
BAB V
KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan yang berhubungan dengan

permasalahn skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. berdasarkan UUD 1945 bentuk kepemimpinan Presiden Soekarno pada

masa Demokrasi Terpimpin yaitu Presiden Soekarno sebagai Kepala

Negara dan Kepala Pemerintahan dan Analisa TAP MPRS III/63 yang

menetapkan Presiden Soekarno sebagai Presiden seumur hidup sangat

bertentangan dengan ketentuan UUD 1945 dan sangat bertentangan

dengan keinginan rakyat. Karena dalam penjelasan UUD 1945 tegas

menyatakan bahwa Presiden dipilih oleh MPR untuk memegang

jabatannya selama masa lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali

dan UUD 1945 menegaskan dan dinyatakan dalam pasal 6 ayat (2) jo pasal

7 UUD 1945.Sesungguhnya sanksi keras yang tersimbol dalam

pencabutan kepemimpinan saat seorang pemimpin melakukan pelanggaran

terhadap kewajiban-kewajibannya, namun itu bisa dilakukan setelah

terjadi kemudaratan yang timbul dari perbuatan pemimpin tersebut. Oleh

sebab itu, perlu adanya pengawasan yang mampu. menghentikan

penyelewengan-penyelewengan sebelum terjadi kemudaratan yang

ditimbulkan dari perbuatan penyelewengan tersebut.

2. Kekuasaan / Kepala Negara berasal dari rakyat maka sewaktu-waktu bila

rakyat menghendaki kedaulatan yang diperoleh Kepala Negara itu dapat

diberhentikan ( Impeachment) dan dapat diganti dengan figur lain sebelum



masa jabatannya yang ditentukan berakhir dan dapat dilakukan bila dalam

keadaaan darurat dan dengan alasan-alasan yang kuat.

3. Dan sebaiknya harusa danya hubungandantanggung jawab bersama antara

pemimpin, Ahlul halli wal aqdi/DPR, dan rakyat dalam mengubah

kemungkaran yang terdapat di dalam suatu negara dan memastikan adanya

prinsip pengawasan atas kinerja pemerintah, dan adanya prinsip partisipasi

aktif rakyat dalam perkara-perkara umum dan dalam pembuatan ketetapan

politik, dan dengan prinsip itu terwujud pula prinsip musyawarah yang

menjadi salah satu dasar hukum Islam, serta rakyat mampu memimpin

gerakan perubahan kelembagaan tanpa harus mempergunakan metode

kekerasan dan kudeta, Rakyat berhak mengawasi mereka dalam setiap

kerja mereka dan membimbing mereka ke jalan yang benar setiap kali

mereka bersalah, juga meluruskan mereka setiap kali mereka

menyimpang.

B. Saran-saran

Setelah mengetahui berbagai fenomene hukum dan fakta sejarah yang

telah terjadi di Indonesia maka dapatlah kita ketahui bahwa sejak

kemerdekaan Indonesia,Negara Indonesia mengalami berbagai

pekerkembangan dalam sistem politiknya dan sistem

pemerintahan/ketatanegaraannya. Sehingga penulis berharap adanya usaha

yang lebih maksimal untuk menata agar negara Indonesia menjadi negara

yang lebih bagus dalam sistem politik dan ketatanegaraannya, dan adanya

peran serta warga negara dan pejabat negara untuk mengawasi dan



menjalankan pemerintahan negara dengan sebaik-baiknya. Dan diharapkan

generasi muda Indonesia selanjutnya dapat menjadi generasi terbaik

selanjutnya untuk kemajuan negara Indonesia.


