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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

1. Kedudukan dan kewenangan setelah amendemen mengalami perubahan dari 

lembaga tertinggi Negara menjadi lembaga tinggi Negara sebab tidak 

dianggap sesuai dengan system pemerintahan presidensial oleh sebab itu 

mengalami perubahan dalam penataan kelembagaan dalam Negara kesatuan 

Republik Indonesia. 

Adapun implikasi terhadap kelembagaan pada saat sebelum amendemen 

dikenal lembaga tertinggi Negara namun setelah perubahan tidak ada lagi 

lembaga tertinggi Negara dan setelah amendemen sesuai dengan Undang 

Undang Dasar 1945 bahwa yang ada adalah Lembaga tinggi Negara sehingga 

kekuasaan Negara tidak terpusat pada Majelis Permuswaratan Rakyat dengan 

adanya pendistribusian kekuasaan pada lembaga lembaga Tinggi Negara 

sebagaimana diatur berdasarkan Undang Undang Dasar Tahun 1945 agar 

dapat memudahkan terjadinya check and balances dalam system 

pemerintahan.  

2. Pada praktek pelaksanaan setelah terjadinya amendemen Undang Undang 

Dasar 1945 sebagai salah satu perbedaan setelah amendemen dari MPR tidak 

lagi menetapkan GBHN dan mengangkat Presiden Dan Wakil Presiden sebab 

presiden dipilih oleh oleh masyarakat adapun sebelum amendemen Presiden 

dan Wakil Presiden di pilih oleh MPR  Dan MPR menetapkan Garis Garis 
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Besar Hakuan Negara sebab Presiden Adalah Mandataris MPR. sedangkan  

kesamaan dalam praktek sebelum dan sesudah amendemen adalah Mengubah 

dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945; dan Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden hasil pemilihan umum;  

B. SARAN 

1.   Untuk mewujudkan pemerintahan yang good government sebaiknya 

Pemerintah Pusat Dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat harus dapat 

merumuskan sebelum mengundang undang undangkan dalam lembaran nrgara 

agar dapat memperhatikan secara tepat dan benar untuk mewujudkan tata 

keloala Kelembagaan agar tidak terjepak pada masa lalu hal ini dimaksudkan 

agar terjadinya harmonisasi kelembagaan negara dalam Bingkai Negara 

Kesatuan Republik Indonesia yang berbhineka Tunggal ika yang Berdasarkan 

Pancasila Dan Undang Undang Dasar Tahun 1945 Negara Kesatuan Republik 

Indonesia yang bertumbah darah satu Negara Kesatuan Republik Indonesia 

yang kita cintai. 

2. Penataan kelembagaan sebelum diberlakukan harus dapat diuji secara publik 

sehingga peraturan yang dibuat mendapat dukungan dari masyarakat bukan 

hanya Kepentingan kelompok/golongan atau individu untuk jangka panjang 

melainkan kepentingan Negara dan bangsa yang lebih diutamakan. 

 

 

 


