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MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK 

INDONESIA 

LEMBAGA PENGKAJIAN 

 

SAMBUTAN 

 

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, 

atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan buku 

Prosiding Diskusi Kelompok Terfokus (Focus Group Discussion-

FGD) dengan Topik Susunan, Kedudukan, Fungsi dan Peran DPR 

RI Dalam Sistem Presidensiil hasil kerjasama Lembaga Pengkajian 

MPR RI dengan Universitas Pattimura, Kota Ambon, Provinsi Maluku 

dapat kita selesaikan tepat waktu.  

Lembaga Pengkajian (Lemkaji) MPR RI adalah lembaga yang 

dibentuk MPR RI berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan MPR RI 

Nomor 05/MPR/2015 tanggal 1 Juli 2015. Lemkaji dibentuk sebagai 

pelaksanaan Keputusan MPR RI Nomor 4/MPR/2014 tentang 

Rekomendasi MPR RI masa jabatan 2009-2014. 

Lemkaji MPR RI bertugas mengkaji dan merumuskan pokok-

pokok pikiran yang berkaitan dengan dinamika masyarakat tentang 

pemasyarakatan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan 

Bhinneka Tunggal Ika serta menyerap aspirasi masyarakat dalam 

rangka penyusunan pokok-pokok pikiran haluan Negara. 

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya itu, Lembaga 

Pengkajian MPR RI mengadakan serangkaian rapat pengkajian 

tentang beragam isu kebangsaan yang terjadi di tengah masyarakat, 

dikaitkan dengan norma atau pasal yang ada dalam konstitusi. Hasil 

akhir dari kajian-kajian itu adalah sebuah rekomendasi pandangan 
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Lembaga Pengkajian atas topik terkait yang diserahkan pada Pimpinan 

MPR RI sebagai masukan untuk pengambilan keputusan.    

Guna mendapatkan rekomendasi yang berkualitas dan obyektif, 

selain menghimpun pemikiran dari seluruh anggota Lembaga 

Pengkajian MPR secara internal, Lembaga Pengkajian MPR juga 

menyerap pemikiran dari pihak eksternal. Dalam rangka itulah, untuk 

setiap topik kajian yang dibahas, Lembaga Pengkajian MPR RI 

mengadakan acara Diskusi Kelompok Terfokus bekerjasama dengan 

lembaga-lembaga pendidikan tinggi dengan melibatkan para pakar 

dan narasumber terpilih di daerah. 

Buku ini merupakan Prosiding hasil Diskusi Kelompok 

Terfokus Lembaga Pengkajian MPR RI bersama Universitas 

Pattimura, Kota Ambon, Provinsi Maluku yang dilaksanakan pada 3 

November 2016. Buku ini memuat bermacam pendapat dalam Diskusi 

Kelompok Terfokus di provinsi tersebut, baik berupa makalah ataupun 

pendapat lisan dalam bentuk risalah rapat yang kemudian dirumuskan 

sebuah tim perumus. 

Penyelenggaraan Diskusi Kelompok Terfokus di Kota Ambon, 

Provinsi Maluku diikuti oleh para Pimpinan dan Anggota Lemkaji 

sebagai berikut: Ahmad Farhan Hamid, Syamsul Bahri, Ishak 

Latuconsina, Seto Harianto, Alfan Alfian, Ulla Nuchrawati dan Abdul 

Malik. 

Kegiatan Diskusi Kelompok Terfokus di Kota Ambon, Provinsi 

Maluku ini adalah satu rangkaian dari kegiatan serupa di tiga provinsi 

lain yaitu Provinsi Bangka Belitung, Kalimantan Selatan dan 

Bengkulu. Hasil Diskusi Kelompok Terfokus dengan topik yang sama 

di provinsi-provinsi lainnya itu diterbitkan dalam buku prosiding 

terpisah.   

Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah 

membantu terwujudnya Buku Prosiding ini. Harapan kami, buku ini 

dapat menjadi bahan masukan dan bahan pertimbangan bagi semua 

pihak, khususnya Pimpinan MPR RI, dalam menjalankan tugas-tugas 

dan kewenangan konstitusionalnya. 
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Semoga kerja keras dan semua usaha kita bersama ini dapat 

memberikan hasil yang positif bagi bangsa dan Negara, serta diridhai 

oleh Tuhan Yang Maha Esa. 

 

Lembaga Pengkajian MPR RI 

Ketua, 

 

Ir. Rully Chairul Azwar, M. Si., I.Pu 

 

Wakil Ketua,                                                          Wakil Ketua, 

                                                                                                                         
Dr. Ir. Arif Budimanta, M.Sc                 Prof. Dr. Syamsul Bahri, M.Sc 

 

Wakil Ketua,                                                          Wakil Ketua,

                         

Dr. Ir. M. Jafar Hafsah, IPM                Dr. Ahmad Farhan Hamid, M.S 
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PENGANTAR 

  

Topik tentang “Susunan, Kedudukan, Fungsi dan Peran DPR RI 

dalam Sistem Presidensiil” diangkat sebagai kajian utamanya karena 

adanya penilaian bahwa paska amandemen UUD NRI Tahun 1945, 

terjadi pergeseran bandul kekuasaan negara dari yang sebelumnya 

bersifat executive heavy ke arah legislative heavy.  

Dalam UUD 1945 sebelum perubahan, presiden adalah pemilik 

kekuasaan eksekutif, sekaligus kuasa legislatif dan yudikatif (amnesti, 

abolisi, rehabilitasi). Pasca perubahan, meski ada ketentuan bahwa 

setiap undang-undang harus dibahas dan mendapat persetujuan 

bersama presiden dan DPR, namun ada penegasan bahwa kuasa 

legislatif berada di tangan DPR. 

Di sisi lain, peran DPR diperkuat dengan beberapa hak 

tambahan seperti memberi pertimbangan pada presiden dalam 

pengangkatan duta besar atau penempatan duta dari negara lain (Pasal 

13). Selain itu, DPR juga terlibat dalam beragam penentuan jabatan di 

eksekutif seperti Panglima TNI, Kapolri dan sebagainya. Hal 

demikian inilah yang menjadi titik awal munculnya penilaian soal 

legislative heavy. 

DPR RI dinilai terlalu aktif masuk wilayah eksekutif karena 

haknya untuk terlibat dalam pengangkatan jabatan-jabatan yang 

seharusnya menjadi domain eksekutif saja. Hak-hak semacam itu 

dianggap menjadikan DPR tidak fokus dalam tugas utamanya di 

bidang legislasi sehingga kinerjanya di bidang produksi undang-

undang baik dari segi kuantitas dan kualitas banyak menjadi sorotan 

publik. 

Tujuan diselenggarakannya Diskusi Kelompok Terfokus ini 

adalah untuk mendapatkan masukan dari para akademisi dan pakar  

Hukum Tata Negara tentang sejumlah masalah sebagai berikut; 

1. Apakah fungsi dan peranan DPR RI sebagaimana 

diamanatkan Bab VII Pasal 19 sampai 22B UUD NRI 

Tahun 1945 sudah tepat dalam mekanisme checks and 

balances berdasarkan Sistem Presidensiil? 

2. Apakah susunan dan sumber Anggota DPR melalui pemilu 

yang berasal dari pengkaderan Parpol dan perwakilan 

daerah pemilihan telah selaras dengan Kedaulatan Rakyat 

www.m
pr

.g
o.

id



 

2 Susunan, Kedudukan, Fungsi dan Peran DPR RI 

 

yang berdasarkan pada permusyawaratan dan perwakilan 

(sesuai Sila IV Pancasila)? 

3. Apakah perlu ada pengaturan tentang: (a) standardisasi 

rekrutmen Anggota DPR RI dalam Komisi-komisi; (b) 

kriteria penentuan perwakilan daerah berdasarkan luas 

wilayah dan jumlah penduduk; (c) penegakkan disiplin dan 

kode etik Anggota DPR RI; (d) penggunaan hak-hak 

Anggota DPR dalam konteks menjalankan fungsi-fungsi 

legislasi, bujet dan pengawasan; (e) panduan hubungan 

diplomatik antar parlemen dengan negara lain saat 

kunjungan ke luar negeri, melalui undang-undang 

tersendiri tentang DPR RI? 

4. Apakah perlu penataan hubungan fungsi-fungsi DPR 

dengan eksekutif (Presiden) dan yudikatif (Mahkamah 

Konstitusi) melalui revisi undang-undang yang relevan? 

5. Bagaimanakah postur DPR RI yang mencerminkan 

produktivitas, kualitas kerja-kerja politik, penguatan 

budaya politik dalam sistem Presidensiil? 
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RANGKUMAN  

  

Narasumber dan pembahas dalam Diskusi Kelompok Terfokus 

bertema “Susunan, Kedudukan, Fungsi dan Peran DPR dalam Sistem 

Presidensiil” kerjasama Lembaga Pengkajian (Lemkaji) MPR dan 

Universitas Pattimura di Swiss-Belhotel, Ambon, Maluku, Kamis, 3 

November 2016 menyimpulkan, DPR perlu fokus dengan fungsi 

utamanya yaitu legislasi, anggaran dan pengawasan.  

Untuk itu, fungsi tambahan DPR, baik yang tertuang dalam 

Konstitusi maupun beragam undang-undang perlu dievaluasi karena 

dinilai rancu dengan tugas eksekutif dan bisa membuat DPR tidak 

optimal menjalankan tugasnya. Selain kesimpulan umum itu, dalam 

diskusi yang dipandu moderator, Luthfi Sanaki, SH, MH, paling tidak 

terdapat empat hal yang menonjol yaitu; 

Pertama, mengenai persetujuan DPR sebagai syarat presiden 

mengangkat duta besar atau penempatan duta negara lain seperti 

tertuang di Pasal 13 UUD NRI Tahun 1945, atau kewenangan DPR 

melakukan fit and proper test atas sejumlah calon pejabat negara, 

komisi dan badan, rata-rata pembicara setuju hal itu perlu dievaluasi, 

bahkan ditiadakan. DPR sebaiknya fokus pada tiga fungsi pokoknya 

saja. 

Kedua, dalam soal rekrutmen anggota DPR, mencuat penilaian 

bahwa kompetensi tidaklah menjadi faktor dominan keterpilihan 

anggota DPR saat ini. Mereka yang terpilih ke Senayan lebih didorong 

faktor popularitas atau karena faktor dana politik besar. Karenanya 

muncul pemikiran, rekrutmen anggota DPR harus dibuat berat dengan 

beragam persyaratan yang memungkinkan terjaringnya orang-orang 

berkualitas, bukan semata sosok artis atau mereka yang memiliki 

uang. 

Ketiga, muncul usul agar proses perubahan UUD NRI Tahun 

1945 segera dituntaskan sehingga terbentuk sistem ketatanegaraan 

yang relatif stabil dalam jangka panjang dan tidak terus berubah-ubah. 

Kalaupun terjadi perubahan, konstruksi sistemnya hendaknya tidak 

sepenuhnya mengacu pada sistem ketatanegaraan di negara lain, 
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namun sistem sendiri yang mengakomodir kebhinnekaan dan ke-

Pancasila-an. 

Keempat, wacana di Lemkaji MPR soal rekonstruksi susunan 

keanggotaan DPR dengan memasukkan DPD sebagai salah satu 

“fraksi” di DPR sehingga DPR terdiri dari perwakilan politik dan 

perwakilan daerah cenderung kurang disetujui. Concernnya adalah 

optimalisasi peran DPD. Dukungan datang dari pakar hukum senior 

Unpatti, M.A.H. Tahapary, SH, MH., yang mengatakan, usul itu justru 

untuk optimalisasi DPD. 
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NOTULENSI 

 

Berikut, adalah rangkuman pendapat dalam kegiatan Diskusi 

Kelompok Terfokus (FGD) dengan topik “Susunan, Kedudukan, 

Peran dan Fungsi DPR RI dalam Sistem Presidensiil” hasil kerja 

Lembaga Pengkajian MPR RI bersama Universitas Pattimura di kota 

Ambon, Provinsi Maluku, Kamis, 3 November 2016. 

 

Narasumber I: Dr. Yance Tjiptabudy, SH, M.Hum. 

 

- Dalam konstitusi, peran dan fungsi DPR termuat dalam 

Pasal 20 dan 20A. 

- Dalam sistem yang berlaku di Indonesia kita tidak 

mengenal sistem pemisahan kekuasaan tapi pembagian 

kekuasaan; eksekutif, legislatif dan yudikatif. DPR 

memegang kekuasaan legislatif (anggaran dan 

pengawasan). Itulah fungsi utamanya.  

- Namun selain itu, DPR memegang fungsi-fungsi 

tambahan lain. Fungsi tambahan itu perlu dikaji. 

- Persoalannya, fungsi utama DPR adalah legislasi. Namun 

berapa banyak UU yang sudah dibuat DPR dalam bentuk 

hak inisiatif? Dalam konteks sekarang, DPR tidak 

melaksanakan fungsi legislasi sebagaimana mestinya. 

Banyak RUU dari eksekutif.  

- DPR lebih banyak fokus pada bidang lain. Anggota DPR 

lain bahkan demo. Kalau anggota DPR saja demo, 

bagaimana rakyat menyalurkan pendapatnya? Ini yang 

perlu dipikirkan DPR, sebagai pemilik kekuasaan 

pembentuk UU. Fokus saja pada tugasnya. Paling tidak, 

60 % tugas DPR ada di situ. Sekarang, dia semi-legislasi 

dan semi-eksekutif. 

- Eksekutif mengambil sebagian tugas DPR sebagai 

lembaga legislasi. Dalam fakta, kekuasaan eksekutif lebih 
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besar, tidak sebagaimana “kecil” nya seperti yang ada di 

UUD. Dia juga semi-legislatif juga. Padahal, yang tahu 

kondisi rakyat, di daerah, itu DPR. Menteri itu tidak tahu. 

Eksekutif tidak paham. Legislatif berasal dari seluruh 

daerah di Indonesia. 

- DPR fokus saja pada fungsi legislasi. 

- Soal memasukkan DPD ke DPR itu tidak ada di 

konstitusi. Berikan saja kewenangan atau dibubarkan. 

 

Narasumber II; Prof. Dr. Tonny Pariera, M.Si 

 

- Proses perubahan konstitusi harus segera dituntaskan. 

Kita tidak bisa berkali-kali melakukan perubahan. Harus 

diakhiri untuk masa yang panjang, jangan terus menerus 

mencari. 

- Saya memahami, gagasan sistem pemerintahan 

presidensiil, terkait dengan substansi, selain yudikatif, ada 

posisi eksekutif dan legislatif. Mestinya lembaga-lembaga 

ini saling independen, terpisah, Posisi masing-masing 

kuat, tidak boleh saling melemahkan, Itu dikonstruksikan 

dalam batang tubuh UUD. 

- Karena itu dalam proses perjalanan bangsa, proses 

perubahan konstitusi sebenarnya ingin mencari komposisi 

yang tepat. Check and balances itu penting. Itu musti ada. 

Karena mencari platform politik Indonesia yang tuntas itu 

belum ada. 

- Beberapa kelemahan terkait sistem presidensiil, sudah 

direspons cukup baik dalam UUD. Misalnya, 

kewenangan membentuk kabinet, tapi melibatkan DPR 

lewat UU kementerian. Itu baik, untuk mencegah 

kesewenang-wenangan. Harus ada negosiasi dalam 

perumusan kebijakan publik. 

- Problem ada di DPD. Dimana posisi DPD dalam 

eksekutif maupun legislatif? UUD tentang DPD hanya 2 
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pasal, itu pun tidak tegas. Semestinya, konstruksi UUD 

mencerminkan gagasan-gagasan demokrasi yang berbasis 

realitas obyektif keindonesiaan; demokrasi yang fit 

dengan kondisi obyektif Indonesia. Platform politik 

Indonesia yang based on realitas obyektif Indonesia.  

- Selain DPR yang merepresentasikan kepentingan rakyat, 

mesti ada lembaga lain, DPD, untuk mengimbangi dan 

diposisikan sebagai bagian dari lembaga legislatif. 

Kehadiran DPD mencerminkan representasi daerah yang 

penting. 

- Saya berharap, kalaupun terjadi perubahan konstitusi, 

pikirkan bagaimana soal DPD sehingga bisa menjadi 

penyeimbang interaksi eksekutif dengan DPR. Dia partai 

ketiga yang menjadi penyeimbang antara eksekutif dan 

DPR. 

- Kedua, peran-peran DPR mesti dikembalikan secara 

proporsional sesuai dengan peruntukannya. Bagian yang 

menjadi kewenangan eksekutif dicari fungsi kontrol yang 

layak, jangan sampai keterlibatan langsung. 

 

 

Narasumber III; Dr. J.J. Pietersz, S.H., M.H.  

 

- DPR dalam konstitusi ada di posisi ke 3, setelah MPR, 

eksekutif, baru DPR. Ini secara konsep, DPR kita ini 

parlemen atau lembaga legislatif. Kita masih 

mencampuradukkan. Kalau Pasal 20, itu lembaga 

legislatif. Ini campuran Eropa kontinental dan Anglo-

sakson. Jadi, ada proses parlemennya, ada soal lembaga 

legislasinya. 

- Konstitusi kita dirancang berdasarkan ketidakpercayaan, 

pembagian kekuasaan jadi sangat ketat, satu mengawasi 

yang lain, check and balances terlalu ketat. Misal, DPR 
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punya ketakutan akan executive heavy, maka dia ikut 

campur dalam urusan eksekutif, fungsi tambahan.  

- DPR sudah punya kekuasaan di 7A dan 7B, itu check 

and balancesnya, bukan soal pertimbangan segala hal 

harus melalui DPR.  

- Soal hak veto, kita jangan membandingkan dengan 

sistem Amerika. Kalau presiden diberi hak veto, ingat 

negara kita Negara Pancasila sebagai dasar. Maka 

hendaknya jangan pemisahan murni, kita pembagian 

kekuasaan saja. Jadi, wajar jika Presiden tetap berhak 

membahas UU. 

- Tugas-tugas yang bukan fungsi legislasi, itu dibatasi 

saja. 

- Apakah perubahan UUD ke V itu perlu? Kalau kita ingin 

memperkuat DPR dan DPD, Pasal 2 ayat 1 UUD harus 

diubah. MPR terdiri dari DPR dan DPD, kalau DPR saja 

sudah sah. Tidak ada bikameral, karena yang jadi 

anggota MPR itu anggota DPR dan DPD, bukan 

lembaga.  

 

Pokok pikiran dari para narasumber itu mendapatkan 

pengkayaan pemikiran dari sejumlah pembahas sebagai berikut:  

M.A.H. Tahapary, S.H, M.H   

- Hukum itu ada perubahan-perubahan. Terus berubah.  

- Dalam teori hukum tatanegara, lembaga-lembaga 

negara sudah tidak ada lembaga tertinggi, yang ada, 

presiden, MPR, DPR, DPD, MK, BPK. Mereka neben, 

sejajar. Kedudukan yang sejajar, secara yuridis 

demikian. 

- Kedudukan yang neben mengakibatkan ada segi 

negatif dan positif. Negatif, soal Megawati yang 
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pernah menggantikan presiden dalam peresmian 

proyek. 

- Sistem presidensiil kita tidak murni.  

- Bicarakan opsi yang kedua, DPD masuk sebagai fraksi 

dalam di DPR. Usulan itu bisa kita pakai.    

