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PEMAKZULAN PRESIDEN DALAM SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIL  

Wawan Suriadi  

D1A 114265 

Fakultas Hukum Universitas Mataram 

Abstrak  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hakekat hadirnya Pasal 7A UUD NRI 

Tahun 1945 mengenai pemakzulan presiden dan menemukan arah pengaturan yang ideal 

terhadap jabatan presiden di  Indonesia. Adapun manfaat dari penelitian ini secara praktis 

diharapkan dapat menjadi masukan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden dalam 

hal membuat kebijakan mengenai jabatan kepresiden dan pengaturannya. Metode penelitian 

yang penulis gunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif dengan 

teknik pengumpulan data studi kepustakaan. Beberapa hasil temuan penulis berkaitan dengan 

hakekat hadirnya pemakzulan dalam konstitusi indonesia adalah pertama, untuk menjaga 

sistem check and balances terhadap jabatan presiden melalui pengontrolan guna menjaga 

konsep kekuasaan sebagai sebuah amanah. Kedua, arah pengaturan pemakzulan presiden 

perlu dirombak dengan memperjelas alasan dan mekanisme pemakzulan presiden yang 

bertujuan menghindari pemberhentian presiden dikarenakan alasan politik bukan dengan 

alasan hukum. Hal ini dapat dilakuan dengan memasukan pelanggaran etika ringan (soft 

ethic) dan pelanggaran etika berat (hard ethic) dalam undang-undang Etika Penyelenggara 

Negara dimana untuk memperjelas frasa perbuatan tercela mana saja yang dapat digunakan 

untuk memakzulkan presiden. 

Kata kunci :  presiden, Pemakzulan, Etika, Konstitusi 

President Impeachment within a Goverment System Presidensial  

By: Wawan Suriadi 

Abstract 

The purpose of this research is to find the essence of impeachment of  president officials and 

to find direction to regulate reason and the mechanism interms of  impeachment  the 

president in Indonesia. The benefit of this research is divide into two thing, first as teorichal 

and practical. As teoritichal, the research can be source of the other research that do by 

certain people related to impeachment of the president and president official fixterms. As 

practichal this research can give benefit interms of make policy which conducted by house of 

representative and president related to how to regulate president fixterms official as ideal as 

possible. Research method that writer used interms of made this research is juridical 

normative research with study literature. Several result that researcher find is first, existence 

of impeachment in constitution of Indonesia is to mantain the existence of check and balances 

to his officials president with control it. Direction to regulated impeachment in Indonesia 

need to be change include mechanism and reasoning of impeahment.  As reasoning, the deed 

of blamable stated in Constitution of Indonesia need to clarified or enlight and the 

mechanism to impeach president need to abolish political interest by setting out law decision 

priotitized.  

Keyword : president, impeachment, ethic, constitution 
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I. PENDAHULUAN 

Pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

menegaskan “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan 

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

jabatan.”
1
 Pasal tersebut semakin mempertegas bahwa jabatan kepresidenan indonesia 

(presiden officials) masih menggunakan jabatan fixterms (pasti).  

Didalam jabatan fixterms menghendaki adanya suatu penjagaan jabatan selama 

lima tahun tanpa adanya suatu pemberhentian. Hal ini didasari oleh sistem pemerintahan 

presidensil yang dianut oleh Indonesia.  Dalam sistem pemerintahan presidensil jabatan 

presiden dijaga dalam rangka mewujudkan stabilitas pemerintahan. Penjagaan jabatan ini 

dilandasi oleh legitimasi kekuasaan presiden yang didapat secara langsung dari rakyat 

dalam pemilihan umum serta kedudukan presiden yang sekaligus menjadi kepala negara 

dan kepala pemerintahan. 
2
  

Namun terjadi suatu inkonsistensi dalam pengaturan jabatan kepresidenan di 

Indonesia. Hal ini didasari oleh hadirnya pasal pemakzulan dalam Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dibuktikan dengan Pasal 7A yang 

menegaskan “ Presiden dan/ atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa 

jabatannya oleh Majelis Permusywaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat 

baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan 

terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela 

                                                           
1
 Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 7  

2
 Jimly Assidqie, 60 Tahun Jimly Assidqie : Menurut  Sahabat, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta , 2016, 

hlm. 449 
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maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/ atau Wakil 

