2005, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif,  Malang: 

Bayumedia, halaman 57. 
25 Dalam penelitian ini tidak digunakan istilah “data”, tapi istilah “bahan hukum”, karena 

dalam penelitian normatif tidak memerlukan data, yang diperlukan adalah analisis ilmiah terhadap 
bahan hukum. Periksa Jhony Ibrahim, Ibid, halaman 268-269. 
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- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (pra 

Amandemen) 

- Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949 

- Undang-Undang Sementara 1950 

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (pasca 

Amandemen) 

- Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang digunakan sebagai 

pendukung bahan hukum primer dalam menganalisa suatu permasalahan. 

Bahan hukum sekunder berasal dari: 

- Buku-buku terkait dengan permasalahan 

- Dokumen-dokumen terkait dengan permasalahan 

- Hasil-hasil penelitian atau hasil karya dari kalangan hukum 

- Jurnal Hukum 

- Internet 

c. Data  Tersier 

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang digunakan sebagai bahan 

hukum pelengkap dalam membantu menjelaskan dan mempermudah 

pemahaman bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan 

hukum tersier antara lain kamus dan ensiklopedia. 

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 
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Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi 

kepustakaan yaitu pengkajian informasi tertulis (library research) 

mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan 

secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif26 dan studi 

dokumentasi terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, 

sekunder, maupun tersier, yaitu dengan mengumpulkan berbagai ketentuan 

perundang-undangan, makalah, literatur, dan artikel yang berhubungan 

dengan topik permasalahan yang diangkat oleh penulis, sehingga 

didapatkan landasan teori untuk digunakan dalam mengemukakan 

pendapat atau pandangan. 

4. Teknik Analisisa Bahan Hukum 

Seluruh data yang terkumpul dianalisis menggunakan analisis deskriptif 

kualitatif yakni pemilihan teori-teori seperti teori konstitusi, teori, asas-

asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam undang-undang, 

kemudian disajikan secara deskriptif yaitu dengan  menjelaskan, 

menguraikan, membandingkan dan menggambarkan sesuai dengan 

permasalahan dalam penulisan hukum ini. 

 

F. Rencana Sistematika Penulisan 

Pada penyusunan penulisan hukum ini ,penulis membagi pembahasan 

kedalam empat bab, dimana setiap bab dibagi atas beberapa sub-bab, 

sistematika penulisannya secara singkat adalah sebagai berikut :  

                                                           
26 Ibid, halaman 392 
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BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini memuat hal-hal yang melatar belakangi pemilihan topik dari 

penulisan skripsi dan sekaligus menjadi pengatur umum didalam 

memahami penulisan secara keseluruhan yang terdiri dari latar belakang 

masalah,identifikasi masalah,tujuan penelitian,mamfaat penelitian , 

kegunaan penelitian , kerangka pemikiran, metode penelitian dan 

sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menguraikan dan menjelaskan berbagai teori-teori hukum yang 

dapat mendukung penelitian yang bersumber dari perundang-undangan 

maupun literatur-literatur yang akan digunakan untuk mendukung analisis 

yang akan dilakukan pada penelitian yaitu terkait dengan eksistensi dan 

implikasi hukum hak prerogratif Presiden dalam pengangkatan Duta Besar 

Republik Indonesia. 

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi penulis akan menjawab , menguraikan dan menganalisis 

secara rinci dan jelas terkait rumusan masalah yang berhubungan dengan 

objek yang di teliti yaitu berkenaan dengan eksistensi dan implikasi 

hukum hak prerogratif Presiden dalam pengangkatan Duta Besar Republik 

Indonesia. 

BAB IV : PENUTUP 
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Bab terakhir ini adalah kesimpulan yang merupakan kristalisasi hasil 

analisis dan inteprestasi yang dirumuskan dalam bentuk pernyataan dan 

merupakan jawaban atas identifikasi masalah. 