 

M. Maspaitela, M. Si  

- Percepatan proses perubahan konstitusi harus segera 

dilaksanakan. 

- Penempatan DPD sebagai fraksi di DPR harus dikaji. 

- Dalam sistem presidensiil, kedudukan DPR itu 

independen, namun apakah itu membuka kesempatan 

bagi DPR untuk melakukan segala hal di luar fungsi 

utamanya? DPR masih lemah kinerjanya. Belum lagi 

fakta anggota DPR yang sering terlihat tidur dsb. 

- Ada 2 indikator standar rekruitmen; (1) soal inisiator. 

Harus punya informasi yang cukup tentang 

kepentingan nasional kita; (2) kompetensi, dll 

- Hak-hak DPR terkait angket, dsb, budget, perlu 

pengaturan soal siklus pembahasan anggaran, mohon 

dipercepat. 

- Soal diplomatik, tidak perlu dilakukan dengan UU 

tersendiri tentang DPR. 

 

Dayanto, S.H., M.H.  

- Rakyat atau publik hanya akan menerima benefit dari 

demokrasi yang berbasis pada konstalasi yang setara 

antara hubungan kekuasaan Parlemen dengan 

eksekutif apabila Parlemen berdaya untuk 

menghadirkan dirinya sebagai institusi yang mampu 

menunaikan kerja-kerja representatifnya secara 

substansial (representation in ideas). Dalam kapasitas 

inilah maka Parlemen dimungkinkan untuk 
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menunjukan keberadaan sesungguhnya sebagai 

“Parle”, yakni penyuara kehendak rakyat.   

- Idealnya, angin segar reformasi ketatanegaraan yang 

berujung pada penguatan posisi dan otoritas 

konstitusional Parlemen nasional maupun Parlemen 

lokal tersebut menjadi milestone bagi penciptaan 

negara demokratis yang efektif dalam mengejar 

pencapaian cita-cita ideologis dan konstitusional 

bernegara yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat 

Indonesia atau kesejahteraan rakyat (welfare state), 

melalui parlemen yang responsif dalam 

mendayagunakan trifungsi parlemennya baik fungsi 

legislasi, fungsi anggaran, maupun fungsi pengawasan. 

- Parlemen responsif yang dimaksud adalah kapasitas 

Parlemen untuk memerankan posisi, otoritas, dan 

fungsi konstitusional yang dimilikinya dapat 

menyerap, mengartikulasi, dan memastikan substansi 

kehendak rakyat dapat mewujud dalam pembentukan 

kebijakan publik.  

- Parlemen responsif yang dimaksud juga berkaitan 

dengan komitmen parlemen baik secara institusional 

maupun sebagai anggota untuk tampil sebagai institusi 

negara dan aktor yang kredibel, bersih, dan amanah 

dalam memperjuangkan aspirasi rakyat yang 

merupakan primus interpares dalam negara 

demokratis. Singkatnya, Parlemen responsif 

mensyaratkan hadirnya kapasitas Parlemen nasional 

maupun Parlemen lokal dengan determinasi yang 

tinggi dalam memerankan fungsi dan kerja-kerja 

representasinya secara representation in ideas. 
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Muhtar Nepa-Nepa, S.Sos, MA  

- Kalau parlemen sudah melaksanakan fungsinya secara 

maksimal, tidak perlu UU MD3, apalagi UU khusus. 

- Dalam UUD 1945, ada hal-hal yang tidak diatur secara 

jelas, tapi diatur dalam UU. Itu celah yang membuat 

DPR memperluas kewenangannya, mengatur dirinya 

sendiri dengan kewenangan tambahan. DPR harus diatur 

dalam UU tertinggi, Konstitusi. 

- Dalam UUD, terkait pengesahan UU yang melibatkan 

presiden, tapi dalam UUD juga disebut jika tidak 

disetujui presiden, maka berlaku otomatis. Itu 

menimbulkan problem. Presiden harus memiliki hak 

veto. 

- Yang memperkeruh hubungan eksekutif-legislatif, bukan 

UUD, tapi UU MD3. Misalnya, soal pemanggilan paksa 

dan rekomendasi pada presiden untuk memberi sanksi. 

Bagaimana jika presiden tidak mengindahkan 

rekomendasi sanksi dari DPR? Itu tidak diatur. 

- Soal rekruitmen partai politik, itu memang harus melalui 

partai. 

 

Jhon. S. S.H., M.H.  

- Masih terjadi tumpang tindih peran antara DPR dan 

MK.  DPR menunjuk hakim MK, itu bisa mengganggu 

independensi kekuasaan kehakiman. 

- Soal kemitraan antara eksekutif-legislatif. Dalam 

praktek, peran kemitraan, berubah menjadi peran 

yudikatif; eksekutif cenderung diadili dari segi 

pengawasan, anggaran dan legislasi. Jadi nya kita tidak 

sejajar dan bukan mitra. Ini mengganggu. 

- Soal hak. Implementasi hak DPR/DPRD sudah terlalu 

jauh. Terutama soal pengangkatan pejabat, itu terkesan 

menjadi ajang penunjukan politik. Ini mengganggu 

sistem pemerintahan. 
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S.S.Alfons, S.H., M.H. 

- Pasca perubahan konstitusi, parlemen menjadi kuat. 

check and balances sudah jalan, meski belum ideal. 

DPR diberi beragam kewenangan sehingga DPR 

merasa dirinya lebih kuat.  

 

Dr. Victor J. Sedubun, S.H., LL.M 

- Apakah susunan dan sumber anggota DPR melalui 

Pemilu yang berasal dari pengkaderan Partai Politk 

dan Perwakilan Daerah Pemilihan telah selaras dengan 

kedaulatan rakyat yang berdasarkan pada 

Permusyawaratan dan Perwakilan (sesuai Sila IV 

Pancasila)? Jawabannya adalah, susunan dan sumber 

anggota DPR melalui Pemilu yang berasal dari 

pengkaderan Partai Politk dan Perwakilan Daerah 

Pemilihan TIDAK selaras dengan kedaulatan rakyat 

yang berdasarkan pada Permusyawaratan dan 

Perwakilan.  

- Pemilu dan Partai Politik (disingkat Parpol) dalam 

UUD 1945, tidak diatur secara tegas. UUD 1945 tidak 

menentukan keharusan dilakukannya pemilihan umum 

secara berkala yang dapat memungkinkan rakyat 

berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik 

kenegaraan. 

- Sistem kepartaian, karena singkatnya penyusunan 

UUD 1945, juga tidak dimuat. Namun karena adanya 

keharusan pemilu, timbul keharusan adanya partai 

politik. Pemilu secara juridis memang sebagai sarana 

untuk pelaksanaan kedaulatan rakyat, namun secara 

langsung sebenarnya bertujuan untuk memilih wakil-

wakil rakyat dalam DPR yang secara tidak langsung 

juga memilih anggota MPR. 

- Penyelenggaraan Pemilu dan perekruitan anggota 

lembaga perwakilan rakyat dilakukan oleh partai 
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politik seyogyanya dengan didasarkan pada Sila 

keempat Pancasila. 

- Sila keempat menggambarkan dengan jelas bahwa 

rakyat dalam menjalankan kekuasaannya memakai 

sistem perwakilan, sedangkan keputusan yang dibuat 

berdasarkan kepentingan rakyat keseluruhan, yang 

diambil melalui musyawarah dan dijalankan dengan 

penuh rasa tanggung jawab, baik kepada Tuhan yang 

Maha Esa, maupun kepada rakyat yang diwakili. 

- Proses pemilu-pemilu yang sudah dijalani sekarang 

menghasilkan siapa saja bisa jadi anggota DPR 

asalkan mau berkompromi dengan berbagai hak 

sehingga bisa menjadi anggota DPR. Artinya bahwa, 

orang yang tidak layak dan memiliki tingkat moralitas 

yang rendah pun bisa menjadi anggota DPR. 

- Proses rekruitmen dilakukan hanya oleh Parpol, tidak 

melibatkan masyarakat, padahal yang direkruit 

selanjutnya akan mewakili masyarakat. Akibatnya 

adalah bahwa orang dipilih oleh Parpol untuk 

mewakili rakyat lebih banyak tidak dikenal oleh rakyat 

sebelumnya. 

- Tentang kepartaian, di satu pihak dengan UU 

pemerintahan daerah, menuju pada desentralisasi 

otonomi yang luas, tapi kalau sistem kepartaian, 

daerah-daerah ini banyak tergantung pada pusat 

(dalam partainya) misalnya dalam menentukan calon 

di daerah atas kehendak masyarakat, partainya 

menunggu pedoman atau petunjuk dari Pimpinan pusat 

rupanya partai-partai juga belum menerapkan 

desentralisasi. 
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A. Simatauw, M.Si 

- Di Indonesia, perwakilan rakyat kita sebagai 

perwujudan kedaulatan rakyat yang berdasarkan pada 

permusyawaratan dan perwakilan telah dilaksanakan 

sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar, namun 

hal ini juga meninggalkan catatan-catatan sebagai 

bahan koreksi untuk lebih baik lagi sehingga amanah 

yang diberikan rakyat kepada pemerintah (DPR) tidak 

mengecewakan dan menciderai perasaan rakyat lewat 

tindakannya (masalah korupsi anggota Dewan serta 

tindakan tidak etis lainnya). 

- Pengkaderan partai politik harus memiliki standar 

kualitas yang tinggi (jangan memproduki kader yang 

abal-abal) sehingga nantinya mampu mewujudkan 

harapan rakyat karena rakyatlah yang merupakan 

prioritas utama sehingga yang harus dikedepankan 

adalah kepentingan rakyat bukan partai atau golongan 

tertentu. 

 

Hilda DJ. Rolobessy 

- kinerja dan produktifitas DPR dalam pembuatan 

undang-undang dirasakan masih kurang. Tercatat 

rancangan undang-undang yang dibahas di DPR 

Sebagian besar berasal dari pemerintah, sedangkan 

RUU usul inisiatif DPR sangat lah minim sekali. Oleh 

karena itu untuk meningkatkan kinerja dalam bidang 

legislasi sebaiknya DPR tidak terjebak pada fungsi 

pengawasan saja yang pada akhirnya menelantarkan 

fungsi legislasi. 

- Untuk menjalankan fungsi pokok Dewan Perwakilan 

Rakyat di bidang anggaran diatur dalam Pasal 23 

perubahan UUD 1945. Ditegaskan bahwa Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ditetapkan 

tiap tahun dengan undang-undang. Kedudukan DPR 
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dalam APBN sangatlah kuat, karena    apabila Dewan 

Perwakilan Rakyat tidak menyetujui anggaran yang 

diusulkan oleh pemerintah, maka pemerintah 

menjalankan anggaran tahun lalu. 

- Potret DPR di era reformasi ini mengalami perubahan 

yang sangat signifikan. Perubahan UUD 1945 telah 

menggeser paradigma dari executive heavy menjadi 

legislative heavy. 

- Jabatan sebagai anggota DPR itu adalah amanah, 

banyak yang keliru membayangkan bahwa menjadi 

wakil rakyat itu adalah tempat mencari uang. Hanya 

kerja keras, kesediaan untuk belajar dan mendengar 

dari rakyat, dan kejujuran yang akan menjawab 

amanah tersebut. 

 

Sukur Soasiu 

- Terkadang atas nama demokrasi dan rakyat yang 

diwakili, parlemen (DPR) terkesan ingin pengambil 

peran yang minimal seimbang dengan eksekutif dalam 

proses pemerintahan. Kewenangan parlemen 

cenderung diperluas dari tiga fungsi utama yang telah 

diberikan oleh UU, yaitu legislasi, budgeting dan 

controlling, serta ketiga haknya (interpelasi, angket 

dan menyatakan pendapat). Padahal dengan ketiga 

fungsi utama serta ketiga hak tersebut saja bila dapat 

dilaksanakan dengan konsekuen maka bukan tidak 

mungkin sudah tercipta  check and balances antara 

legislatif dan eksekutif. 

- Rumusan Pasal-pasal dalam UUD yang terkait dengan  

wewenang, tugas dan fungsi DPR agar tidak membuka 

ruang interpertasi yang memperluas kewenangan DPR 

dan berpotensi melemahkan lembaga eksekutif.  
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- Untuk itu UU MD3 yang ada perlu ditinjau ulang 

untuk menata kembali hubungan legislatif,  eksekutif 

dan yudikatif. 

- Kedudukan lembaga legislatif yang kuat dengan 

amandemen UUD 1945, tapi  harus dalam prinsip 

check and balances dalam menjalankan tugas dan 

fungsinya harus tetap dalam kerangka sistem 

presidensiil. 

 

Revency V Rugebregt 

- Setelah delapan belas tahun pascareformasi 

masyarakat menilai bahwa DPR belum dapat 

melaksanakan fungsinya secara optimal seperti yang 

diharapkan Secara umum dikatakan bahwa kinerja 

DPR RI relatif rendah dan menyebabkan citranya 

buruk, bahkan sudah menyimpang dari fungsi 

utamanya, sebagai wakil rakyat yang mmperjuangkan 

hak-hak rakyat sesuai fungsinya tersebut. 

- Stereotipe negatif terhadap DPR RI dalam jangka 

panjang akan sangat membahayakan bagi 

perkembangan demokrasi di Indonesia. Stereotipe 

tersebut juga sangat tidak mendukung perkembangan 

pendidikan politik publik dan jika dibiarkan terus 

berlanjut, maka akan berdampak pada menurunnya 

partisipasi publik dalam kehidupan politik. 

 

Vendy Toumahu 

- Secara konstitusional telah terjadi perubahan 

kekuasaan membentuk Undang-undang, dari yang 

semula merupakan kekuasaan penuh Presiden menjadi 

kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), tetapi 

dalam perwujudannya belum sesuai dengan UUD RI 

Tahun 1945.  
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- Hal ini menunjukan kurangnya kemampuan DPR 

melaksanakan kekuasaan membentuk Undang-undang. 

Berdasarkan perubahan kekuasaan DPR pasca 

amandemen UUD RI Tahun 1945, seharusnya DPR 

dapat merubah posisi dan perannya di dalam 

pembentukan Undang-undang. Berbagai permasalahan 

ini harus ditangani untuk mencegah adanya dampak 

negatif pada proses demokratisasi dan meruntuhkan 

capaian dari proses demokratisasi di Indonesia. 

 

Sejumlah anggota Lembaga Pengkajian yang hadir dalam 

diskusi juga menyampaikan sejumlah pandangan sebagai 

berikut: 

 

Dr. Ir. Abdul Malik 

- Setuju bahwa kita harus mencari konstitusi yang berakar 

dari sistem kita sendiri meski tidak menutup 

kemungkinan merujuk ke mana-mana. Founding fathers 

kita begitu. 

- Mengagetkan, bahwa ada penolakan soal integrasi DPD 

ke DPR. 

 

Dr. M. Alfan Alfian 

- Semua pembicara menengok adanya kerancuan-

kerancuan dalam hubungan DPR dalam sistem 

presidensiil. Misalnya soal kewenangan tambahan yang 

“membebani” sistem presidensiil, bukan mmperkuat. 

Mengarah ke sistem semi-presidensiil, seperti 

parlementer. 

 

Ishak Latuconsina 

- Memang sistem kita quasi-presidensiil. 

- Saya bersyukur muncul, ada kesimpulan, kita perlu tetap 

berpegang pada sistem sendiri yang mencerminkan 
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keanekaragaman kita. “Sistem sendiri”, itu memang ada 

yaitu sistem MPR.  

- Jadi, meskipun di era reformasi, proses amandemen 

terasa tidak tuntas karena kita tetap mempertahankan 

MPR. Jadi, memang kita harus segera tuntaskan 

amandemen ini. Kita sebenarnya masih menganut sistem 

MPR, meski dengan mudah kita menyebut sistem 

presidensiil dan parlementer. 

 

Dr. Ahmad Farhan Hamid, M.S 

- Dalam konstitusi, ada perkataan “diatur dengan UU” dan 

“diatur dalam UU”. Kalau memakai kata “dengan UU”, 

itu artinya UU tersendiri, namun jika “di dalam UU”, 

maka bisa digabung dengan lembaga yang lain. MPR 

dan DPR, “diatur dengan UU”, sedangkan DPD “dalam 

UU”. 

- DPRD seharusnya tidak diatur bersama-sama dengan 

lembaga di tingkat nasional karena DPRD adalah bagian 

dari pemerintah daerah. 

 

 

Dr. dr. Hj. Ulla Nuchrawati, MM 

- Setuju jika segera dituntaskan proses perubahan UUD 

1945. 
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ANGGOTA DPR SEBAGAI WUJUD KEDAULATAN RAKYAT 

YANG BERDASARKAN PADA PERMUSYAWARATAN DAN 

PERWAKILAN 

 

Oleh : A. Simatauw, M.Si 

 

 

PENGANTAR 

Pemilihan umum sebagai salah satu wujud keterlibatan 

masyarakat dalam proses politik, sekaligus merupakan sarana bagi 

masyarakat untuk ikut menentukan pemimpin serta orang yang 

dipercayakan untuk membawa aspirasinya. Oleh karena itu, dapat 

dikatakan bahwa fungsi pemilu adalah untuk menghasilkan 

kepemimpinan yang dianggap mampu menjawab kehendak rakyat. 

Dalam perjalanan kenegaraan, penegakkan demokrasi menjadi sesuatu 

yang penting sehingga dalam implementasinya dilaksanakan lewat 

pemilihan umum. Pemilihan umum yang demokratis menjadi syarat 

dalam menghasilkan pemerintah negara yang demokratis, yang 

dipercayakan dapat membawa negara ke arah yang lebih baik. 

Pemilihan umum sebagai cara untuk mendapatkan pemimpin/wakil 

rakyat yang dimulai dari partai politik selaku pilar demokrasi negara. 

Pengalaman dalam rangkaian penyelenggaraan seleksi kepemimpinan 

nasional dan daerah melalui pemilu secara langsung membuktikan 

keberhasilan partai politik sebagai pilar demokrasi. 

Badan legislatif dikatakan sebagai simbol rakyat karena para 

anggotanya dipilih melalui mekanisme pemilihan langsung oleh 

rakyat yang merupakan konstituennya. Namun pada pelaksanannya 

untuk maju dalam pemilihan langsung sebagai anggota DPR, partai 

politiklah yang akan mengajukan calon-calonnya melalui pemilihan 

umum anggota dewan. Partai merupakan kendaraan politik yang harus 

dimiliki oleh masing-masing anggota dewan, tanpa partai mereka 

tidak mungkin melenggang ke Senanyan sebagai anggota DPR RI. 

Sama halnya dengan DPR RI, partai merupakan lembaga politik yang 

mendukung sistem demokrasi dalam implementasinya. Secara umum 

www.m
pr

.g
o.

id



 

20 Susunan, Kedudukan, Fungsi dan Peran DPR RI 

 

partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-

anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. 

Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan 

merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusionil 

untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka yang 

diklaim merupakan perwakilan dari suara rakyat (Ramlan Surbakti, 

1992). 