Presiden. 
3
 

Hadirnya pengaturan tentang pemakzulan tersebut megundang suatu pertanyaan 

yang menjadi persoalan. Sebab pengaturan jabatan fixterm (pasti) menghendaki adanya 

penjagaan jabatan presiden untuk tidak dimakzulkan dalam masa jabatannya, justru 

konstitusi Indonesia memberikan ruang untuk memakzulkan presiden. Hal yang terjadi 

dalam pengaturan jabatan presiden Indonesia berupa perhelatan antara jabatan 

fixterms(pasti) tanpa adanya pemakzulan dengan pemakzulan. Sehingga pengaturan 

tentang pemakzulan presiden menjadi persoalan yang harus dijawab secara logis, ilmiah 

serta dipertanyakan eksistensinya.  

  Konstitusi Indonesia mengatur pula mengenai alasan pemakzulan presiden, 

namun yang menjadi suatu persoalan adalah ketidakjelasan atau kekaburan norma 

pengaturan tentang pemakzulan di Indonesia, hal ini terbukti dalam Pasal 7A yang 

mencantumkan frasa, perbuatan tercela dan tidak memenuhi syarat sebagai Presiden dan/ 

atau Wakil Presiden. Pertanyaan yang muncul adalah perbuatan tercela yang mana yang 

dimaksud untuk memakzulkan Presiden serta syarat yang mana yang dimaksud dalam 

rangka memakzulkan presiden. Frasa perbuatan tercela yang masih terlalu umum dan 

mengundang mulititafsir yang menjadi persoalan dikemudian hari. Hal yang sama juga 

bisa saja terjadi terhadap frasa tidak memenuhi syarat sebagai Presiden dan/ atau Wakil 

presiden sebab frasa tidak memenuhi syarat kendatipun juga masih belum jelas.  

Sehingga berangkat dari persoalan tersebut penulis berkeinginan untuk mengkaji 

“Pemakzulan Presiden dalam Sistem Pemerintahan Presidensil” 

                                                           
3
 Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 7B  
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Beberapa rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini berupa, pertama 

apakah yang menjadi hakikat hadirnya pemakzulan dalam sistem pemerintahan 

presidensil berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

? Kedua, bagaimana menemukan arah pengaturan mengenai pemakzulan presiden di 

Indonesia ?  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan hakekat hadirnya pemakzulan 

dalam Konstitusi Indonesia serta dalam rangka menemukan dan memperjelas arah 

pengaturan pemakzulan dalam jabatan kepresidenan di Indonesia. Manfaat penelitian ini 

diharapkan sebagai suatu masukan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka 

mengatur jabatan kepresidenan di Indonesia serta Mahkamah Konstitusi dalam 

merumuskan peraturan beracara dalam rangka pemakzulan presiden.  

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah 

penelitian yuridis normatif dengan beberapa pendekatan seperti, pendekatan perundang-

undangan(statute approach), pendekatan konseptual (conseptual approach), pendekatan 

perbandingan (comparative approach), dan pendekatan historikal (historical approach). 

Data yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini berupa data primer, sekunder, dan 

tersier. Data tersebut kemudian disusun, dianalisis, dievaluasi serta disempurnakan 

dengan teknik penyusunan deduktif berupa teknik kepenulisan dari umum ke khusus.  
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II. PEMBAHASAN 

A. Hakekat pemakzulan presiden berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 

1. Sejarah Pemakzulan Presiden Soekarno  

Keadaan ketatanegaraan yang masih belum sempurna pada rezim orde lama  

berimplikasi terhadap pemakzulan presiden yang masih kental dengan alasan politis. 

Kedudukan Majelis Permusywaratan Rakyat sebagai lembaga tertinggi negara 

menjadikan presiden dipilih oleh MPR dan bertanggungjawab secara langsung 

terhadap MPR. Konstelasi ketatanegaraan semacam ini menjadikan presiden pada 

rezim orde baru menggantungkan keberlanjutan kepemimpinanya pada kelayakan 

pertanggungjawaban dalam penilaian Majelis Permusyawaratan Rakyat.  