 

PEMBAHASAN 

Pemilu sebagai sebagai instrumen perwujudan dari pada 

kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintah negara yang 

demokratis berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dimaksud untuk 

terpilihnya anggota, dan terbentuknya MPR, DPR, DPD dan DPRD, 

yang mampu mencerminkan nilai-nilai demokrasi dan mampu 

menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat termasuk kepentingan 

daerah sesuai dengan tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa 

dan bernegara. Sudah semestinya pemilu yang kita jalani dapat 

menghasilkan anggota legislatif yang berkualitas sehingga lembaga 

itupun akan menjadi berkualitas dalam menyerap aspirasi rakyat. 

Karena setiap keputusan yang di ambil lembaga legislatif adalah 

sebuah perwujudan dari aspirasi rakyat yang diwakili dalam 

konstitusional,dengan demikian proses demokrasi dapat membentuk 

sistem yang kuat untuk mensejahterakan rakyat secara keseluruhan 

(Bagir Manan, 2012). 

Menurut David C. Mc Clelland, untuk mendapatkan perubahan 

sosial yang mengarah kepada kemajuan bangsa dibutuhkan orang-

orang yang didominasi oleh dorongan/motivasi untuk berprestasi yang 

tinggi. Hal ini terbukti dari hasil penelitian Mc Clelland yang 

memperlihatkan bahwa negara-negara maju adalah negara-negara 

dengan motif berprestasi yang tinggi. Motivasi adalah suatu proses 

yang membangkitkan, mengarahkan, dan menjaga atau memelihara 

perilaku manusia agar terarah pada tujuan (Greenberg & Baron, 1997). 

Motivasi juga merupakan faktor pendorong yang berasal dari dalam 

diri ( Vincent Gaspersz, 1992). 
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DPR sebagai lembaga legislatif sarat dengan kepentingan sosial 

yang ada di masyarakat dan juga tidak terlepas dari kepentingan 

politik. Hal ini disebabkan oleh fungsi DPR itu sendiri yang 

merupakan pembuat keputusan kebijakan publik. Tetapi 

kenyataannya, tindakan dan keputusan politik pada DPR tidak hanya 

ditentukan oleh fungsi (tugas dan kewenangan) yang melekat pada 

lembaga yang mengeluarkan keputusan (fungsi itu sendiri merupakan 

upaya mencapai tujuan masyarakat-negara atau nilai-nilai politik), 

tetapi juga dipengaruhi oleh motif sosial yang terdapat di dalam 

dirinya. ( Ramlan Surbakti, 1992). 

Apabila diperhatikan dengan saksama, maka dapat dilihat 

bahwa pada dasarnya partai politik cenderung menempatkan prioritas 

utama kepada kader-kadernya untuk maju sebagai calon legislatif 

dalam pemilihan umum, kemudian jika jumlah calon legislatif yang di 

usung kurang dari pada aturan perundang-undangan, barulah dicari 

dari tokoh-tokoh yang dikenal masyarat yang berasal dari luar partai. 

Seringnya hal tersebut berasal dari orang-orang terdekat calon anggota 

legislatif parpol yang bersangkutan. Tentu bagi Parpol yang sudah 

melakukan sistem  pengkaderan, tidak sulit untuk mencari calon 

legislatif Karena sudah ada dalam sistem parpol tersebut. 

Dalam memilih calon anggota legislatif maka parpol harus lebih 

cerdas maupun bijaksana dalam memilih kadernya. Karena tidak dapat 

di pungkiri, budaya kekerabatan masih cukup kental dalam mengisi 

kebijakan politik untuk memilih ataupun menentukan calon-calon 

legislatif mereka tanpa harus melihat dari kualitas dan kredibilitas si 

calon, banyak semestinya yang layak untuk dapat di dukung serta di 

usung untuk menjadi wakil rakyat di DPR/DPRD akhirnya menjadi 

tersingkir. Tentunya hal ini menjadi harus di waspadai oleh para 

pemilih, agar lebih cerdas dalam menentukan pilihannya untuk duduk 

dan menjadi wakilnya di legislatif nanti. 

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penulis mencoba 

menguraikan apakah anggota suatu partai politik yang merupakan 

kader dari partai pada saat terpilih menjadi anggota DPR/DPRD 

merupakan bagian dari suatu keselarasan dalam kedaulatan rakyat 

yang berdasarkan permusyawaratan dan perwakilan. 
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Pertama, kedaulatan rakyat. Teori ini mengatakan bahwa 

kekuasaan suatu negara berada di tangan rakyat sebab yang benar-

benar berdaulat dalam suatu negara adalah rakyat. Rakyat merupakan 

suatu kesatuan yang dibentuk oleh individu-individu melalui 

perjanjian masyarakat. Rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi 

memberikan haknya kepada pemerintah untuk kepentingan bersama. 

Penguasa dipilih dan ditentukan atas dasar kehendak rakyat melalui 

perwakilan yang duduk di dalam pemerintahan. Pemerintah yang 

berkuasa harus mengembalikan hak-hak sipil kepada warganya. J.J. 

Rousseau berpendapat bahwa negara dibentuk oleh kemauan rakyat 

secara sukarela. Kemauan rakyat untuk membentuk negara itu disebut 

kontrak sosial. Rousseau juga berpendapat bahwa negara yang 

terbentuk melalui perjanjian masyarakat harus menjamin kebebasan 

dan persamaan. 

Oleh karenanya, dalam negara yang menganut teori kedaulatan 

rakyat terdapat ciri-ciri sebagai berikut. 

1. Adanya lembaga perwakilan rakyat atau dewan perwakilan rakyat 

sebagai badan atau majelis yang mewakili dan mencerminkan 

kehendak rakyat. 

2. Untuk mengangkat dan menetapkan anggota majelis tersebut, 

pemilihan dilaksanakan untuk jangka waktu tertentu. Rakyat yang 

telah dewasa secara bebas dan rahasia memilih wakil atau partai 

yang disenangi atau dipercayai. 

3. Kekuasaan atau kedaulatan rakyat dilaksanakan oleh badan 

perwakilan rakyat, yang bertugas mengawasi pemerintah. 

4. Susunan kekuasaan badan atau majelis itu ditetapkan dalam 

undang-undang negara. 

Di Indonesia, perubahan ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menunjukan terjadinya 

perubahan gagasan yang begitu mendasar tentang kedaulatan rakyat 

dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Terjadi 

pergeseran yang sangat fundamental tentang siapa sebenarnya yang 

bertindak sebagai pemegang supremasi atau kekuasaan tertinggi. 

Sebagaimana dikemukakan Soewoto Mulyosudarmo, perubahan Pasal 
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1 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan 

perubahan menuju sebuah kondisi yang mencerminkan keadaan yang 

sebenarnya tentang pengaturan kekuasaan tertinggi di mana pemilik 

kekuasaan tertinggi dalam negara adalah rakyat yang pelaksanaannya 

sesuai dengan Undang-Undang Dasar.  

Perubahan gagasan kedaulatan dalam UUD Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945sekaligus juga diiringi dengan perubahan 

terhadap cara rakyat memberikan mandat terhadap penyelenggara 

kekuasaan negara.  Sebagai wujud dari ide kedaulatan rakyat, dalam 

sistem demokrasi harus dijamin bahwa rakyat terlibat penuh dalam 

merencanakan, mengatur, melaksanakan, dan melakukan pengawasan 

serta menilai pelaksanaan fungsi-fungsi kekuasaan. Pelaksanaan 

keterlibatan penuh rakyat tersebut haruslah diorganisasikan menurut 

Undang-Undang Dasar sesuai  dengan dengan ketentuan UUD Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, tidak lagi diorganisasikan melalui 

institusi kenegaraan Majelis Permusyawaratan Rakyat layaknya 

ketentuan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945sebelum 

perubahan. Perbedaan yang terjadi setelah perubahan itu sangat jelas 

dan prinsipil. Dalam rumusan yang baru, subjek pemegang kedaulatan 

rakyat tidak lagi terkait hanya dengan satu subjek, maka berarti, 

semua lembaga negara atau jabatan publik baik secara langsung atau 

tidak langsung juga dianggap sebagai penjelmaan dan dibentuk dalam 

rangka pelaksanaan kedaulatan rakyat. Secara langsung penjelmaan 

dan pelaksanaan kedaulatan rakyat itu adalah melalui pemilihan 

umum langsung untuk menetukan pemegang jabatan publik pada 

suatu lembaga negara sedangkan secara tidak langsung adalah dengan 

perantara wakil rakyat dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat. Oleh 

karena semua lembaga negara atau jabatan publik pada hakikatnya 

adalah jabatan yang memperoleh legitimasi dari rakyat yang berdaulat, 

maka bukan saja tugas dan wewenang jabatan itu harus 

diselenggarakan menurut Undang-Undang Dasar, tetapi juga harus 

dipertanggungjawabkan kepada rakyat melalui prinsip akuntabilitas, 

transparansi, dan cara kerja yang partisipatoris. Setiap warga negara 

harus mendapatkan akses yang seluas-luasnya terhadap kinerja 

lembaga-lembaga negara, dan secara berkala lembaga-lembaga negara 

yang bersangkutan diharuskan menyampaikan laporan terbuka kepada 
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masyarakat, dan kebebasan  pers  untuk  mendapatkan  informai  dan 

memberikan informasi itu kepada masyarakat luas. (Jimly 

Asshiddiqie, 2015). 

Kedua, permusyawaratan dan perwakilan. Berdasarkan sila 

keempat Pancasila, “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat 

kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan” mengandung 

beberapa ciri dalam pemikiran demokrasi di Indonesia. Dalam pokok 

pikiran ketiga dari Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945, disebutkan bahwa kedaulatan itu berdasar atas 

“kerakyatan” dan “permusyawaratan”. Dengan kata lain, demokrasi 

itu hendaknya mengandung ciri: (1) kerakyatan (daulat rakyat), dan 

(2) permusyawaratan (kekeluargaan). Cita-cita kerakyatan hendak 

menghormati suara rakyat dalam politik dengan memberi jalan bagi 

peran dan pengaruh besar yang dimainkan oleh rakyat dalam proses 

pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah. Cita 

permusyawaratan memancarkan kehendak untuk menghadirkan 

negara persatuan yang dapat mengatasi paham perseorangan dan 

golongan, sebagai pantulan dari semangat kekeluargaan dari pluralitas 

kebangsaan Indonesia dengan mengakui adanya 

“kesederajatan/persamaan dalam perbedaan”. Dalam kaitan ini, 

“Soekarno meyakini bahwa syarat mutlak untuk kuatnya negara 

Indonesia ialah permusyawaratan perwakilan. Karena itu, dengan 

“asas kerakyatan” itu, negara harus menjamin bahwa setiap warga 

negara memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum dan 

pemerintahan.  

Permusyawaratan adalah suatu tata cara khas kepribadian 

Indonesia untuk merumuskan dan/atau memutuskan suatu hal 

berdasarkan kehendak rakyat, hingga tercapai keputusan yang 

berdasarkan kebulatan pendapat atau mufakat. Perwakilan adalah 

suatu sistem dalam arti tata cara (prosedur) mengusahakan turut 

sertanya rakyat mengambil bagian dalam kehidupan bernegara, antara 

lain dilakukan dengan melalui badan-badan perwakilan.  

Dalam demokrasi permusyawaratan, suatu keputusan politik 

dikatakan benar jika memenuhi setidaknya empat prasyarat. Pertama, 

harus didasarkan pada asas rasionalisme dan keadilan bukan hanya 
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berdasarkan subjektivitas ideologis dan kepentingan. Kedua, 

didedikasikan bagi kepentingan banyak orang, bukan demi 

kepentingan perseorangan dan golongan. Ketiga, berorientasi jauh ke 

depan, bukan demi kepentingan jangka pendek melalui akomodasi 

transaksional yang bersifat destruktif (toleransi negatif). Keempat, 

bersifat imparsial, dengan melibatkan dan mempertimbangkan 

pendapat semua pihak (minoritas terkecil sekalipun) secara inklusif, 

yang dapat menangkal dikte-dikte minoritas elite penguasa dan 

pengusaha serta klaim-klaim mayoritas. 

 

PENUTUP 

Di Indonesia, perwakilan rakyat kita sebagai perwujudan 

kedaulatan rakyat yang berdasarkan pada permusyawaratan dan 

perwakilan telah dilaksanankan sesuai dengan amanat Undang-

Undang Dasar, namun hal ini juga meninggalkan catatan-catatan 

sebagai bahan koreksi untuk lebih baik lagi sehingga amanah yang 

diberikan rakyat kepada pemerintah (DPR) tidak mengecewakan dan 

menciderai perasaan rakyat lewat tindakannya (masalah korupsi 

anggota Dewan serta tindakan tidak etis lainnya). Pengkaderan partai 

politik harus memiliki standar kualitas yang tinggi (jangan 

memproduki kader yang abal-abal) sehingga nantinya mampu 

mewujudkan harapan rakyat karena rakyatlah yang merupakan 

prioritas utama sehingga yang harus dikedepankan adalah kepentingan 

rakyat bukan partai atau golongan tertentu. 
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DISTORSI FUNGSI PARLEMEN DPR PASCA REFORMASI 

 

Oleh: Dayanto, S.H., M.H. 

 

 

Pergeseran konstalasi hubungan otoritas eksekutif dan legislatif 

pascareformasi sebagaimana yang dibangun oleh konstitusi 

amandemen dan berbagai legislasi organiknya mengandaikan bahwa 

kehadiran parlemen nasional (DPR dan DPD) maupun parlemen lokal 

(DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota) yang memiliki kapasitas responsif 

dalam menunaikan fungsi dan kerja-kerja representasi keparlemenan 

menjadi keperluan yang diidealkan, dengan ini dimungkinkan tercipta 

tata kelola pemerintahan yang mengedepankan prinsip keseimbangan 

kekuasaan (check and balances) di masing-masing level 

pemerintahan. 

 

Konsep Fungsi Parlemen DPR 

Parlemen dalam sistem demokrasi moderen merupakan wakil 

rakyat yang pada umumnya bertugas membuat undang-undang dan 

mengawasi jalannya pemerintahan dan fungsi-fungsi lain yang 

berbeda-beda di setiap negara. Kata “parlemen” berasal dari bahasa 

latin “parliamentum” atau bahasa Perancis “parler” yang berarti 

“berbicara” dan dapat diartikan suatu tempat atau badan di mana para 

wakil rakyat berbicara satu sama lain untuk membicarakan hal-hal 

yang penting bagi rakyat.
1
 

Parlemen atau lembaga perwakilan adalah suatu wujud dari 

negara demokrasi yang memiliki pengertian, bahwa rakyat memiliki 

kebebasan untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. 

Dalam perkembangan demokrasi modern atas pertimbangan luas 

wilayah dan jumlah penduduk, maka wujud dari kebebasan itu 

dilakukan oleh wakil rakyat melalui pemilihan umum. Secara teori 

badan perwakilan rakyat merupakan badan yang membuat undang-

                                                           
1 Muchammad Ali Safa’at, Parlemen Bikameral, (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2010) h. 
23-24. Lihat pula M. Solly Lubis, Hukum Tata Negara, Bandung: CV Mandar Maju, h. 62-63 
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undang, maka dari itu sering disebut sebagai badan legislatif atau 

legislator.
2
 

Mengenai hal ini, setidak-tidaknya ada tiga prinsip perwakilan 

yang dikenal di dunia, yaitu: (i) Representasi politik (political 

representation); (ii) Representasi teritorial (teritorial representation); 

dan (iii) Representasi fungsional (functional representation).
3
 

Yang pertama adalah perwakilan melalui prosedur partai politik 

sebagai salah satu pilar demokrasi moderen. Namun, pilar partai 

politik ini dipandang tidak sempurna jika tidak dilengkapi dengan 

sistem “double-check” sehingga aspirasi dan kepentingan seluruh 

rakyat dapat disalurkan secara baik. Karena itu diciptakan pula ada 

mekanisme perwakilan daerah (regional representation) atau 

perwakilan teritorial (teritorial representation). Untuk negara-negara 

besar dan kompleks, apalagi negara-negara yang berbentuk federal, 

sistem double-check ini dianggap lebih ideal. Sedangkan yang ketiga 

berasal dari wakil-wakil golongan fungsional seperti yang pernah 

dipraktikkan di masa orde baru (sebelum perubahan UUD 1945) 

dalam wujud utusan golongan dalam sistem keanggotaan MPR. 

Bagi Jimly Asshidiqie
4

 parlemen atau cabang kekuasaan 

legislatif terdiri dari 4 (empat) fungsi: pertama, fungsi pengaturan 

(legislasi) yang diwujudkan dalam fungsi pembentukan undang-

undang (wetgevende functie atau law making function) yang 

berkenaan dengan kewenangan untuk menentukan peraturan yang 

mengikat warga negara dengan norma-norma hukum yang mengikat 

dan membatasi. 

Kedua, fungsi pengawasan (control) yang dalam 

perwujudannya tidak saja berkenaan dengan kinerja pemerintah dalam 

melaksanakan ketentuan undang-undang ataupun kebijakan yang telah 

ditentukan, melainkan juga berkaitan dengan penentuan anggaran dan 

pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara yang telah 

                                                           
2 Anang Zubaidy, “Pemilu 2009 dan Momentum Mereformasi DPR”, Jurnal Konstitusi, Volume 

2, Nomor 1, Juni 2009,  h. 51 
3 Jimly Asshidiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia, (Jakarta: PT Bhuana Ilmu 

Populer , 2008), h. 154 
4 Lihat Dayanto, Negara Hukum dan Demokrasi: Pergulatan Paradigmatik dan Kritik Realitas 
Dalam Meluruskan Jalan Bernegara, (Yogyakarta: Deepublish, 2014), h. 229-230 
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ditetapkan. Oleh sebab itu, dalam fungsi pengawasan sudah 

terkandung pula pengertian fungsi anggaran (budgeting).  

Ketiga, fungsi perwakilan (representasi). Lembaga perwakilan 

tanpa representasi tentulah tidak bermakna sama sekali. Dalam 

hubungan itu, Jimly Asshidiqie membedakan antara pengertian 

representation in presence dan representation in ideas. Pengertian 

pertama bersifat formal, yaitu keterwakilan yang dipandang dari segi 

kehadiran fisik. Sedangkan, pengertian keterwakilan yang kedua 

bersifat substantif, yaitu perwakilan atas dasar substansi atau idea. 

Keempat, fungsi deliberatif dan resolusi konflik. Dalam 

menjalankan fungsi pengaturan, pengawasan, maupun perwakilan, di 

dalam parlemen atau lembaga legislatif selalu terjadi perdebatan antar 

anggota yang mewakili kelompok dan kepentingan yang masing-

masing memiliki pertimbangan yang berbeda-beda dalam memahami 

dan menyikapi suatu permasalahan. Perdebatan yang terjadi di 

parlemen tujuan utamanya adalah untuk menentukan titik temu atau 

penyelesaian dari berbagai benturan pandangan dan kepentingan yang 

berbeda. Parlemen menyalurkan aspirasi dan kepentingan yang 

beranekaragam, serta memberikan saluran serta solusi sehingga 

konflik sosial dapat dihindari. 

Sedangkan menurut Miriam Budiardjo
5
, diantara fungsi badan 

legislatif yang paling penting ialah: (1) Menentukan policy 

(kebijaksanaan) dan membuat undang-undang. Untuk itu dewan 

perwakilan rakyat diberi hak inisiatif, hak untuk mengadakan 

amandemen terhadap rancangan undang-undang yang disusun oleh 

pemerintah, dan hak budget; (2) Mengontrol badan eksekutif dalam 

arti menjaga agar semua tindakan badan eksekutif sesuai 

kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah ditetapkan. Untuk 

menyelenggarakan tugas ini, badan perwakilan rakyat diberikan hak-

hak kontrol khusus.  

 

 

                                                           
5 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1992, h. 
182-183 
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Kritik Kinerja Parlemen DPR 

Evaluasi umum terhadap kinerja parlemen nasional maupun 

lokal pascareformasi menunjukan adanya kelemahan mendasar bahwa 

fungsi-fungsi representasi yang diperankan masih bersifat formalistik 

yakni hanya menunjukan kehadiran secara fisik (representation in 

presence), belum bersifat substansial (representation in ideas) yakni 

sebagai penyambung aspirasi, nilai, dan ide dari pemilik 

sesungguhnya kedaulatan yakni rakyat itu sendiri. 

Survei Global Corruption Barometer (2013) yang dirilis oleh 

Transparancy International Indonesia (TII) misalnya, mengungkapkan 

bahwa Indonesia adalah negara yang masyarakatnya menyebut bahwa 

Parlemen merupakan institusi yang dianggap paling korup. Persepsi 

ini tidak berlebihan jika dikaitkan dengan fakta bahwa praktik gurita 

korupsi berjamaah yang melilit institusi Parlemen (legislative 

corruption) menjadi kejadian berulang yang belum juga 

berkesudahan. 

Skandal Nazaruddin, skandal Damayanti, dan yang paling 

mutakhir skandal Sanusi, adalah sedikit dari sekian deret skandal 

korupsi yang tak berkesudahan itu. Secara apriori, tidak berlebihan 

jika disebutkan bahwa selama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 

tidak direduksi otoritas penyadapannya oleh DPR, diperkirakan 

seluruh penjara di Indonesia akan dihuni oleh anggota DPR/DPRD 

akibat korupsi. Kenyataan ini menjelaskan bahwa konstalasi 

kekuasaan yang jauh lebih kuat (legislative heavy) yang dimiliki oleh 

parlemen pascareformasi justeru menjadi arena baru yang terbuka 

lebar (episentrum) bagi beroperasinya praktik koruptif, yang pada 

gilirannya menyeret posisi Indonesia sebagai salah satu negara 

terkorup di dunia. 

Selain menjadi salah satu episentrum praktik koruptif 

pascareformasi, kinerja Parlemen juga menunjukan realitas yang setali 

tiga uang. Dalam hal kinerja fungsi legislasi misalnya, dari sisi 

kualitas begitu banyak UU yang diajukan judicial review di 

Mahkamah Konstitusi akibat terdapat  pertentangan norma dengan 

UUD, bahkan ada UU yang dinyatakan batal seluruhnya oleh 

Mahkamah Konstitusi. Demikian pula, begitu banyak Perda yang 
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direkomendasikan oleh Kementerian Dalam Negeri untuk dibatalkan. 

Awal bulan Juni ini saja Kementerian dalam Negeri mensinyalir akan 

ada sekitar 3.000 Perda yang dibatalkan (Kompas, 05/05/2016). 

Umumnya Perda yang dibatalkan karena bertentangan dengan 

peraturan yang lebih tinggi, merusak kondusifitas iklim usaha, 

ataupun karena melanggar HAM. Sedangkan dari sisi kuantitas 

terlihat bahwa target penyelesaian pembentukan UU maupun Perda 

kerap di bawah standar rencana legislasi yang telah ditetapkan baik di 

Prolegnas maupun  di Prolegda. 

Dalam hal pendayagunaan hak inisiatif DPR/DPRD dalam 

pembentukan UU/Perda juga menunjukan situasi paradoksal, 

pergeseran konstalasi pusat pembentukan UU/Perda yang bertumpu di 

Parlemen melalui konstitusi amandemen dan legislasi organiknya, 

ternyata tidak diikuti oleh kesiapan Parlemen sebagai institusi maupun 

anggota untuk menjadi pusat dan aktor pembentukan legislasi, hal ini 

tercermin dari masih dominannya Pembentukan Perda yang berasal 

dari prakarsa Pemerintah/Kepala Daerah. Sebagai anggota, para 

anggota DPR/DPRD lebih banyak sibuk mengurusi, menuntut dan 

menikmati hak-hak keparlemenannya seperti hak gaji, hak fasilitas, 

dan hak protokoler tetapi lupa dengan salah satu hak strategisnya 

yakni hak inisiatif untuk membentuk UU/Perda.       

Begitu pula, kinerja fungsi anggaran, selain korupsi APBN dan 

APBD yang selalu menjadi persoalan krusial,  praktik koruptif 

terhadap anggaran ini rentan terjadi bahkan sejak tahap perencanaan, 

yang  juga yang tidak kalah memprihatinkan adalah politik anggaran 

yang belum berpihak ke publik (pro poor) dan pemberdayaan 

perempuan (pro gender). Bahkan di daerah, masih ada porsi belanja 

APBD yang 70-80 % dimonopoli oleh Belanja Pegawai.  

Sedangkan kinerja fungsi pengawasan, cenderung 

memperlihatkan distorsi pengawasan dalam kepentingan representasi 

itu sendiri. Berbagai Panitia Khusus (Pansus) DPR/DPRD yang 

dibentuk sebagai pendayagunaaan fungsi pengawasan Parlemen 

umumnya berakhir dengan ujung yang penuh dengan distorsi. Jamak 

terlihat bahwa realisasi fungsi pengawasan justeru berwujud 

pengawasan akal-akalan, dominasi hasrat politik fraksi ataupun orang 
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per orang anggota Parlemen begitu jauh melampaui dan 

meminggirkan harapan publik dari substansi persoalan yang menjadi 

objek pengawasan Parlemen. Tidak jarang objek pengawasan 

Parlemen menjadi momentum untuk saling bertukar tambah 

kepentingan antara elit Fraksi dan Partai Politik, atau orang per orang 

anggota Parlemen dengan Pemerintah/Kepala Daerah dengan 

menunggangi otoritas pengawasan Parlemen.    

 

Catatan Rekomendatif: Menuju Parlemen Responsif  

Rakyat atau publik hanya akan menerima benefit dari 

demokrasi yang berbasis pada konstalasi yang setara antara hubungan 

kekuasaan Parlemen dengan eksekutif apabila Parlemen berdaya 

untuk menghadirkan dirinya sebagai institusi yang mampu 

menunaikan kerja-kerja representatifnya secara substansial 

(representation in ideas). Dalam kapasitas inilah maka Parlemen 

dimungkinkan untuk menunjukan keberadaan sesungguhnya sebagai 

“Parle”, yakni penyuara kehendak rakyat.   

Idealnya, angin segar reformasi ketatanegaraan yang berujung 

pada penguatan posisi dan otoritas konstitusional Parlemen nasional 

maupun Parlemen lokal tersebut menjadi milestone bagi penciptaan 

negara demokratis yang efektif dalam mengejar pencapaian cita-cita 

ideologis dan konstitusional bernegara yakni keadilan sosial bagi 

seluruh rakyat Indonesia atau kesejahteraan rakyat (welfare state), 

melalui parlemen yang responsif dalam mendayagunakan trifungsi 

parlemennya baik fungsi legislasi, fungsi anggaran, maupun fungsi 

pengawasan. 

Parlemen responsif yang dimaksud adalah kapasitas Parlemen 

untuk memerankan posisi, otoritas, dan fungsi konstitusional yang 

dimilikinya dapat menyerap, mengartikulasi, dan memastikan 

substansi kehendak rakyat dapat mewujud dalam pembentukan 

kebijakan publik. Parlemen responsif yang dimaksud juga berkaitan 

dengan komitmen parlemen baik secara institusional maupun sebagai 

anggota untuk tampil sebagai institusi negara dan aktor yang kredibel, 

bersih, dan amanah dalam memperjuangkan aspirasi rakyat yang 

merupakan primus interpares dalam negara demokratis. Singkatnya, 
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Parlemen responsif mensyaratkan hadirnya kapasitas Parlemen 

nasional maupun Parlemen lokal dengan determinasi yang tinggi 

dalam memerankan fungsi dan kerja-kerja representasinya secara 

representation in ideas. 
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SUSUNAN, KEDUDUKAN, FUNGSI DAN PERAN DPR RI 

DALAM SISTEM PRESIDENSIIL 

 

Oleh : Hilda DJ. Rolobessy 

  

 

Pendahuluan 

Konstitusi adalah hukum dasar bernegara sebagai instrumen 

yang harus mampu menjaga ketertiban dalam penyelenggaraan 

kehidupan berbangsa dan bernegara. Tata aturan dasar ini menaungi 

aspek yang menyeluruh, yang mengandung muatan-muatan pokok 

serta prinsip disetiap aspek. Secara holistik , konstitusi harus mampu 

bertahan dan mampu menjawab tantangan perkembangan zaman. 

Namun tidak berarti bahwa konstitusi bersifat statis, melainkan ia 

hidup dan beradaptasi dengan dinamika kehidupan berbangsa dan 

bernegara itu sendiiri. Ini mengandung pengertian bahwa konstitusi 

memungkinkan untuk mengalami perubahan  

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 

1945), sebagaimana sebuah konstitusi tidaklah kaku dan bersifat 

“harga mati” melainkan ia hidup. UUD NRI 1945 tidak menutup 

kemungkinan bagi upaya perubahan, sebagai konsekuensi dari 

sifatnnya yang hidup sepanjang tidak bertentangan dengan tujuan 

utama negara. Dinamika perkembangan khususnya tuntutan 

masyarakat terhadap kehidupan politik diakomodir melalui Pasal 37 

UUD NRI 1945. 

Sejarah telah membuktikan hidupnya UUD NRI 1945 melalui 

perubahan 4 (empat) tahap pada tahun 1999 hingga 2002. Perubahan 

ini merupakan hasil dari gelombang reformasi yang menuntut 

dilakukannya perubahan mendasar dalam sistim politik dan 

ketatanegaraan. Oleh karenanya perubahan empat tahap menghasilkan 

rumusan  UUD 1945 yang secara prinsipil berubah terutama dalam 

struktur dan tatahubungan antar lembaga negara. MPR yang semula 

lembaga tertinggi negara menjadi lembaga yang kedudukannya sejajar 

dengan lembaga negara lainnya.  
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Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 

DPR adalah lembaga negara yang berfungsi sebagai lembaga 

perwakilan rakyat, Anggota DPR terpilih melalui pemilihat umun 

legislatif yang diikuti partai politik pengusung calon anggota legislatif 

Dewan Perwakilan Rakyat terdiri dari DPR (Pusat), dan DPRD 

(daerah). 

Menurut UUD 1945 Pasal 19 ayat (1), susunan keanggotaan 

ditetapkan dengan undang-undang (UU No. 4 Tahun 1999 tentang 

Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPRD, dan DPD). Bahwa 

anggota DPR secara otomatis juga menjadi anggota MPR (pasal 2 ayat 

(1)). 

Dalam melaksanakan tugasnya DPR merupakan lembaga yang 

berkedudukan seabagai lembaga negara dan merupakan lembaga 

legislatif. Anggota DPR adalah anggota partai politik peserta pemilu 

yang dipilih berdasarkan hasil pemilihan umum. 

Berdasarkan UU SUSDUK pasal 17, bahwa anggota DPR 

berjumlah 560 orang dan berdomisili di Ibukota Negara. Masa jabat 

keanggota DPR adalah untuk lima tahun dan akan berakhir pada saat 

anggota DPR yang baru mengucapkan sumpah dan janji. Pengucapan 

sumpah dan janji dilakukan secara bersamaan dengan dipandu oleh 

Ketua Mahkamah Agung dalam Sidang Paripurna DPR. Jika ada 

anggota DPR yang berhalangan hadir untuk membaca sumpah atau 

janji secara bersamaan, maka pembacaan sumpah dan janji, dilakukan 

di Sidang Paripurna dengan panduan ketua DPR. 

Pimpinan DPR terdiri atas seorang ketua dan tiga orang wakil 

ketua yang dilpilih dari dan oleh anggota DPR. Sebelum terbentuknya 

ketua DPR, maka pimpinan sidang dipimpin oleh Pemimpin 

Sementara DPR. Pimpinan sementara ini terdiri dari dua orang wakil 

partai politik yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan 

umum. Jika pemenang pemilihan itu berimbang, maka dilakukan 

musyawarah dalam pemilihan anggota DPR tersebut. 

Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kuat, ini 

ditegaskan dalam perubahan UUD 1945 tercantum dalam Pasal 7C 

yang menyebutkan "Presiden tidak dapat membekukan dan atau 
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membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat” Hal ini sesuai dengan 

prinsip presidensial sebagi sistem pemerintahan Indonesia yang 

dipertahankan dan lebih disempurnakan dalam perubahan UUD 1945. 

Presiden dan DPR dipilih langsung oleh rakyat, sehingga keduanya 

memiliki legitimasi yang sama dan kuat serta masing-masing tidak 

bisa saling menjatuhkan. 

Dengan fungsi, tugas dan wewenang serta hak yang dimiliki 

oleh DPR sebagai mana diatur dalam Pasal 20A UUD 1945, Pasal 4 

dan 10 peraturan Tata Tertib DPR No. 16/DPR RI/1/1999-2000 dan 

pasal 33 ayat (2) dan (3) UU No.4 Tahun 1999, maka sebagai bentuk 

tanggung jawab sebagai wakil rakyat, DPR senantiasa dapat 

melakukan atau selalu mengawasi penyelenggaraan pemerintah. 

Kemudian apabila kita analisis dari sekian banyak pasal-pasal 

dalam UUD setelah perubahan yang menyangkut mengenai tugas 

pokok dari Dewan Perwakilan Rakyat, juga dalam UU No.4 Tahun 

1999 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPRD, dipertegas 

lagi oleh Tata Tertib DPR No. 16/DPR/RI/l999-2000. dari wewenang 

dan tugas DPR diatas maka dapat dirumuskan bahwa DPR 

mempunyai tugas pokok sebagi berikut: 

1. Fungsi di bidang pembuatan Undang-Undang (legislasi). 

2. Fungsi di bidang anggaran (bageter). 

3. Fungsi di bidang pengawasan. 

Berikut peran Dewan Perwakilan Rakyat dalam ketiga 

fungsinya tersebut disertai dengan perubahan-perubahan yang 

dilakukan. 

1. Fungsi di Bidang Pembuatan Undang-Undang (Legislasi) 

Salah satu pilar pemerintah yang demokratis adalah menjunjung 

tinggi supermasi hukum. Supermasi hukum dapat terwujud apabila di 

dukung oleh perangkat peraturan Perundang-undangan yang 

dihasilkan melalui proses legislasi. Oleh karena itu, fungsi legislasi 

DPR dalam proses demokrasi sangatlah penting. 

Menurut ketentuan konstitusi rancangan Undang-Undang 

(RUU) yang akan dibahas di DPR dapat berasal dari pemerintah dan 

dapat pula berasal dari DPR sebagai RUU usul inisiatif. Untuk masa 
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yang akan datang jumlah RUU yang berasal dari inisiatif DPR 

diharapkan    akan semakin banyak.  Hal ini merupakan bagian 

penting dari komitmen reformasi hukum nasional dan pemberian 

peran yang lebih besar kepada DPR secara konstitusional dalam 

pembuatan undang-undang. 

Peningkatan peran tersebut merupakan hasil dari perubahan 

UUD 1945. dalam naskah asli UUD 1945 hak membuat undang-

undang berada pada Presiden "Presiden memegang kekuasaan 

membentuk undang-undang" (Pasal 5 ayat 1). Dari hasil perubahan 

hak tersebut bergeser dari Presiden kepada DPR dan rumusan tersebut 

dituangkan dalam perubahan UUD 1945 dalam Pasal 20 ayat (1) 

menyebutkan "DPR memegang kekuasaan membentuk undang-

undang". 

Namun demikian kinerja dan produktifitas DPR dalam 

pembuatan undang-undang dirasakan masih kurang. Tercatat 

rancangan undang-undang yang dibahas di DPR Sebagian besar 

berasal dari pemerintah, sedangkan RUU usul inisiatif DPR sangat lah 

minim sekali. Oleh karena itu untuk meningkatkan kinerja dalam 

bidang legislasi sebaiknya DPR tidak terjebak pada fungsi 

pengawasan saja yang pada akhirnya menelantarkan fungsi legislasi. 

 

2. Fungsi di Bidang Anggaran (Budgeter) 

Untuk menjalankan fungsi pokok Dewan Perwakilan Rakyat di 

bidang anggaran diatur dalam Pasal 23 perubahan UUD 1945. 

Ditegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 

ditetapkan tiap tahun dengan undang-undang. Kedudukan DPR dalam 

APBN sangatlah kuat, karena    apabila Dewan Perwakilan Rakyat 

tidak menyetujui anggaran yang diusulkan oleh pemerintah, maka 

pemerintah menjalankan anggaran tahun lalu. 

 

3. Fungsi di Bidang Pengawasan. 

Tidaklah berlebihan, apabila rakyat Indonesia di semua 

tinggkatan memprediksikan potret DPR di era reformasi ini 
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mengalami perubahan yang sangat signifikan. Perubahan UUD 1945 

telah menggeser pradigma dari exsecutive heavy menjadi legislative 

heavy. 

Pada dasa warsa yang lalu, peraktek ketatanegaraan lebih di 

dominasi oleh peran eksekutif atau pemerintah. Terlebih dominasi 

kekuasaan eksekutif pada waktu itu mendapat legitimasi secara 

konstitusional, hal ini terlihat pada pasal-pasal dalam UUD 1945 

sebelum diadakan perubahan.  Pada Pasal 4 ayat (1) naskah asli UUD 

1945 menyatakan "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan 

pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar". Begitu pula kalau 

dilihat penjelasan umum angka IV ditegaskan bahwa " Dibawah 

Majelis Permusyawaratan Rakyat Presiden ialah penyelenggara 

pemerintahan tertinggi. Dalam menjalankan Pemerintahan negara, 

kekuasaan dan tanggung jawab adalah ditangan Presiden 

(comentration of power and responsibility upon the president) 

Kemudian Pasal 5 ayat (1) Presiden membentuk undang-undang 

bersama DPR, Presiden juga dapat menetapkan Peraturan Pemerintah 

untuk menjalankan Undang-Undang (Pasal 5 ayat 2). Menurut pasal 

10 Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, 

Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Pasal 11 Presiden menyatakan 

perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain, 

dengan persetujuan DPR. Sedangkan Pasal 12 disebutkan Presiden 

dapat menyatakan keadaan bahaya menurut sarat-sarat yang 

ditetapkan undang-undang. Pasal 13 Presiden mengangkat duta dan 

konsul, serta pada Pasal 14 Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi 

dan rehabilitasai. Dan Pasal 15 disebutkan Presiden memberi gelar, 

tanda jasa dan lain-lain. Dominasi kekuasaan eksekutif semakin 

bertambah ketika dengan kekuasaanya melakukan monopoli 

penapsiran terhadap Pasal 7. Penapsiran ini menimbulkan implikasi 

yang sangat luas karna Presiden dapat dipilih kembali untuk masa 

yang tidak terbatas. 