Presiden Soekarno adalah salah satu presiden yang dimakzulkan oleh Majelis 

Permusyawaratan Rakyat atas dalih penolakan pertanggungjawaban. Sebelumnya 

Presiden Soekarno memperolah legitimasi kekuasaan yang kuat pada tataran Majelis 

Permusywratan Rakyat sebab pada tahun 1963 Majelis Permusywaratan Rakyat 

sementara yang dibentuk oleh Soekarno membuat semacam keputusan untuk 

mengangkat Presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup dan panglima 

revolusi Indonesia. 
4
 

Dua tahun berselang semenjak keputusan MPRS berlangsung, terjadi huru-

hara politik pada malam 30 September 1965, peristiwa ini biasa kita kenal dengan 

                                                           
4
 Hamdan Zoelva, Pemakzulan Presiden di Indonesia, Sinar Grafika, Yogyakarta, 2016, hlm. 128 
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sebutan G.30. S/PKI (Gerakan 10 September Partai Komunis Indonesia) Peristiwa ini 

yang menjadi pemicu pemakzulan Presiden Soekarno. 
5
 

Guna mengatasi konflik dan huru-hara politik, Presiden Soekarno 

mengeluarkan Surat Perintah Sebelas Maret Kepada Letnan Jendral Soeharto. Surat 

perintah ini berisi penyerahan kekuasaan Soekarno terhadap Soeharto dalam rangka 

mengembalikan kondisifitas keadaan stabilitas negara. 
6
   

Setidaknya terdapat tiga pokok alasan yang menjadi alasan pemakzulan 

Presiden Soekarno (a). Presiden Soekarno tidak bisa memberikan 

pertanggungjawaban yang bisa memuaskan rakyat khususnya mengenai 

Pemberontakan G.30/SPKI beserta epilognya mengenai kemerosotan ekonomi dan 

akhlak. (b) Adanya kebijaksanaan Presiden Soekarno yang menguntungkan tokoh-

tokoh PKI, (c). Penyerahan kekuasaan Presiden Soekarno terhadap Soeharto. 
7
 

Alasan-alasan tersebut berupa alasan yang sifatnya politis, sehingga keadaan 

tersebut yang menjadi landasan pentingnya dalam rangka mengubah Undang-Undang 

Dasar 1945 sebagai landasan bernegara. Perubahan terhadap dasar negara ini juga 

bertujuan dalam rangka menyempurnakan konsep pemakzulan presiden di Indonesia 

agar tidak terkontaminasi muatan politis.  

2. Hakekat Hadirnya Pemakzulan Presiden dalam Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

Seperti yang telah diuraikan pada latar belakang penelitian ini, hal yang 

dipertanyakan dalam penelitian ini adalah hakekat hadirnya pemakzulan dalam 

Konstitusi Indonesia pasca amandemen ke empat. Sebab jabatan fixterms (pasti) yang 

                                                           
5
 Ibid, hlm. 127 

6
 Ibid 

7
 Ibid, hlm. 134 
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dianut dalam Pasal 7 UUDNRI Tahun 1945 menghendaki penjagaan jabatan presiden 

dalam rangka tidak dimakzulkan dalam masa jabatannya. Sehingga dalam 

menemukan hakekat pemakzulan presiden dalam konstitusi Indonesia haruslah 

dilakukan penafsiran secara purposif yakni dengan melihat kehendak perumus 

Undang-Undang Dasar itu sendiri.  

Dalam rangka menemukan hal itu perlu dilakukan peninjauan terhadap risalah 

sidang perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Maka dikemukakan beberapa pandangan terkait lahirnya Pasal 7A, pandangan 

dimaksud berupa pandangan yang dikemukakan oleh ahli, politisi dan praktisi.  

Valina Singka Subekti menyatakan dalam risalah sidang perubahan Undang-

Undang Dasar 1945 salah satu hal yang ingin diwujudkan dalam ketatanegaraan 

adalah terciptanya suatu hubungan check and balances antara eksekutif dan legisliatif. 

Maka hadirlah pemakzulan presiden, namun jangan sampai konsep pemakzulan itu 

melahirkan instabilitas politik. 
8
 Hal tersebut senada dengan Hendri Tjaswadi dari 

fraksi TNI/POLRI yang menyatakan bahwa dalam rangka fungsi DPR, DPR diberikan 

hak yaki hak dalam usul sebaga upaya pemberdayaan check and balances. 
9
 

Hamdan Zoelva menyatakan bahwa presiden tidak dapat dimakzulkan dalam 

sidang istimewa, jika tidak melanggar pasal impeachment yang benar-benar tegas 

dalam Undang-Undang Dasar ini. Karena presiden dipilih secara langsung oleh rakyat 

dan memperoleh legitimasi suara yang kuat dari rakyat. 
10

 Jimly Assidqie juga 

menyatakan bahwa pelaksanaan pemakzulan dalam konstitusi Indonesia jangan 

sampai mengganggu jabatan fixterms (pasti). Maka desain konstitusi idealnya 
                                                           
8
 Mahkamah Konstitusi RI, Naskah Komperhensip Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, Buku ke IV Jilid I, Kekuasaan Pemerintahan Negara, Sekertariat Jendral dan Kepanitraan 
Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2008, hlm. 375 
9
 Ibid 