Dengan diadakan perubahan terhadap UUD 1945 kini peran itu 

mulai bergeser dan berubah. Meskipun Presiden masih memegang 

kekuasaan pemerintah, tetapi dengan adanya pergeseran ini, Presiden 

tidak lagi mempunyai kekuasaan di bidang legislasi, sebab kekuasan 

tersebut sekarang ada pada tangan DPR. Pasal 20 ayat (1) 
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menyebutkan "Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan 

membentuk undang-undang". Sedangkan Presiden hanya mempunyai 

hak mengajukan rancangan undang-undang saja. 

Dalam konteks pengawasan, perubahan dan pergeseran tersebut 

terlihat dengan dicantumkannya fungsi pengawasan sebagai the 

orginal power DPR dalam perubahan UUD 1945 dan melalui berbagi 

perturan Perundang-undangan yang dihasilkan. Pasal 20A ayat (1) 

DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi 

pengawasan. Kemudian untuk melaksanakan fungsinya, sebagi mana 

dijelaskan pada Pasal 20A ayat (2), DPR memiliki hak anggket, hak 

interpelasi, dan hak menyatakan pendapat Serta pada ayat (3) pasal 

yang sama setiap anggota DPR mempunyai hak mengajukan 

pertanyaan, hak menyatakan usul dan berpendapat sekaligus hak 

imunitas. 

Perubahan UUD 1945 telah memberikan peran yang kuat 

kepada DPR dalam melaksanakan fungsi pengawasan. Pengawasan 

yang dilakukan DPR dalam menjalankan pemerintahan, merupakan 

bagian dari sistem dalam kehidupan ketatanegaraan dan kebangsaan 

yang mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi. Disaat yang 

bersamaan situasi masyarakat yang berkembang demikin cepat dan 

kepercayaan yang demikian besar untuk menggantungkan harapan 

serta kepentingan-kepentingannya kepada lembaga perwakilan, 

kemudian gejala demikian disambut oleh DPR sebagai salah satu 

lembaga perwakilan dengan meningkatkan kinerjanya dalam 

pelaksanan fungsi kontrol atau pengawasan kepada pemerintah. 

Pelaksanaan fungsi pengawasan dilakukan melalui mekanisme 

penggunaan beberapa hak yang pada sebelumnya tidak digunakan 

seperti hak interpelasi ataupun hak angket. Melalui hak interpelasi, 

Presiden diminta untuk memberikan keterangan atau klarifikasi atas 

kebijakannya. Sedangakan melalui hak angket, DPR melakukan 

penyelidikan terhadap peryeimpangan penggunaan dana-dana yang 

digunakan oleh Persiden. 

Pengawasan DPR juga dilakukan melalui keterlibatan DPR 

dalam proses pemilihan  pejabat-pejabat  publik  yang  ditetapkan  

oleh  pemerintah berdasarkan Perubahan UUD 1945 dan Undang-
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Undang lainya. Dalam hal pengangkatan duta, penempatan duta 

negara lain, pemberian amenesti, abolisi, Presiden harus 

mendengarkan pertimbangan DPR. Kemudian dalam hal 

pengangkatan Dewan Gubernur Bank Indonesia (UU No.23 Tahun 

1999), pengangkatan dan pemberhentian panglima TNI (Tap MPR 

No. IV/MPR/2000), pengankatan dan pemberhentian Kapolri (Tap 

MPR No. IV/MPR/2000). 

Selanjutnya tugas DPR dalam fungsi pengawasan lainnya 

adalah menindak lanjuti hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan 

(Pasal 23E). Tugas ini merupakan suatu bentuk sikap pro-aktif DPR 

untuk mendorong penyelesaian kasus-kasus penyalah gunaan 

keuangan negara. 

Pada akhirnaya peningkatan peran DPR dalam bidang 

pengawasan bagian dari upaya untuk menerapkan mekanisme checks 

and balances untuk menuju pemerintahan yang demokratik. Hal ini 

mengharuskan DPR untuk bekerja optimal demi melaksanakan fungsi-

fungsi konstitusionalnya, dengan memanfatkan hak-haknya secara 

maksimal. 

 

Penutup 

Jabatan sebagai anggota DPR itu adalah amanah, banyak yang 

keliru membayangkan bahwa menjadi wakil rakyat itu adalah tempat 

mencari uang. Hanya kerja keras, kesediaan untuk belajar dan 

mendengar dari rakyat, dan kejujuran yang akan menjawab amanah 

tersebut. 
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APAKAH PERLU PENATAAN HUBUNGAN FUNGSI-FUNGSI 

DPR DENGAN EKSEKUTIF  (PRESIDEN) DAN JUDIKATIF 

(MAHKAMAH KONSTITUSI) MELALUI REVISI UNDANG-

UNDANG YANG RELEVAN? 

 

Oleh : John Slarmanat, SH. MH. 

 

 

KEDUDUKAN, FUNGSI DAN WEWENANG DPR DALAM 

SISTEM PRESIDENSIAL 

Secara tegas sesuai UUD 1945, Kedudukan DPR kaut Pasal 7C 

UUD 1945 “Presiden tidak dapat membekukan dan/atau 

membubarkan DPR.   

Presiden dan DPR dipilih langsung oleh rakyat, sehingga 

keduanya memiliki ligitimasi yang sama dan kuat serta masing-

masing tidak bisa saling menjatuhkan.  

DPR sebagai  lembaga negara yang bertindak sebagai lembaga 

legistatif secara konsitusional memiliki fungsi : 

1. Fungsi legislasi, artinya DPR sebagai lembaga pembuat undang-

undang; 

2. Fungsi di bidang anggaran (budgeter), DPR memiliki fungsi 

sebagai lembaga yang berhak untuk menetapkan APBN; 

3. Fungsi pengawasan, artinya DPR sebagai lembaga legislatif 

melakukan pengawasan terhadap pemerintahan dalam 

menjalankan undang-undang.  Pengawasan DPR juga dilakukan 

dalam proses pemilihan pejabat-pejabat publik seperti 

pengangkatan duta besar, penempatan duta negara lain, Kapolri, 

Panglima TNI, Dewan Gubernur Bank Indonesia serta dalam 

Presiden memberikan amnesti, abolisi harus mendengar 

pertimbangan dari DPR, menindaklanjuti hasil temua BPK RI 

dimana hal ini dimaksudkan untuk mendorong penyelesaian 

kasus-kasus penyalahgunaan keuangan negara. 
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Pada akhirnya peningkatan peran DPR dalam bidang 

pengawasan adalah bagian dari upaya untuk menerapkan mekanisme 

chacks and balances untuk menuju pemerintahan yang demokratis.     

DPR sebagai lembaga legislatif mempunyai hak-hak antara lain: 

1. Hak interpelasi, adalah hak DPR untuk meminta keterangan 

kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting 

dan strategis serta berdampak luas bagi kehidupan masyarakat. 

2. Hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan 

terhadap suatu kebijakan tertentu pemerintah yang diduga 

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. 

3. Hak menyatakan pendapat adalah hak DPR untuk menyatakan 

pendapat terhadap kebijakan pemerintah mengenai kejadian yang 

luar biasa yang terdapat dalam negeri disertai dengan rekomendasi 

penyelesaiannya, atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak 

interpelasi dan hak angket.        

 

SISTEM PRESIDENSIAL 

Sistem pemerintahan presidensial atau disebut juga sistem 

kongresial adalah sistem pemerintahan dimana badan eksekutif dan 

legislatif memiliki kedudukan yang independen. Mereka dipilih oleh 

rakyat secara terpisah. Sistem presidensial tidak mengenal adanya 

lembaga pemegang supermasin tertinggi. Kedaulatan negara 

dipisahkan (separation of power) menjadi tiga cabang kekauasaan, 

yakni legislatif, eksekutif dan judikatif yang secara ideal 

diformulasikan sebagai “Trias Politica” oleh Montesquieu.  

Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat untuk 

masa jabatan yang lamanya ditentukan oleh konstitusi. Konsntrasi 

kekauasan ada pada presiden sebagai kepala negara dan kepala 

pemerintahan.  Dalam sistem presidensial, para menteri adalah 

pembantu presiden yang diangkat dan bertanggungjawab kepada 

presiden. 
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Ciri-ciri pemerintahan presidensial yaitu : 

 Dikepalai oleh seorang presiden sekaligus sebagai kepala negara. 

 Kekuasaan eksekutif presiden diangkat berdasarkan demokrasi 

rakyat dan dipilih langsung oleh rakyat atau badan perwakilan 

rakyat. 

 Presiden memiliki hak prerogatif (hak istimewa) untuk 

mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri. 

 Menteri-menteri bertanggungjawab kepada kekuasaan eksekutif 

(bukan kepada kekuasaan legislatif) 

 Presiden tidak bertanggungjawab kepada parlemen. Hal ini 

dikarenakan presiden tidak dipilih oleh parlemen. 

 

Kelebihan dan kelemahan sistem presidensial : 

Kelebihan : 

 Badan eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak 

tergantung pada parlemen. 

 Masa jabatan badan eksekutif lebih jelas dengan jangka waktu 

tertentu. 

 Penyusunan program kerja kabinet disesuaikan dengan jangka 

waktu masa jabatannya. 

 

Kekuarangan : 

 Kekuasaan eksekutif di luar pengawasan langsung legislatif 

sehingga dapat menciptakan kekuasaan mutlak. 

 Sistem pertanggungjawaban kurang jelas. 

 Pembuatan keputusan atau kebijakan publik umumnya hasil tawar 

menawar antara eksekutif dan legislatif sehingga dapat terjadi 

keputusan tidak tegas dan memakan waktu yang lama. 
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Penyebab kegagalan pemerintahan presidensial : 

 Munculnya demokrasi caesarisme (ekskutif sangat berkuasa dan 

legislatif lemah) 

 Militer memperoleh kekuasaan politik. 

 Ekskutif bisa mengatur suara dari parlemen. 

 

KEDUDUKAN MAHKAMAH KONSTITUSI 

Mahkamah Kostitusi adalah lembaga tinggi negara yang baru, 

dan kedudukannya sama/sederajat dengan Mahkamah Agung. 

Mahkamah Kostitusi adalah salah satu lembaga yang mendapat 

kewenangan langsung dari UUD 1945. Mahkamah Kostitusi dan 

Mahkamah Agung sama-sama merupakan pelaksana cabang 

kekuasaan kehakiman yang merdeka dan terpisah dari cabang-cabang 

kekuasaan lain yaitu eksekutif dan legislatif. 

Berbeda dengan Mahkamah Agung yang digambarkan sebagai 

pucuk peradilan yang berkaitan dengan tuntutan perjuangan keadilan 

bagi orang per orang ataupun subjek hukum lainnya, sedangkan 

Mahkamah Kostitusi tidak berurusan dengan orang per orang 

melainkan dengan kepentingan umum yang lebih luas. Perkara-

perkara yang diadili oleh Mahkamah Kostitusi pada umumnya 

menyangkut persoalan-persoalan kelembagaan negara atau institusi 

politik yang menyangkut kepentingan umum yang luas ataupun 

berkenan dengan pengujian terhadap norma-norma hukum yang 

bersifat umum dan abstrak. 

 

Hubungan Mahkamah Kostitusi dengan DPR. 

DPR adalah organ pembentuk undang-undang, karena itu dalam 

memeriksa undang-undang yang diajukan pengujiannya, Mahkamah 

Kostitusi harus memperhatikan dan mempertimbangkan dengan 

sungguh-sungguh keterangan baik lisan maupun tertulis dari pihak 

DPR sebagai pembentuk undang-undang. Hal ini karena DPR juga 

merupakan salah satu lembaga yang berwenang mengisi 3 (tiga) orang 
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hakim kostitusi dengan cara memilih calon-calon untuk diajukan 3 

(tiga) orang terpilih kepada presiden untuk diangkat. 

Dengan kata lain, hubungan Mahkamah Kostitusi dengan DPR 

dapat berkaitan dengan status DPR sebagai salah satu pengisi jabatan 

hakim konstitusi, DPR sebagai pembentuk undang-undang, DPR 

sebagai lembaga negara yang berpotensi bersengketa dengan lembaga 

negara lain dalam menjalankan kewenangan yang diberikan oleh 

UUD. Di samping itu sengketa hasil pemilihan umum yang 

berpengaruh terhadap terpilih tidaknya anggota DPR, dan yang 

terakhir pernyataan DPR bahwa presiden atau wakil presiden telah 

melanggar hukum. 

 

KESIMPULAN 

1. Asas kemitraan antara legislatif dan eksekutif khususnya dalam 

melaksanakan fungsi-fungsi DPR sebagai lembaga legislatif 

dalam sistem presidensial, harus lebih dikedepankan. Mitra, 

berarti sejajar dan tidak saling menekan antara lembaga satu 

dengan lembaga yang lain. 

2. Dalam fungsi legislasi, DPR mempunyai kewenangan membentuk 

undang-undang, sementara presiden hanya mempunyai hak 

mengajukan rancangan undang-undang. Padahal dalam 

prakteknya, eksekutif dan legislatif sama-sama mengajukan, 

membahas dan menyetujui rancangan undang-undang. 

3. Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan, teristimewa terkait 

dengan proses pemilihan pejabat publik, perlu adanya penengasan 

tentang jabatan politik dan jabatan publik. 

4. Hubungan DPR (legislatif) dengan Mahkamah Kostitusi 

(Judikatif) masih tumpang tindih. 

5. Dengan demikian masih diperlukan rivisi undang-undang yang 

relevansi dan mengatur secara tegas pelaksanaan fungsi-fungsi 

Dewan Perwakilan Rakyat dengan Ekskutif (Presiden) dan 

Judikatif (Mahkamah Kostitusi). 
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SUSUNAN, KEDUDUKAN, FUNGSI DAN PERANAN DPR RI 

DALAM SISTEM PRESIDENSIAL 

 

Oleh : Dr. J. Tjiptabudy, S.H., M.Hum 

 

 

PENGANTAR 

Salah satu ciri negara hukum (the rule of law/rechtsstaat) 

adalah adanya pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan 

kekuasaan negara. Pembatasan ini dilakukan dengan hukum yang 

kemudian menjadi ide dasar pada konstitusionalism modern. Dengan 

perubahan UUD NRI Tahun 1945, Indonesia menganut doktrin 

pemisahan kekuasaan negara berdasrakan prinsip check and balance 

secara nayata. Hak tersebut terlihat dengan adanya pergeseran 

kekuasaan legislative dari tangan Presiden kepada DPR. Kekuasaan 

untuk membentuk undang-undang yang sebelumnya berada ditangan 

Presiden sekarang beralih kepada DPR (bandingkan Ketentuan Pasa 5 

ayat (1) UUD 1945 sebelum perubahan dengan Pasal 5 ayat (1) dan 

Pasal 20 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 setelah perubahan). 

Berdasarkan ketentuan UUD 1945 pasca Perubahanan Keempat, 

fungsi legislatif berpusat di tangan Dewan Perwakilan Rakyat. Hal ini 

jelas terlihat dalam rumusan pasal 20 ayat (1) yang baru yang 

menyatakan: “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan 

membentuk Undang-Undang”. Selanjutnya dinyatakan: “setiap 

rancangan Undang-Undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk 

mendapat persetujuan bersama. Rancangan UndangUndang itu tidak 

boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu”.  Kemudian 

dinyatakan pula” Presiden mengesahkan rancangan Undang-Undang 

yang telah mendapat disetujui bersama untuk menjadi Undang-

Undang” (ayat 4), dan “dalam hal rancangan Undang-Undang yang 

telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam 

waktu 30 hari semenjak rancangan Undang-Undang tersebut disetujui, 

rancangan Undang-Undang tersebut sah menjadi Undang-Undang dan 

wajib diundangkan”. 
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Dari ketentuan pasal 20 itu dapat dipahami bahwa Pertama, 

lembaga legislasi atau legislator adalah DPR, bukan Presiden dan 

apalagi DPD; Kedua, Presiden adalah lembaga yang mengesahkan 

rancangan Undang-Undang yang telah mendapat persetujuan bersama 

dalam rapat paripurna DPR resmi menjadi Undang-Undang; Ketiga, 

rancangan Undang-Undang yang telah resmi SAH menjadi Undang-

Undang  wajib diundangkan sebagaimana mestinya; Keempat, setiap 

rancangan Undang-Undang dibahas bersama untuk mendapat 

persetujuan bersama antara DPR dan Presiden dalam persidangan 

DPR.  Dalam hal rancangan Undang-Undang berasal dari inisiatif 

DPR, maka Institusi DPR sebagai satu kesatuan akan berhadapan 

dengan Presiden sebagai satu kesatuan institusi yang dapat menolak 

usul inisiatif DPR itu seluruhnya ataupun sebagian materinya. Dalam 

hal demikian maka rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh 

DPR itu tidak dapat lagi diajukan dalam persidangan DPR masa itu. 

Posisi Presiden dan DPR dalam hal ini dapat dikatakan saling  

berimbang. Di satu pihak, dalam proses pembahasan materi rancangan 

Undang-Undang, posisi Presiden/pemerintah lemah karena harus 

berhadapan dengan DPR sebagai satu kesatuan institusi. Dalam hal 

ini, Presiden tidak dapat lagi memanfaatkan dukungan partai 

politiknya sendiri yang ada di DPR untuk mendukung kebijakan 

Pemerintah mengenai materi rancangan Undang-Undang yang sedang 

dibahas. Akan tetapi, dipihak lain, Presiden/Pemerintah mempunyai 

posisi yang kuat karena dapat mem-„veto‟ dengan cara menolak untuk 

memberikan persetujuan atas sesuatu materi ataupun keseluruhan 

materi Undang-Undang yang bersangkutan. Kelima, dalam hal 

rancangan Undang-Undang itu datang dari Presiden, maka seperti 

terhadap rancangan Undang-Undang inisiatif DPR, pembahasannya 

pun dilakukan secara bersama-sama untuk mendapatkan persetujuan 

bersama. Dalam hal ini, yang berhak menolak seluruhnya ataupun 

sebagiannya adalah DPR sebagai institusi. Jika rancangan itu ditolak 

seluruhnya oleh DPR, maka rancangan Undang-Undang itu juga tidak 

dapat lagi diajukan dalam persidangan DPR masa yang bersangkutan. 

Dalam forum pengambilan putusan oleh DPR dapat terjadi bahwa 

sesuatu materi ataupun seluruh materi rancangan Undang-Undang 

yang bersangkutan diputuskan dengan pemungutan suara dapat rapat 

paripurna DPR. Dalam hal demikian, Presiden/pemerintah tidak 
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mempunyai„ voting rights ‟ sama sekali. Maka dapat dikatakan bahwa 

dalam hal ini DPR mempunyai kedudukan yang lebih kuat daripada 

Presiden/Pemerintah, karena DPR-lah yang memutuskan, bukan 

Presiden. Jika sebagian materi rancangan Undang-Undang  itu, tidak 

mendapat DPR berarti materi yang bersangkutan harus dikeluarkan 

dari rancangan Undang-Undang  yang bersangkutan, dan secara a 

contrario, juga tidak dapat diajukan lagi untuk diatur dengan atau 

dalam Undang-Undang  lain dalam persidangan DPR masa itu. 