10
 Ibid, hlm. 498 
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meletakan alasan pemakzulan dalam dua hal yakni pelanggaran hukum yang telah 

diatur dalam konstitusi dan incapacity.
11

 

Maka dapat disimpulkan bahwa hadirnya pasal pemakzulan presiden adalah 

dalam rangka mewujudkan check and balances antara lembaga legisliatif dan 

eksekutif. Namun jangan sampai pemakzulan juga mengganggu jabatan fixterms 

segingga dilakukanlah pembatasan alasan pemakzulan presiden seperti alasan hukum 

dan incapacity.  

B. Hakekat Pemakzulan Presiden dalam Presfektif Teori dan Konsep 

1. Hakekat Pemakzulan Presiden dalam Presfektif Negara Hukum  

Dalam presfektif negara hukum berdasarkan Al Qur’an dan Sunnah tertera 

beberapa beberapa prinsip satu diantaranya diantaranya  yakni, prinisip kekuasaan 

sebagai amanah. 
12

 prinsip kekuasaan sebagai sebuah amanah memandang 

kekuasaan diberikan atas dasar kehendak tuhan, kehendak rakyat dan kehendak 

negara. Maka dalam rangka menjaga kehendak tersebut dibutuhkan pengontrol 

kekuasaan yakni Konstitusi. Inilah sebab mengapa dalam konstitusi Indonesia 

terdapat pasal mengenai pemakzulan presiden. Hal ini bertujuan dalam rangka 

membingkai kekuasaan agar tetap dalam bingkai amanah yang ideal.  

Julius Stahl dalam nachwakerstaat yang berarti negara jaga malam 

merumuskan beberapa prinsip negara hukum satu diantaranya yakni adanya 

peradilan tata usaha negara yang mengadili perbuatan hukum pemerintah.
13

  

Presiden termasuk dalam pemerintah yang dapat diadili ketika melakukan kesalahan, 

sebab presiden adalah lembaga eksekutif. Dalam hukum administrasi negara 

pemerintahan dibagi dua yakni dalam arti luas dan sempit. Dalam artian sempit 

                                                           
11

 Ibid, hlm. 49 
12

 Muhammad Tahir Azhary, Negara Hukum, Cet. 2, Prenada Media, Jakarta, 2004. Hlm, 83 
13

 Ibid, hlm. 89 
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berarti yang dimaksud dengan pemerintah dalam arti sempit yakni lembaga eksekutif 

termasuk presiden didalamnya. 
14

  

C. Arah Pengaturan Pemakzulan Presiden di Indonesia  

Ada beberapa hal yang perlu dirombak berkaitan dengan pemakzula presiden 

di Indonesia, yakni berkaitan dengan alasan pemakzulan dan mekanisme pemakzulan 

presiden. Pasal 7 A UUD NRI Tahun 1945 menjelaskan “Presiden dan/ atau Wakil 

Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan 

Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila telah terbukti melakukan 

pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, 

tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila telah terbukti 

tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/ atau wakil presiden. 
15

  

Ada beberapa frasa yang masih kabur dalam rumusan pasal tersebut, partama 

berkaitan dengan frasa rumusan tercela yang masih umum dan luas sehingga 

mengundang pertanyaan perbuatan tercela mana yang dapat dijadikan alasan untuk 

memakzulkan presiden. Kedua, frasa tidak memenuhi syarat sebagai Presiden dan/ 

atau Wakil Presiden, pertanyaannya adalah syarat yang mana dimaksud, sebab 

konstitusi tidak merincikan syarat untuk memakzulkan presiden.  

Sehingga dalam rangka memperjelas frasa perbuatan tercela yang dijadikan 

alasan pemakzulan presiden. Perbuatan tercela tersebut dirumuskan sebagai 

perbuatan etik (ethic code).   Rumusan etik tersebut berupa perbuatan tercela yang 

sifatnya ringan (soft ethic) dan perbuatan tercela yang sifatnya berat (hard ethic). 