Keenam, setelah suatu rancangan Undang-Undang mendapat 

persetujuan bersama yang ditandai oleh pengesahannya dalam rapat 

paripurna DPR, maka rancangan Undang-Undang  yang bersangkutan 

secara substantif atau secara material telah menjadi Undang-Undang, 

tetapi belum mengikat umum karena belum disahkan oleh Presiden 

serta diundangkan sebagaimana mestinya. Karena, RUU yang telah 

mendapat persetujuan dalam rapat paripurna DPR itu secara materiel 

tidak dapat diubah meskipun Presiden tidak menyetujui isinya. RUU 

akan berubah menjadi resmi mengikat umum semata-mata karena (a) 

faktor pengesahan oleh Presiden dengan cara menandatangani naskah 

Undang-Undang  itu, dan (b) faktor tenggang waktu 30 hari sejak 

pengambilan keputusan atas rancangan Undang-Undang  tersebut 

dalam rapat paripurna DPR. Dengan demikian, secara materiel, proses 

pembentukan Undang-Undang telah selesai (final) dengan telah 

diambilnya putusan dalam rapat paripurna DPR yang mengesahkan 

rancangan Undang-Undang yang telah dibahas bersama. Karena itu, 

dapat dibedakan adanya dua instansi pengesahan suatu rancangan 

Undang-Undang, yaitu pengesahan materiel oleh DPR dan 

pengesahan formil oleh Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

20 ayat (4) UUD 1945. Tindakan pengesahan materiel itu dilakukan 

melalui engembilan putusan akhir oleh DPR atas suatu rancangan 

Undang-Undang dalam persidangan atau rapat paripurna DPR, 

sedangkan tindakan pengesahan formil dilakukan oleh Presiden 

dengan cara membubuhkan tandatangan pada bagian akhir naskah 

Undang-Undang.  Selanjutnya, atas perintah Presiden, Undang-

Undang yang bersangkutan diundangkan dengan cara 

menempatkannya dalam registrasi Lembaran Negara dengan 

memberikan nomer registrasi dan pembuatan salinan oleh Sekretaris 
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Negara, dan penerbitan Lembaran Negara yang bersangkutan 

sebagaimana mestinya.  

 

PERSETUJUAN BERSAMA; 

Berkenaan dengan unsur „persetujuan bersama‟ yang 

seharusnya tercermin dalam keputusan akhir yang diambil dalam rapat 

paripurna DPR, selintas memang dapat dikatakan mengandung 

kontradiksi tersendiri. Di satu pihak, putusan akhir DPR tersebut 

sudah mengandung pengertian „persetujuan bersama‟ tersebut. Tetapi, 

adanya ketentuan pasal 20 ayat (5) yang menyatakan “Dalam 

Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama tersebut 

tidak disahkan oleh Presiden….” Menunjukkan bahwa ada 

kemungkinan suatu rancangan Undang-Undang yang secara materiel 

telah disahkan oleh DPR tersebut tidak disahkan secara formil oleh 

Presiden. Alasan Presiden menolak mengesahkannya, bisa saja karena 

pertimbangan bahwa materi Undang-Undang  yang bersangkutan 

bertentangan dengan Undang-Undang  Dasar. Karena itu, kualitas 

rapat paripurna DPR untuk pengambilan keputusan akhir terhadap 

rancangan Undang-Undang tersebut dapat dibedakan antara rancangan 

Undang-Undang yang berasal dari DPR atau berasal dari 

Presiden/Pemerintah. 

Jika rancangan Undang-Undang  datang dari Presiden, maka 

pengambilan keputusan akhir dalam rapat paripurna DPR adalah 

mutlak pengambilan keputusan oleh DPR dimana Presiden tidak 

mempunyai „voting rights‟ sama sekali. Tetapi, jika rancangan 

Undang-Undang  datang dari inisiatif  DPR, maka posisi Presiden 

dapat menolak atau menerima sebagian atau keseluruhan, sehingga 

kedudukan Presiden lebih kuat. Kasus dimana suatu rancangan 

Undang-Undang telah disetujui bersama dalam rapat paripurna DPR, 

tetapi Presiden tidak puas dan karena itu menolak untuk 

mengesahkannya dapat terjadi jika rancangan Undang-Undang 

tersebut datangnya dari pemerintah sebagaimana diuraikan diatas. 
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PENANDATANGANAN UNDANG-UNDANGAN; 

Berkenaan dengan penandatangan naskah Undang-Undang oleh 

Presiden seperti dimaksud oleh pasal 20 ayat (5) UUD 1945, haruslah 

dipahami sebagai kewajiban administratif Presiden untuk 

membubuhkan tandatangan. Karena itu pasal 20 ayat (4) menegaskan 

bahwa “Presiden mengesahkan rancangan Undang-Undang yang telah 

disetujui bersama untuk menjadi Undang-Undang”. Artinya, tanpa 

disahkan oleh Presiden, rancangan Undang-Undang  tersebut tidak 

berubah statusnya menjadi Undang-Undang.  Rancangan  Undang-

Undang tersebut baru berubah statusnya menjadi Undang-Undang 

setelah oleh  Presiden disahkan sebagaimana mestinya. Pada akhir 

anak kalimat pasal 20 ayat (5) dinyatakan,”…rancangan Undang-

Undang tersebut itu menjadi Undang-Undang, baik karena telah 

disahkan oleh Presiden dengan cara membubuhkan tandatangannya, 

ataupun karena telah dilampaui tenggat 30 hari seperti dimaksud 

dalam pasal 20 ayat (5) tersebut. 

Karena itu, timbul dua penafsiran berkenaan dengan ini. 

Pertama, apabila rancangan Undang-Undang tersebut telah disahkan 

oleh Presiden dengan tandatanganya, maka atas dasar itu  Sekretariat 

Negara melaksanakan kewajiban untuk mengundangkannya 

sebagaimana mestinya. Kedua, jika rancangan Undang-Undang  itu 

tidak disahkan oleh Presiden, maka ukuran yang pasti adalah tanggal, 

yaitu setelah 30 hari sejak mendapat persetujuan bersama dalam rapat 

paripurna DPR, maka rancangan Undang-Undang itu sudah dengan 

sendirinya sah menjadi UndangUndang. Karena itu, Presiden merasa 

tidak perlu lagi menandatangani naskah Undang-Undang itu 

sebagaimana seharusnya.  

Atas dasar keabsahan UndangUndang dengan prosedur kedua 

inilah maka Sekretaris Negara merasa berkewajiban menurut 

ketentuan pasal20 ayat (5) dan sekaligus berhak untuk 

mengumandangkan Undang-Undang tersebut sebagaimana mestinya. 

Akibatnya, format Undang-Undang  yang berkepala surat dan 

bersubyek. “Presiden Republik Indonesia”, tetapi subyek yang 

menandatanganinya adalah Sekretariat Negara yang mempunyai 

kedudukan sebagai pembantu Presiden. Timbul kesan bahwa 
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Sekretariat Negara yang mengesahkan rancangan Undang-Undang  itu 

menjadi Undang-Undang, sehingga timbul pula pertanyaan apa alas 

hak bagi seorang pembantu untuk atas nama Presiden mengesahkan 

Undang-Undang  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4)?  

Oleh karena itu, pengertian yang lebih tepat untuk dikembangkan 

sehubungan dengan soal penandatanganan Undang-Undang  adalah 

bahwa Presiden wajib mengesahkan rancangan Undang-Undang  yang 

telah disetujui bersama untuk menjadi Undang-Undang sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 20 ayat (4). Karena itu, format naskah Undang-

Undang  tetap dipertahankan agar berkepala surat “Presiden Republik 

Indonsia”, bukan “Dewan Perwakilan Rakyat”.  

Seharusnya karena pasal 20 ayat (1) menyatakan bahwa “DPR 

memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang”. Maka kop surat 

Undang-Undang pun diubah menjadi “Dewan Perwakilan Rakyat”. 

Akan tetapi, karena pasal 20 ayat (4) menyatakan Presidenlah yang 

mengesahkan rancangan Undang-Undang  menjadi Undang-Undang , 

maka kop suratnya masih tetap  dapat dipertahankan dengan subyek 

“Presiden Republik Indonesia”. Akan tetapi, akibatnya, ketentuan 

pasal 20 ayat (4) tersebut diatas harus dipahami sebagai kewajiban 

bagi Presiden untuk mengesahkan rancangan UndangUndang tersebut 

menjadi Undang-Undang. Atas dasar pengesahan oleh Presiden itulah 

maka Undang-Undang tersebut diundangkan sebagaimana mestinya, 

dan atas dasar perintah dari Presiden pula, Sekretariat Negara sebagai 

pembantu Presiden menjalankan kewajiban yang ditentukan dalam 

pasal 20 ayat (5) untuk mengundangkan Undang-Undang tersebut 

sebagaimana seharusnya. 

 

DARI RANCANGAN UNDANG-UNDANGAN (RRU) MENJADI 

UNDANG-UNDANG (UU); 

Seperti dikemukakan diatas, sejak diambilnya keputusan akhir 

dalam rapat paripurna DPR, rancangan Undang-Undang yang 

bersangkutan dianggap telah mendapat persetujuan bersama, 

meskipun dalam hubungannya dengan rancangan Undang-Undang 

yang berasal dari pemerintah sifatnya sangat relatif. Setelah itu, secara 

materiel rancangan Undang-Undang yang bersangkutan sudah dapat 
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dianggap final, tidak dapat diubah lagi, bahkan oleh Presiden 

sekalipun. Oleh karena itu, rancangan Undang-Undang dimaksud, 

meskipun belum disahkan secara resmi atau secara formil oleh 

Presiden, pada hakikatnya sudah menajdi Undang-Undang secara 

materiel. Dengan demikian, status naskah rancangan Undang-Undang 

yang telah disetujui bersama dalam forum DPR itu sebenarnya telah 

disahkan secara materiel oleh DPR. Karena itu, meskipun kadang-

kadang masih disebut sebagai RUU, statusnya tidak lagi sama dengan 

RUU ketika masih dalam pembahasan di DPR atau apalagi dengan 

RUU ketika belum dibahas di DPR. Dengan perkataan lain, menurut 

Undang-Undang menurut tahap-tahap pembuatannya. Sampai pada 

tahap pambahasan di DPR, status rancangan Undang-Undang tersebut 

adalah rancangan Undang-Undang (RUU), tetapi setelah disahkan 

oleh Presiden RUU tersebut berubah statusnya menjadi UU. 

Sedangkan statusnya sebelum disahkan oleh Presiden tetapi telah 

disahkan secara materiel oleh DPR, berada di antara keduanya. 

Statusnya tidak dapat lagi disamakan dengan RUU pada tahap 

sebelumnya tetapi belum dapat dikatakan menjadi UU yang mengikat 

untuk umum karena belum disahkan sebagaimana mestinya.  

Secara materiel ia sudah menjadi UU tetapi secara formil 

belum. Pentingnya pembedaan ini karena adanya ketentuan mengenai 

tenggang waktu 30 hari yang ditentukan dalam pasal 20 ayat (5). Jika 

tenggat 30 hari itu terlampaui maka RUU yang sudah mempunyai 

status sebagai Undang-Undang secara materiel itu berubah status 

dengan sendirinya menjadi Undang-Undang yang berlaku secara 

materiel dan formil sekaligus. Lalu apakah arti angka 30 hari itu bagi 

Presiden? Jika tidak berbuat apa-apa, maka meskipun ia tidak 

menyetujui isinya, rancangan Undang-Undang yang telah disahkan 

secara materiel oleh DPR tersebut akan berlaku dengan sendirinya 

menjadi Undang-Undang. Oleh sebab itu, untuk memberi arti pada 

tenggat 30 hari itu bagi Presiden, dapat saja dipahami bahwa 

rancangan Undang-Undang yang telah disahkan secara materiel oleh 

DPR tersebut meskipun belum disahkan oleh Presiden selama masih 

tenggat 30 hari, sudah dapat ditafsirkan bahwa Mahkamah Konstitusi 

berdasarkan ketentuan pasal 24C ayat (1) dapat melakukan pengujian 

atas “Undang-Undang”  yang sudah disahkan secara materiel oleh 
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DPR tetapi belum disahkan secara formil oleh Presiden itu 

sebagaimana mestinya. Pihak-pihak yang dapat diberi hal untuk 

menjadi pemohon dalam kasus pengujian Undang-Undang menurut 

prosedur “control a priore” atau  “judicial preview”  ini adalah 

Presiden, DPD ataupun kelompok anggota minoritas di DPR.  

 

REKOMENDASI 

Bertolak dari tema diskursus dalam FGD yakni “Susunan, 

Kedudukan, Fungsi Dan Peranan DPR RI Dalam SIstem Presidensiil 

Menurut UUD NRI Tahun 1945”, dapat dikemukakan beberapa 

pemikiran antara lain : 

1. Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam Bab VI 

Pasal 19 sampai 22B UUD NRI Tahun 1945 maka sudah tepat 

dikatakan bahwa fungsi dan peranan DPR RI dalam mekansime 

Checks and Balances berdasarkan sistem Presidensiil 

2. Berkaitan dengan susunan dan sumber keanggotaan DPR melalui 

Pemilu yang berasal dari pengkaderan Parpol dan perawakilan 

daerah pemilihan dalam hubungan dengan konsep kedaulatan 

rakyat yang berdasarkan pada permusyawaratan dan perwakilan 

(sesuai Sila IV Pancaila), apabila dikaitan dengan konsep 

pembagian/pemisahan kekuasaan dengan prinsip check and 

balances dalam cabang kekuasaan negara sebagaimana 

dimaksudkan dalam UUD NRI Tahun 1945, maka susunan dan 

sumber keanggotaan DPR adalah selaras dengan konsep 

kedaulatan rakyat sesuai dengan Sila IV Pancasila 

3. Mengenai pengaturan Undang-Undang yang mengatur terhadap : 

a. Standarisasi rekruitmen Anggota DPR RI dalam komisi-

komisi;  

b. Kriteria penentuan perwakilan daerah berdasarkan luas 

wilayah dan jumlah penduduk; 

c. Penegakan displin dan kode etik anggota DPR RI; 
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d. Penggunaan hak-hak anggota DPR RI dalma konteks 

menjalankan fungsi-fungsi legislasi, bujet, dan 

pengawasan; 

e. Panduan hubungan diplomatik antar parlemen dengan 

negara lain saat kunjungan ke laur negeri; 

 

Terhadap kelima substansi tersebut diatas, diperlukan 

pengaturan dalam Undang-Undang DPR RI adalah mencakup point 

sebagaimana dimaksud pada huruf (a), huruf (c), huruf (d) dan huruf 

(e). sedangkan mengenai substansi pada huruf (b) seyognya tidak 

perlu diatur mengingat keterwakilan wilayah tidak mencerminkan rasa 

keadilan mengingat karakteristik wilayah NKRI yang tidak semuanya 

sama (berbeda) dan hal itu telah tercermin pada unsur keterwakilan 

pada anggota DPD RI sehingga tidak perlu diatur. 

1. Dalam hal penataan hubungan fungsi-fungsi DPR dengan 

eksekutif (Presdien) dan yudikatf (Mahkamah Konstitusi), maka 

proses dan konsep penataan tersebut diatas seyogyanya 

memperhatikan antara lain : 

a. Pembatasan hak-hak DPR RI dalam hal pengangkatan 

jabatan-jabatan eksekutif yang merupakan ranah 

kekuasaan Presiden sehingga eksistensi sistem 

Presidensial dapat terwujud; 

b. Bahwa dalam kaitan dengan fungsi legislasi, DPR RI 

perlu memperhatikan hakekat dari adanya putusan MK 

terhadap suatu UU sehingga dapat mengisi kekosongan 

hukum akibat dikeluarkannya putusan MK. Hal ini 

penting untuk menghindari tafsir yang berbeda dari 

adanya putasan MK 
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DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

DALAM SISTEM PRESIDENSIL 

 

Oleh : J. J. Pietersz 

 

 

1. Secara konstitusionalitas, struktur ketatanegaraan Republik 

Indonesia telah tersusun secara sistematis dalam Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI Tahun 

1945). Konstruksi struktur UUDNRI Tahun 1945 dapat 

dikelompokkan dalam (1) umum (Bentuk dan Kedaulatan); (2) 

lembaga MPR; (3) kekuasaan eksekutif (Sistem Pemerintahan 

Negara); (4) kekuasaan legislatif (DPR dan DPD); (5) kekuasaan 

budgeting (hal keuangan dan BPK); (6) kekuasaan judisial 

(kekuasaan kehakiman); (7) penduduk dan warga negara; (8) hak 

dan kewajiban warga negara dan hak dan kewajiban asasi 

manusia; dan (9) perubahan undang-undang dasar. 

2. Konstruksi UUDNRI Tahun 1945 mengedepankan konstruksi 

struktur ketatanegaraan yang lebih dominan pada sistem 

presidensial. Pengaturan kekuasaan eksekutif diatur dari Pasal 4 

sampai dengan Pasal 18. Secara normatif, penegasan sistem 

presidensial diwujudkan dalam Pasal 4 ayat (1) yang 

menyebutkan ”Presiden Republik Indonesia memegang 

kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”; dan 

Pasal 7C yang menyebutkan ”Presiden tidak dapat membekukan 

dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat”. 

3. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga negara diatur 

secara jelas dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 22B. Konstruksi 

UUD yang mengatur kedudukan lembaga DPR setelah kekuasaan 

pemerintahan Presiden lebih memperjelas sistem pemerintahan 

presidensial dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.  

4. Sebagai lembaga yang merupakan representasi kepentingan 

politik, DPR sebagai kekuasaan legislatif bersama DPD sebagai 

representasi kepentingan daerah. Sebagai lembaga legislatif, DPR 
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memegang kekuasaan membentuk undang-undang selain fungsi 

lainnya sebagai fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. 

5. Dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, kelembagaan 

negara tidak dikenal adanya dominasi kelembagaan dengan 

adanya kedudukan suatu lembaga negara lebih dari lembaga 

negara lainnya. Sistem pemisahan kekuasaan (separation of 

power) tidak dikenal dalam sistem ketatanegaraan Indonesia 

dengan adanya pemisahan secara jelas kekuasaan masing-masing 

lembaga negara tanpa adanya campur tangan lembaga negara 

lainnya dalam kekuasaan tersebut. Sistem ketatanegaraan 

Indonesia lebih mengenal adanya sistem pembagian kekuasaan 

(derivation of power) antar lembaga-lembaga negara yang diatur 

dalam Undang-Undang Dasar. Sistem pembagian kekuasaan 

(derivation of power) merupakan model ketatanegaraan Indonesia 

yang berbeda dengan negara hukum lainnya. Sistem pembagian 

kekuasaan (derivation of power) sebagai model Indonesia sebagai 

akibat kedudukan MPR sebagai lembaga tinggi negara (pada saat 

itu) yang menetapkan GBHN dan mendistribusikan kekuasaan 

kepada lembaga-lembaga negara lainnya dan diwujudkan dalam 

UUD. 

6. Setelah amademen UUDNRI Tahun 1945, sistem ketatanegaraan 

Indonesia sebagai perwujudan prinsip kedaulatan rakyat 

sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) juga menganut prinsip 

konstitusional. Perwujudan kedaulatan rakyat sebagaimana 

dimaksud dalam UUD dan setiap lembaga negara yang 

memegang kekuasaan konstitusional berpedoman pada kekuasaan 

yang telah diamanatkan dalam ketentuan-ketentuan 

konstitusionalitas dalam UUD. 