Perbuatan tercela dengan sifat ringan (soft ethic) berupa perbuatan tercela yang 

                                                           
14

 Kofan Y Stefanus, Perkembangan Kekuasaan Pemerintahan Negara, Dimensi Pendekatan Politik Hukum 
Terhadap Kekuasaan Presiden Menurut UUD 1945, Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yoyakarta, 1998, hlm 23 
15

 Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 7A 
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ranahnya hanya melanggar etika murni dan tidak melanggar hukum, sedangkan 

perbuatan tercela yang sifatnya berat (hard ethic).  

 Perbuatan tercela dengan sifatnya ringan (soft ethic) dapat dicontohkan 

ketika presiden tersebut melakukan perbuatan etika yang sifatnya tidak melanggr 

hukum, contoh presiden berkata kasar, dan melakukan hal yang berkaitan dengan 

ketidaksopanan namun perbuatan ini tidak dapat diproses hukum, sebab ranahnya 

adalah etika murni. Perbuatan tercela yang sifatnya berat (hard ethic) dapat 

dicontohkan ketika presiden melakukan tindak pidana yang melanggar aturan hukum 

pidana.  

Perbuatan tercela yang sifatnya ringan (soft ethic) cukup diproses melalui  

ranah etika yakni dengan melibatkan dewan kehormatan etik presiden. Sebab 

perbuatan tersebut berupa ranah etika murni, sehingga tidak ideal jika diproses 

dengan mekanisme pemakzulan. Sehingga perbuatan tercela yang sifatnya ringan ini 

tidak dapat dijadikan sebagai alasan pemakzulan. Hal lain yang menjadi alasan 

adalah alasan pemakzulan pemakzulan dalam konstitusi Indonesia memang dibatasi 

dalam hal pelanggaran hukum pidana saja, dalam hal ini perbuatan tercela dengan 

sifat ringan (soft ethic) tidak masuk dalam dimensi perbuatan pidana.  

Makna frasa perbuatan tercela lebih diarahkan kepada dimensi perbuatan 

etika berat (hard ethic) yakni pelanggaran secara etika disertai pelanggaran hukum. 

Seperti contohnya berjudi, berzina dan perbuatan tercela yang sekaligus melanggar 

hukum.  

Mekanisme pemakzulan Presiden Indonesia diatur dalam Pasal 7B Ayat 1-7 

UUDNRI Tahun 1945. Mekanisme yang dimaksud terdiri dari beberapa tahap yakni 

(1) tahap pengusulan pemakzulan terhadap DPR, (2) tahap persidangan di Mahkamah 
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Konstitusi (3) tahap pengambilan keputusan di Majelis Permusywaratan Rakyat. 

Persoalannya adalah tahap ini seolah menyampingkan putusan Mahkamah Konstitusi 

sebagai putusan hukum, sebab setelah diadili di Mahkamah Konstitusi dikembalikan 

lagi ke Majelis Permusywaratan Rakyat untuk diputus secara politis.  

Hal inilah yang menjadi persoalan sehingga menginspirasi penulis untuk 

merumuskan perombakan mekanisme pemakzulan Presiden di Indonesia meliputi 

dua tahap yakni, (1) tahap usul yang ke Mahkamah Konstitusi oleh Dewan 

Perwakilan (2) tahap persidangan di Mahkamah Konstitusi. Setelah itu Majelis 

Permusyawaratan Rakyat melanjutkan hasil keputusan Mahkamah Konstitusi dalam 

rangka memakzulkan atau tidak memakzulkan Presiden.  

Adapun pertimbangan terhadap gagasan tersebut berupa hadirnya Indonesia 

sebagai negar hukum yang mengandung konsekuensi bahwa aspek politik haruslah 

berjalan dalam dimensi hukum. Hakekat dari negara hukum menghormati putusan 

hukum apalagi putusan tersebut berupa putusan yang sifatnya final dan binding. 