7. DPR tidak semata-mata sebagai kekuasaan legislatif. Undang-

Undang Dasar memberikan kewenangan lainnya baik yang 

berkaitan dengan kekuasaan eksekutif dan sebagai penentu 

terhadap kekuasaan eksekutif. Kekuasaan DPR di bidang 

kekuasaan eksekutif antara lain dalam di bidang anggaran, 

pengawasan dan fungsi Presiden sebagai Kepala Negara dengan 

memberikan persetujuan dan pertimbangan. Kewenangan lain 
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dari kekuasaan legislatif DPR ini sebagai konsekuensi dari sistem 

pembagian kekuasaan (derivation of power). 

8. Fungsi anggaran Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam Pasal 

23 ayat (3) UUDNRI Tahun 1945 menyebutkan ”Apabila Dewan 

Perwailan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran 

pendapatan dan belanja negara diusulkan oleh Presiden, 

Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara tahun yang lalu”. Fungsi pengawasan Dewan Perwakilan 

Rakyat terkait dengan pengawasan proses pemberhentian 

(impeachment) Presiden yang telah melakukan pelanggaran 

hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, 

penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela 

sebagaimana diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B Undang-

Undang Dasar.  

9. Fungsi pemberian persetujuan dan pertimbangan terkait dengan 

tugas Kepala Negara. Pemberian persetujuan dalam hal 

pernyataan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan 

negara lain, dan membuat perjanjian internasional. Pemberian 

pertimbangan dalam hal pengangkatan dan penempatan duta 

negara lain, dan pemberian amnesti dan abolisi. Pemberian 

persetujuan diatur dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Undang-

Undang Dasar menyebutkan ”Presiden dengan persetujuan 

Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat 

perdamaian dan perjanjian dengan negara lain”; ”Presiden 

dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang 

menimbulkan akibat hukum yang luas dan mendasar bagi 

kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, 

dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-

undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat”. 

Pemberian pertimbangan diatur dalam Pasal 13 ayat (2) dan ayat 

(3), dan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Dasar. Pasal 13 ayat 

(2) dan ayat (3) menyebutkan ”Dalam hal mengangkat duta, 

Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan 

Rakyat”; ”Presiden menerima penempatan duta negara lain 

dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan 

Rakyat”. Pasal 14 ayat (2) menyebutkan ”Presiden memberi 
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amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan 

Dewan Perwakilan Rakyat”. 

10. Kedudukan DPR sebagai pemegang kekuasaan legislatif terlibat 

dalam dan menjadi penentu dalam kekuasaan Presiden di satu sisi 

merupakan model checks and balances DPR terhadap Presiden. 

Namun, dalam pengaturan dimaksud lebih mengedepankan peran 

DPR dan melemahkan kekuasaan Presiden sebagai Kepala 

Pemerintahan (Head of Government/Chief Executive) dan Kepala 

Negara (Head of State). Sistem presidensial dalam sistem 

pemerintahan Indonesia diimbangi dengan peran penting DPR 

yang mengakibatkan sistem pemerintahan Indonesia tidak lagi 

murni sebagai sistem presidensial. 

11. Fungsi DPR dalam pemberian persetujuan di bidang anggaran, 

hal pernyataan perang, membuat perdamaian dan perjanjian 

dengan negara lain, dan membuat perjanjian internasional 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) dan 

Pasal 23 ayat (3) UUDNRI Tahun 1945 telah memasuki ruang 

kekuasaan Presiden. Seyogyanya kekuasaan ini merupakan 

kekuasaan dominan Presiden dalam sistem presidensial dan tidak 

perlu adanya intervensi kekuasaan lembaga negara lainnya. 

Apalagi pemberian pertimbangan terhadap pengangkatan dan 

penempatan duta negara lain dan pemberian amnesti dan abolisi 

merupakan hak konstitusional Presiden. 

12. Sebagai Kepala Pemerintahan, Presiden secara fungsional 

bersama dengan lembaga negara lainnya dalam menentukan 

berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan negara. Namun, 

dalam kedudukan sebagai Kepala Negara, otoritas mutlak 

merupakan kekuasaan Presiden yang tidak dapat diintervensi oleh 

lembaga negara lainnya, apalagi DPR.  

13. Adanya intervensi kekuasaan DPR ini didasarkan pada situasi 

tertentu praktek ketatanegaraan yang menduga adanya kekuasaan 

Presiden yang disalahgunakan yang berakibat adanya pengaturan 

pasal-pasal adanya intervensi DPR untuk melakukan checks and 

balances terhadap Presiden. Hal ini menampakkan sistem negara 

hukum di Indonesia didasarkan pada ketidakpercayaan sehingga 
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pengaturan pengawasan semakin diperketat apalagi dengan 

adanya bermunculan komisi-komisi negara lainnya. 

14. Secara konstitusional, sistem checks and balances terhadap 

Presiden Republik Indonesia telah diatur dalam Pasal 7A dan 

Pasal 7B UUDNRI Tahun 1945. Ketentuan Pasal 7A 

menyebutkan ”Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat 

diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis 

Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, 

baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum 

berupa pengkhinatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, 

tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun 

apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden 

dan/atau Wakil Presiden”. Pasal 7B menyebutkan: 

(1)  Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden 

dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada 

Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih 

dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah 

Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus 

pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden 

dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran 

hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, 

penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan 

tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau 

Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai 

Presiden dan/atau Wakil Presiden.  

(2)  Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden 

dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran 

hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat 

sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dalam 

rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan 

Perwakilan Rakyat. 

(3)  Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada 

Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan 

dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang 
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paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari 

jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.  

(4)  Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan 

memutus dengan seadil-adilnya terhadap pendapat Dewan 

Perwakilan Rakyat tersebut paling lama sembilan puluh 

hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu 

diterima oleh Mahkamah Konstitusi.  

(5)  Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa 

Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan 

pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap 

negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, 

atau perbuatan tercela; dan/atau terbukti bahwa Presiden 

dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat 

sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, Dewan 

Perwakilan Rakyat menyelenggarakan sidang paripurna 

untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau 

Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.  

(6)  Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib 

menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul Dewan 

Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat tiga puluh hari 

sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul 

tersebut.  

(7)  Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul 

pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus 

diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan 

Rakyat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari 

jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 

dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau 

Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan 

penjelasan dalam rapat paripurna Majelis 

Permusyawaratan Rakyat.  

15. Sistem checks and balances terhadap kekuasaan Presiden telah 

diatur secara jelas dalam UUDNRI Tahun 1945. Parameter untuk 

mengawasi Presiden pun telah ditentukan baik parameter 

konstitusional maupun parameter hukum. Dalam pelaksanaan 
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kekuasaan sebagai Kepala Pemerintahan dan Kepala Negara, 

Presiden memiliki kekuasaan mutlak tetapi kekuasaan dimaksud 

tidak bebas karena dikontrol oleh DPR. Dengan adanya 

konstruksi UUDNRI Tahun 1945 ini, DPR seyogyanya tidak lagi 

masuk dalam ranah kekuasaan Presiden, namun DPR sebagai 

lembaga legislatif yang juga memiliki kekuasaan pengawasan 

dapat senantiasa mengawasi kinerja Presiden secara lebih 

optimal. Dalam sistem presidensial yang mengedepankan 

Presiden sebagai pilar utama penyelenggaraan sistem 

pemerintahan negara, Presiden harus diberikan ruang untuk 

menyelenggarakan fungsinya, dan tetap diawasi oleh DPR agar 

Presiden tidak melakukan pelanggaran, baik pelanggaran 

konstitusional maupun pelanggaran hukum. 

16. Pengaturan konstitusional dalam UUDNRI Tahun 1945 

mengedepankan konstruksi sistem ketatanegaraan Indonesia 

sebagai pembagian kekuasaan (derivation of power) dan 

kekuasaan yang berimbang diantara lembaga-lembaga negara 

yang secara jelas memperoleh kekuasaan berdasarkan UUD. Hal 

ini sebagai perwujudan kedaulatan rakyat dan kedaulatan 

konstitusi. Pengaturan konstitusional ini memberi konsekuensi 

yuridis, kekuasaan lembaga negara dalam perwujudan kedaulatan 

rakyat dibatasi oleh UUD. Namun dalam perwujudan sistem 

Presidensial, Presiden harus diberikan otoritas mutlak 

menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan negara dengan tetap 

diawasi oleh DPR sebagai representasi kekuatan politik. 
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SUSUNAN, KEDUDUKAN, FUNGSI, PERAN DPR RI  

DALAM SISTEM PRESIDENSIIL 

 

Oleh : M. A. H. Tahapary, SH., MH. 

 

 

PENGANTAR 

Membaca menganalisa materi yang disampaikan oleh Majelis 

Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Lembaga Pengkajian 

hemat kami, ada keinginan dalam Era Reformasi ini terhadap susunan 

kedudukan, fungsi dan peran DPR R.I. dalam sistem Presidensiil perlu 

dimunculkan pikiran-pikiran baru sesuai tuntutan perkembangan 

hukum dalam masyarakat. Pikiran-pikiran ini muncul sebagai fakta 

dan kenyataan bahwa perlu ada reformulasi menunjuk kepada 

keseimbangan antara lembaga-lembaga negara dalam sistem 

presidensiil. 

1. Dalam keinginan untuk Reformulasi alas berpikir berdasarkan 

sejumlah azas yaitu : 

a. Manfaat yang jelas. 

b. Tujuan yang jelas. 

c. Tidak sewenang-wenang. 

d. Kehati-hatian. 

e. Kepahaman hukum. 

f. Persamaan perlakuan 

g. Tidak menggunakan wewenang yang menyimpang dari 

tujuan fairness. 

 

2. Sistem Pemerintahan Presidensiil 

Dalam era Reformasi adalah dilaksanakan pemilihan Presiden 

dan Wakil Presiden langsung oleh rakyat. 

Dalam hal pemilihan anggota parlemen, amandemen UUD 1945 

Pasal 2 Ayat 1 menyebutkan “Majelis Permusyawaratan Rakyat 

terdiri atas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewann 
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Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur 

lebih lanjut dengan Undang-Undang” 

Pemilihan Presiden secara langsung itu memperbanyak ciri 

Indonesia sebagai negara yang menganut sistem pemerintahan secara 

presidensiil. 

Kata “memperbanyak” oleh sebab pada kenyataannya sistem 

pemerintahan presidensiil di Indonesia dalam Amandemen belum 

memiliki Pembuatan Undang-Undang oleh Presiden, karena 

pembuatan Undang-Undang masih harus melalui suatu proses ialah 

bersama Dewan Perwakilan Rakyat, Pasal 26 Undang-Undang Nomor 

22 Tahun 2003. 

Karena itu Indonesia belum murni menganut sistem 

pemerintahan presidensiil, tetapi berat ke sistem presidensiil atau 

mendekati sistem ini. 

1. Bertolak dari pendapat pada point (2), maka diperlukan suatu 

kehidupan bernegara khusus dalam ketatanegaraan di 

Indonesia yang berimbang. Dengan demikian diperlukan 

Reformasi/perubahan mengenai susunan, kedudukan, fungsi 

dan peran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) R.I. dalam sistem 

presidensiil. 

2. Dalam rangka cita-cita negara hukum (Rechtstaat) 

sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945, diperlukan 

“Politik Berimbang” hingga terwujudlah “Consititutional 

Obedience” bukan sebagaimana ditemukan dalam praktek 

Constitutional Disobedience. Ketidak taatan DPR terhadap 

putusan Mahkamah Konstitusi jelas dan nyata munculah 

vulgar supremasi politik dan supremasi hukum. Apakah 

kondisi yang demikian itu harus berlangsung secara “long 

live” ? 

3. Kedepan perlu ada reformasi ketentuan yang menyetarakan 

kedua Intitas ini hilangkan yang disebut superbody, karena 

kita menganut sistem Presidensiil walaupun tidak murni, 

4. Dalam sistem pemerintahan presidensiil yang didasari 

mekanisme Check and Balances antara lembaga-lembaga 
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negara, lembaga pengkajian MPR R.I. pro aktif 

pengaturannya : 

a. Dalam jangka pendek/segera menyiapkan pengaturan 

tentang perlunya penguatan antara lembaga-lembaga, 

antara lain : Pasal 21 dinyatakan DPR berhak 

mengajukan usul perancangan UU, sedangkan pasal 

22D dinyatakan DPD dapat mengajukan kepada DPR, 

terkait otonomi daerah, dan lain-lain. Tentunya akan 

menimbulkan ketidak puasan oleh sebab DPR dan 

DPD sama-sama adalah bidang Legislatif. Terlihat 

terjadi teori berhitung. Kenyataan tersebut tidak 

mewujudkan tujuan hukum ialah keadilan dan 

kemanfaatan dan kepastian yang mengakibatkan tidak 

berjalan dengan baik mekanisme Check and Balances. 

b. Oleh sebab itu momen amadement nanti ada 

keseimbangan pada kekuasaan lembaga-lembaga 

negara (MPR, DPR,DPD, MA, MK, BPK) dan 

hasilnya berupa undangan-undang. Dan pada akhirnya 

akan terwujud kehidupan ketatanegaraan yang baik, 

dan mendorong demokratisasi. 

 

Kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 

Wewenang (fungsi) DPR sesuai UU Nomor 22 adalah : 

1. Fungsi Legislasi fungsi membentuk Undang-Undang yang akan 

dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. 

2. Fungsi anggaran, yaitu fungsi menyusun dan menetapkan 

anggaran pendapatan dan belanja negara bersama Presiden dengan 

memperhatikan pertimbangan DPD 

3. Fungsi pengawasan, yaitu fungsi melakukan pengawasan terhadap 

pelaksanaan UUD 1945, Undang-Undang dan Peraturan 

Pelaksanaannya. 

Menurut Pasal 26 Undang-Undangn Nomor 22 Tahun 2003 

tentang susunan, kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD, maka tugas 

dan wewenang DPR adalah : 
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a) Membentuk Undang-Undang yang dibahas bersama DPR 

untuk mendapat persetujuan. 

b) Membahas dan memberikan persetujuan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang. 

c) Menerima dan membahas usulan rancangan Undang-Undang 

yang diajukan oleh DPD yang berkaitan dengan bidang 

tertentu dan mengikut sertakan dalam pembahasan. 

d) Memperhatikan pertimbangan DPR atas rancangan Undang-

Undang APBN dan rangan Undang-Undang yang berkaitan 

dengan pajak, pendidikan, dan agama. 

e) Menetapkan APBN bersama Presiden dengan memperhatikan 

pertimbangan DPD. 

f) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-

Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta 

kebijakan pemerintah. 

g) Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang 

diajukan oleh DPD terhadap pelaksanaan Undang-Undang 

mengenai otonomi daerah, pembentukan pemekaran, dan 

penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, sumber 

daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan 

APBN, pajak, pendidikan dan agama. 

h) Memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan dengan 

memperhatikan perkembangan DPD. 

i) Membahas dan menindak lanjuti hasil pemeriksaan dan 

pertanggung jawaban keuangan negara yang disampaikan oleh 

BPK. 

j) Memberi persetujuan kepada Presiden atas pengangkatan dan 

pemberhentian Komisi Yudisial. 

k) Memberikan persetujuan calon Hakim Agung yang disusulkan 

oleh Komisi Yudisial, untuk ditetapkan sebagai Hakim Agung 

oleh Presiden. 

l) Memilih 3 orang Hakim Konstitusi dan mengajukan kepada 

Presiden untuk ditetapkan. 

m) Memberikan pertimbangan kepada Presiden untuk 

mengangkat Duta, menerima penempatan duta negara lain, 

dan memberikan pertimbangan dalam  pemberian amnesti dan 

abolisi. 
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n) Memberikan persetujuan pada Presiden menyatakan perang, 

perdamaian, dan perjanjian pada negara lain, dan perjanjian 

internasional lainnya, yang menimbulkan akibat yang luas dan 

mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban 

keuangan negara. 

o) Menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti 

aspirasi masyarakat. 

p) Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yag ditentukan 

dalam Undang-Undang. 

 

Disamping wewenang DPR yang disebutkan juga DPR 

memiliki Hak sebagai individu atau perorangan seperti terdapat pada 

penjelasan Undang-Undang SUSDUK nomor 22 tahun 2003 ialah : 

a) Anggota DPR dapat memajukan RUU. 

b) Hak mengajukan pertanyaan. 

c) Hak menyampaikan usul 

d) Hak imunitas atau hak kekebalan 

e) Hak Protokuler. 

 

DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) 

Tugas dan wewenang pada Pasal 42 hingga Pasal 47 Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2003 adalah: 

1. Dapat mengajukan kepada DPR rancangan Undang-Undang 

yang berkaitan dengan otonomi daerah, dan lain-lain. 

2. DPD mengusulkan rangan (RUU) kepada DPR dan DPR 

mengundang DPD untuk membahasnya. 

3. Pembahasan RUU dilakukan sebelum DPR membahasnya 

RUU tersebut dengan pemerintah. 

Pasal 43 : 

1. DPR ikut membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi. 

2. DPD diundang oleh DPR melakukan pembahasan suatu 

Rancangan Undang-Undang bersama DPR 
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3. Pembicaraan tingkat 1 dilakukan bersama DPR, DPD dan 

pemerintah. 

4. Padangan, pendapat dan tanggapan dijadikan sebagai masukan 

untuk pembahasan selanjutnya anata DPR dan DPD. 

Pasal 44 : 

1. DPD memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU. 

2. Pertimbangan dimaksud diberikan secara tertulis sebelum 

memasuki tahap pembicaraan dengan pemerintah. 

Pasal 45 : 

1. DPD memberikan pertimbangan kepada DPR dalam 

pemilihan anggota BPK. 

2. Pertimbangan dimaksud secara tertulis sebelum pemilihan 

anggota BPK. 

Pasal 46 : 

1. DPD dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan Undang-

Undang mengenai Ontomi Daerah. 

2. Pengawasan dimaksud merupakan pengawasan atas 

pelaksanaan Undang-Undang. 

3. Hasil pengawasan dimaksud disampaikan kepada DPR 

sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti 

Pasal 47 :  

DPD menerima hasil pemeriksaan keuangan negara dari BPK 

untuk dijadikan bahan membuat pertimbangan bagi DPR tentang RUU 

yang berkaitan dengan APBN. 

 

KESIMPULAN 

Sejajar/horisontal atau neben dan diberikan pertanggung 

jawaban demikian menurut UUD dan Undang-Undang hemat kami 

Check and Balances akan tidak berjalan seperti diharapkan, hemat 

kami akibat ketidak seimbangan dalam tanggung jawab pada negara, 

oleh sebab itu perlu ada semacam konstitusional, eksekutor agar 

terjadi keseimbangan dalam mekanisme check and balances agar : 
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 DPR R.I bersama DPD R.I memiliki kewenangan mandiri dalam 

pengambilan putusan hukum 

 Hubungan presiden dengan DPR R.I dalam legislasi dan 

Mahkamah Konstitusi masuk dalam Legislator 

 DPR R.I berstatus hanya memberikan pertimbangan (digunakan 

atau tidak) atas pengangkatan Duta, Konsul, pengangkatan ketua 

BPK R.I, Jaksa Agung serta lain-lain, jabatan eksekutif, sehingga 

DPR R.I dijauhkan dari julukan Superbody. 

 

REKOMENDASI 

Oleh kenyataan dewasa ini anggota-anggota partai politik 

ditinggalkan, lalu partai memilih yang bukan anggota untuk menjadi 

pimpinan di Propinsi, di Kabupaten, dan Kota, Maka rekrutmen 

anggota partai politik lebih berkualitas, karena pada akhirnya akan 

menjadi mitra sejajar eksekutif.  