Kedua, putusan mahkamah konstitusi yang sifatnya final dan binding tidaklah ideal 

jika dikesampingkan oleh keputusan MPR yang sifatnya politis. Sebab, kedudukan 

putusan Mahkamah Konstitusi setara dengan UUD NRI Tahun 1945, sehingga 

putusan tersebut lebih kuat kedudukannya daripada keputusan Majelis 

Permusywaratan Rakyat. 
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III. PENUTUP 

A.  Kesimpulan 

1. Hakikat hadirnya pemakzulan presiden dalam sistem pemerintahan presidensil 

adalah dalam rangka menciptakan tatanan check and balances antara lembaga 

legilsiatif dan eksekutif. Namun hadirnya pemakzulan presiden jangan sampai 

merusak jabatan fixterms (pasti) guna menjaga stabilitas pemerintahan 

merupakan cirikhas dari sistem pemerintahan presidensil yang dianut oleh 

Indonesia. Sehingga adanya pembatasan alasan pemakzulan presiden merupakan 

manifestasi (effort) dalam rangka menjaga jabatan fixterms agar presiden tidak 

lagi dimakzulkan dengan alasan politis. Dalam presfektif negara hukum 

pemakzulan dimaksudkan dalam rangka menjaga kekuasaan presiden dalam 

bingkai amanah serta presiden merupakan bagian dari kekuasaan eksekutif yang 

dapat di evaluasi karena tindakan yang diperbuat. Sebab, ciri dari negara hukum 

adalah adanya peradilan yang mengadili perbuatan pemerintah.  

2. Arah pengaturan pemakzulan perlu diperjelas, terutama frasa perbuatan tercela 

dan frasa tidak memenuhi syarat yang menjadi alasan yang dapat memakzulkan 

presiden. Frasa perbuatan tercela harus diperjelas dengan membagi perbuatan 

tercela mana saja yang dapat memakzulkan presiden. Pembagian tersebut berupa 

adanya konsep perbuatan soft ethic (perbuatan etika murni yang tidak dapat 

memakzulkan presiden) dan perbuatan tercela yang sifatnya hard ethic 

(perbuatan berupa pelanggaran etika dan hukum) yang dijadikan sebagai alasan 

pemakzulan presiden. Frasa tidak memenuhi syarat sebagai presiden dimaknai 

sebagai sebuah ketidakmampuan (incapacity) dalam menjalankan jabatan 

kepresidenan. Misalanya ketika presiden berhalangan tetap dalam rangka 

melanjutkan masa jabatan.  
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B.  Saran  

1. Mengenai perbuatan tercela idealnya disediakan wadah berupa forum untuk 

menegur presiden dan mengkoreksi kesalahan presiden dalam hal pelanggaran 

etik ringan (soft ethic). Perbuatan tercela berupa perbuatan etik ringan (soft ethic) 

tidak mesti dikoreksinya melalui pemakzulan namun dapat pula melalui teguran 

atau memberi ruang penegakan etik melalui kelembagaan internal kepresidenan 

yakni Dewan Kehormatan Presiden.  Kedua, dalam rangka menjaga keseriusan 

penegakan etika kepresidenan, diperlukan produk hukum tersendiri dibuat oleh 

Dewan Perwakilan Rakyat dan presiden yang membingkai norma etika baik soft 

ethic maupun hard ethic dalam Undang-Undang Etika Penyelenggara Negara 

yang pada dasarnya menjadi batu rujukan  konkret perbuatan tercela atau 

pelanggaran etika berat (hard ethic) yang dimaksud dalam Pasal 7A UUD NRI 

Tahun 1945.    

2. Mekanisme pemakzulan presiden dapat dilakukan pada tiga tahap (1) tahap usul 

atau dugaan oleh DPR, (2) Tahap persidangan ke Mahkamah Konstitusi, (3) 

Pemakzulan Presiden oleh MPR (without vote). Hal ini bertujuan agar  

menyeimbangkan kepentingan hukum dan politik.  Hal ini dapat realisasikan 

melalui penyempurnaan dasar negara atau amandemen UUD NRI Tahun 1945 

dengan mengubah ketentuan Pasal 7B Ayat (6) Sehingga berbunyi “ Majelis 

Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk melanjutkan 

hasil putusan Mahkamah Konstitusi, apabila Presiden dan/ atau Wakil Presiden 

terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa  (1) pengkhianatan terhadap 

negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela 

dan/ atau terbukti bahwa Presiden dan/ atau Wakil Presiden tidak memenuhi 
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syarat sebagai Presiden dan/ atau Wakil Presiden dan menghapus ketentuan Pasal 

7B Ayat (7) UUD NRI Tahun 1945. 
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