Demikian pendapat, saran, dan rekomendasi kami. Sekian dan 

terima kasih.  
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MEWUJUDKAN FUNGSI DAN PERAN DPR RI 

MELALUI SISTEM PRESIDENSIAL YANG IDEAL 

 

Oleh: Muhtar S.Sos, MA 

 

 

Perjalanan lembaga dan Usia DPR sebetulnya memang  sudah 

cukup tua bahkan hanya terpaut 12 hari dengan usia kemerdekaan RI. 

Lembaga ini pada  era reformasi menjadi pusat perhatian publik. 

Lembaga ini menjadi episentrum pengambilan keputusan. Baik urusan 

politik, hukum, dan ekonomi. Rekrutmen jabatan publik juga 

ditentukan dari lembaga ini. 

Selain karena memang lembaga ini memiliki peran strategis atas 

hitam putihnya perjalanan republik ini, lembaga ini juga disorot akibat 

ulah sejumlah oknum penghuninya. Kasus korupsi dan moral yang 

menyeret sejumlah anggota dewan kian menarik perhatian publik. 

Soal kinerja, lembaga ini juga tak luput dari sorotan. Tiga fungsi yang 

dimiliknya yakni legislasi, anggaran dan pengawasan masih dinilai 

melempem. Tak banyak kerja politik yang monumental. 

Seperti contoh ketika DPR melakukan kerja legislasi, DPR 

justru seperti terjebak pada rutinitas semata. Akibatnya, ada kesan 

bahwa DPR mengalami over regulasi, membuat UU yang tidak 

banyak memberi manfaat pada publik. Presiden Jokowi sebetulnya 

telah dua kali mengingatkan soal kualitas produk legislasi yang 

disahkan oleh DPR. 

Pada saat yang sama, Ketua DPR dalam pidato sidang paripurna 

laporan kinerja DPR dalam sidang paripurna DPR beberapa yang lalu, 

sebetulnya sudah mengakui soal kritik legislasi DPR RI. Yang 

mengatakan DPR bersama pemeirntah akan mempriroitaskan 

penyusunan UU yang mendesak dengan melahirkan beberapa RUU 

antara lain 

1. RUU tentang Penjaminan. Lahir  dari keprihatinan DPR karena 

saat ini bangsa Indonesia tengah mengalami perlambatan 

pertumbuhan ekonomi sebagai imbas dari sentimen ekonomi 

www.m
pr

.g
o.

id



 

Susunan, Kedudukan, Fungsi dan Peran DPR RI 69 

 

global, dan faktor dalam negeri. Dalam struktur perekonomian 

Indonesia, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi 

(UMKMK) memiliki kontribusi dan potensi yang besar 

2. RUU tentang Tabungan Perumahan Rakyat. UU ini memiliki 

sebuah gagasan atau cita-cita yang besar untuk menyelesaikan 

permasalahan perumahan, utamanya masyarakat yang tidak 

mampu atau berpenghasilan rendah yang selama ini sulit atau 

hampir mustahil dapat memiliki rumah atau tempat tinggal sendiri 

3. RUU tentang Perlindungan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi 

Daya Ikan, dan Petambak Garam. secara faktual, nelayan, 

pembudi daya ikan, dan petambak garam mayoritas dalam kondisi 

miskin, dengan prasarana, sarana, akses pendanaan, dan 

pembiayaan terbatas. Untuk itu diperlukan hadirnya negara dalam 

memberikan perlindungan dan pemberdayaan bagi pelaku utama 

pemanfaat potensi sumber daya perikanan dan kelautan. 

4. RUU tentang Penyandang Disabilitas. Bertujuan untuk 

mewujudkan kesamaan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas 

untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan 

negara dan masyarakat 

5. RUU tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem 

Keuangan. Latar belakang pembentukan RUU didasarkan pada 

kejadian krisis keuangan yang melanda Indonesia pada tahun 

1997 -1998. Belajar dari pengalaman tersebut, Pemerintah 

berusaha membangun sistem keuangan yang tangguh dan siap 

dalam menghadapi kondisi krisis sistem keuangan. 

6. Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, 

Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. RUU ini disusun 

oleh pemerintah berdasarkan latar belakang pertimbangan bahwa 

beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 

dirasakan masih menyisakan sejumlah kendala dalam 

pelaksanaannya. Di sisi lain, beberapa ketentuan dalam Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2015 perlu diselaraskan dengan Putusan 

Mahkamah Konstitusi sehingga perlu disempurnakan 
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7. RUU tentang Pengampunan Pajak. RUU ini disusun dengan 

pertimbangan bahwa pembangunan nasional Negara Kesatuan 

Republik Indonesia yang bertujuan untuk memakmurkan seluruh 

rakyat Indonesia yang merata dan berkeadilan, memerlukan 

pendanaan besar yang bersumber utama dari penerimaan pajak 

8. RUU tentang Paten. uatan RUU Paten dipandang penting karena 

banyak negara yang menjadi besar dan maju serta akan 

berkembang pesat karena mampu melakukan inovasi dan 

memiliki kekayaan intelektual dalam bidang sains dan teknologi 

yang sudah dipatenkan dan digunakan sebagai penggerak ekonomi 

melalui industri-industri dalam skala menengah dan besar. 

Sementara RUU yang sedang dalam tahap 

pembahasan/pembicaraan Tingkat I berjumlah berjumlah 21 (dua 

puluh satu) RUU dan 2(dua) RUU yang akan memasuki Tahap 

Pembicaraan Tingkat I. Salah satu RUU yang sedang dalam Tahap 

Pembicaraan Tingkat I adalah RUU tentang Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana (KUHP)yang merupakan pengganti undang-undang 

warisan kolonial guna disesuaikan dengan kebutuhan hukum 

masyarakat. Sementara, RUU yang sedang dalam tahap penyusunan 

berjumlah 17 (tujuh belas)  

Pada Tahun Sidang pertama, telah dipetakan berbagai tantangan 

seperti: keterlambatan pengesahan Prolegnas, permasalahan pada 

tahap penyusunan karena belum tersedianya Naskah Akademik; 

penyampaian RUU dari pemerintah dan kesiapan dalam pembahasan 

bersama di DPR RI; prioritas dan alokasi waktu rapat DPR RI yang 

belum terfokus pada bidang legislasi ;Baleg yang tidak lagi memiliki 

peran signifikan dalam penyiapan RUU; dan belum terbentuknya 

Badan Keahlian DPR RI (BKD) sebagai supporting system.Beberapa 

permasalahan tersebut telah diupayakan untuk diperbaiki. BKD telah 

terbentuk dan struktur organisasinya telah terisi, sehingga 

dukungannya di bidang legislasi diharapkan dapat segera terwujud 

secara optimal agar dapat meningkatkan kinerja DPR RI. 

Hambatan lainnya, dalam pembahasan RUU di DPR RI sering 

terjadi perbedaan pendapat terhadap substansi RUU, baik antar-fraksi 

maupun antara fraksi atau DPR RI dengan Pemerintah, bahkan antar-
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wakil pemerintah. Mengingat suatu RUU harus mendapatkan 

persetujuan bersama, maka perlu dilakukan upaya untuk mendapatkan 

kesepakatan. Pengambilan keputusan melalui suara terbanyak, 

meskipun dimungkinkan, namun merupakan pilihan akhir, karena 

sedapat mungkin pengambilan keputusan dilakukan melalui 

musyawarah mufakat, bukan keputusan akibat diktator mayoritas dan 

tirani minoritas. Sehingga akan selalu diupayakan untuk mencari jalan 

tengah atas perbedaan pendapat tersebut. Proses ini juga memerlukan 

waktu, sehingga penyelesaian RUU menjadi sedikit tertunda, namun 

itu semua agar kebijakan yang dikeluarkan nantinya bermanfaat bagi 

masyarakat, bangsa, dan negara, sedangkan periode sebelumnya hanya 

menyelesiakan 12 RUU saja. 

Dalam urusan pengawasan dan penganggaran, DPR juga 

mengklaim telah melakukan kinerja yang maksimal. Dalam urusan 

pengawasan, pembentukan sejumlah panitia kerja (panja) atau panitia 

khusus (Pansus) menjadi indikator fungsi pengawasan DPR. Dalam 

urusan penganggaran, DPR juga mengklaim turut serta memastikan 

agar APBN tidak defisit di atas 33,0 persen dari Produk Domestik 

Bruto (PDB). 

Meski demikian, DPR mengakui adanya keterbatasan sumber 

daya dalam melakukan pendalaman kritik, serta evaluasi terhadap 

laporan pertanggungjawab pelaksanana anggaran negara yang 

disampaikan pemerintah. "Untuk itu, DPR sedang melakukan evaluasi 

kapasitas daya dukung yang ada, untuk melakukan kajian kritis atas 

kualitas anggaran yang diajukan pemerintah, 

Di atas kertas, DPR satu sisi mengakui sejumlah keberhasilan 

dan prestasi, namun di sisi lain, DPR juga tak memungkiri atas 

persoalan yang muncul di internal lembaga wakil rakyat. Upaya 

otorktiik ini semestinya secara konsisten dilakukan dengan upaya 

perbaikan yang substansial. 

Selama ini ada sejumlah koalisi LSM yang mengkriitk DPR 

soal gagasan membentuk parlemen modern. Gagasan tersebut dinilai 

hanya jargon yang belum dilaksanakan dengan baik. Salah satu 

indikator parlemen modern dengan membuka penguatan transparansi 
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penggunaan tekhnologi. Namun, dalam praktiknya hal tersebut tidak 

maksimal 

Beberapa kondisi krusial yang di hadapi oleh DPR saat ini 

adalah: 

1. Munculnya stigma negatif dari masyarakat terhadap DPR 

bahwa lembaga ini merupakan salah satu lembaga yang 

terkorup karena ulah oknum anggota \DPR yang tersandung 

korupsi 

2. Kinerja DPR yang terlalu banyak mengurusi hal-hal yang 

bersifat tidak substansial menyebabkan lembaga ini minim 

kepercayaan publik terhadap hasil kinerja yang berhubungan 

langsung dengan kepentingan masyarakat 

3. Sistem rekruitment anggota parlemen tidak didasari oleh 

pertimbangan-pertimbangan rasional karena partai politik 

cenderung hanya memproduksi suara terbanyak untuk 

menguasi parlemen 

4. Luasnya kewenangan DPR yang bukan hanya terbatas pada 

fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan tetapi sudah 

memasuki wilayah publik dengan mengajukan rekruitmen 

pejabat publik seperti pengangkaan Kapolri, Wakapolri, Jaksa 

Agung dll sehingga ada asumsi bahwa DPR memiliki 

kewenangan khusus dalam mengangkat pejabat publik 

Oleh karena itu DPR sebagai lembaga yang memegang amanat 

dan aspirasi rakyat tidak seharusnya menjadi peternak politik yang 

siap untuk selalu memanen secara politik. Bahkan hingga kini diduga 

DPR belum melaksanakan fungsinya dengan baik sebagai 

representase dari rakyat Indonesia. Pertanyaan yang kemudian muncul 

adalah mengapa DPR belum bisa berfungsi dan berperan sebagai 

representasi dari rakyat Indonesia untuk mewujudkan tujuan Indonesia 

merdeka? DPR Cermin dari Rakyat sampai saat ini, suka tidak suka 

dan mau tidak mau, harus diakui belum berfungsi dan berperan 

mewujudkan tujuan Indonesia yang tercantum dalam pembukaan 

UUD 1945 sebagaimana yang diinginkan dan diharapkan oleh seluruh 

rakyat Indonesia. Pertanyaannya mengapa hal itu belum bisa 
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dilakukan? Jawabannya, karena rakyat Indonesia sebagai pemegang 

kedaulatan rakyat belum melaksanakan fungsinya dengan baik. 

Pertama, rakyat belum berhasil memilih anggota DPR yang bisa 

mewakili mereka, yang amanah, benar, jujur dan terpercaya serta 

dedikatif. Kalau ada, jumlah mereka masih minim. Kedua, rakyat 

jelata yang merupakan pemilih terbanyak, memilih anggota DPR 

dalam pemilihan umum adalah yang paling besar memberi uang dan 

sembako kepada mereka, bukan memilih angota DPR yang terbaik, 

terjujur, terpintar dan paling tinggi dedikasinya. Ketiga, rakyat yang 

mayoritas masih berpendidikan rendah dan miskin, sangat mudah 

diperdaya dengan janji-janji dan pemberian uang dan sembako, 

sehingga lupa fungsi mereka sebagai pemilik kedaulatan. Keempat, 

rakyat jelata sangat mudah diperdaya dengan pemberitaan media dan 

promosi yang dilakukan para calon anggota DPR, sehingga mudah 

ditaklukkan. Kelima, rakyat sudah apatis, pesimis, mau memilih atau 

tidak, sama sekali tidak memberi manfaat bagi perbaikan nasib 

mereka, sehingga hanya mau memilih dalam pemilihan umum, siapa 

yang membayar mereka paling besar. Akibat itu semua, maka 

terpilihlah anggota DPR yang tidak memberi manfaat bagi perbaikan 

bangsa dan negara. Dampaknya, DPR sebagai lembaga tinggi negara, 

fungsi dan perannya sulit dimaksimalkan. Untuk mengakhiri kondisi 

yang tidak menguntungkan rakyat, bangsa dan negara, maka rakyat 

harus cerdas dan dicerdaskan, disadarkan, dicerahkan, diberdayakan 

dan dimajukan. Kalau rakyat masih seperti sekarang, maka jangan 

salahkan DPR, salahkanlah rakyat yang memilih anggota DPR. Oleh 

karena dalam demokrasi, yang berdaulat atau berkuasa adalah rakyat, 

maka rakyat harus berubah supaya DPR yang diisi para wakil rakyat 

dari partai-partai politik bisa berperan dan berbuat maksimal untuk 

kebangkitan, kemajuan rakyat dan kejayaan Indonesia 

 

Model  ideal sistem presidensial bagi Indonesia 

Sistem pemerintahan presidensial merupakan pilihan bagi 

Indonesia, meski sebetlunya system ini bersifat ambigu, Jika 

dibandingkan dengan sitem parlementer yang selalu ditekankan 

kepada kekuatan partai politik yang tidak mengakar dan belum 
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mempunyai landasan ideologis sebagai pedoman akibatnya flatpond 

partai politik selalu berubah-ubah sesuai dengan kondisi yang 

dianggap menguntungkan pada saat itu, sehingga stabilitas politik 

sering terganggu oleh keinginan-keinginan politik sesaat. 20 tahun 

awal Indonesia merdeka dengan system parlementer, benar-benar 

menguras energy system politik Indonesia, jatuh bangunya 

pemerintahan dan tidak ada satupun pemerintahan yang langgeng 

sampai lima tahun bahkan ada yang hanya beberapa bulan saja. 

Sebenarnya itulah penyimpangan pertama dari nilai-nilai demokrasi 

Pancasila yang telah direnungkan oleh founthing fathers bangsa ini 

yang sudah tepat memilih system presidensial, paling tidak untuk 

menjaga stabilitas dan efektifitas penyelenggaraan Negara agar 

berjalan sesuai dengan periodisasi yang diatur dalam UUD NRI Tahun 

1945. 

Sejarah mencatat pasang surut system presidensial di Indonesia, 

beralih ke era Orde baru atau sebelum amandemen UUD 1945, 

kekuasaan Presiden memang berada di atas seluruh kekuatan politik, 

bahkan ada yang mengatakan pada waktu itu sebenarnya kekuasaan 

Presiden tidak ubahnya seperti kekuatan dimasa pemerintahan 

Belanda, dimana presiden identik dengan Gubernur Jenderal Belanda.  

Kemudian setelah reformasi dengan amandemen UUD NRI 

Tahun 1945 kekuatan DPR luar biasa dengan menggunakan lembaga 

MPR bisa saja menjatuhkan Presiden tanpa sesuatu sebab yang bisa 

dipertanggungjawabkan secara hukum, dan ini telah terjadi pada 

Presiden Abdurrahman Wahid, yang dijatuhkan oleh kekuatan DPR 

melaui MPR, begitu juga dengan Habibie pertanggungjawabannya 

ditolak, bukan karena kegagalan dalam melaksanakan pemerintahan 

tetapai tidak lebih dari adanya kekuatan politik tertentu yang tidak 

berkenan dengan dinasti kekuasaan sebelumnya. Kembali para 

negarawan kita mengenyampingkan amanat demokrasi Pancasila yang 

sesungguhnya, dengan memberikan kekuasaan luar biasa kepada DPR 

dan MPR sebagai kekuatan politik yang tidak mengakar dan haus 

dengan sahwat kekuasaan. Memang pada awalnya UUD 1945 dibuat 

secara sederhana, Soekarno bilang begitu, kalau sudah tenang nanti 

kita akan bikin konstitusi yang lebih baik, lebih bagus dan tentunya 

lebih demokrasi sesuai dengan Pancasila. Andi Matalata mengatakan, 
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mungkin para perumus UUD 1945 dulu, menganggap para 

penyelenggra Negara sama alimnya dengan mereka, sama sucinya 

dengan Hatta dan Soekarno dll, tetapi setelah bertahun-tahun ternyata 

orang tidak suci lagi, tidak berfikir Pancasilais lagi dan lama-lama 

bisa juga menjadi bejat dan Perampok. Berdasarkan pengalaman itu, 

seharusnya menjadi pemikiran bersama para negarawan untuk 

merumuskan kembali sistem pemerintahan presidensial yang menjaga 

prinsip cheks and bances dalam koridor Pancasila. 

 

Tata Ulang Fungsi Dan Kedudukan DPR RI  

Setelah mengalami pasang surut tentang fungsi dan peran DPR 

melalui amandemen UUD 1945, maka terjadilah saling belenggu 

antara DPR dan Presiden terutama dibidang Legislasi dan 

Penganggaran, untuk jelasnya inilah fungsi DPR pasca amandemna. 

DPR menurut UUD NRI Tahun 1945, yakni: Fungsi Legislasi, Fungsi 

Pengawasan dan Fungsi Anggaran. Terkait dengan fungsi legislasi, 

DPR memiliki tugas dan wewenang, antara lain:  

 Menyusun Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 

 Menyusun dan membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) 

 Menerima RUU yang diajukan oleh DPD (terkait otonomi 

daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran 

dan penggabungan daerah; pengelolaan SDA dan SDE 

lainnya; serta perimbangan keuangan pusat dan daerah) 

 Membahas RUU yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD 

 Menetapkan UU bersama dengan Presiden 

 Menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah 

pengganti UU (yang diajukan Presiden) untuk ditetapkan 

menjadi UU 

Fungsi DPR Pasca amandemen UUD NKRI Tahun 1945 terjadi 

peroblematik politik dan mungkin juga cultur serta peradaban bangsa, 

karena seharusnya momen reformasi para negarwan harusnya 

mengkaji secara menyeluruh sejarah perjalanan bangsa setelah 
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kemerdekaan. Awalnya harapan penuh tercurah paling penting adalah 

terjadinya amandemen UUD 1945 dimana salah satunya merombak 

struktur yang sangat signifikan, dan parlemen ini sangat penting 

karena melalui parlemen kebijakan-kebijakan reformis dapat dibentuk 

melalui produk regulasi dan parlemen sudah dapat melembagakan 

beberapa institusi yang mencerminkan hak-hak rakyat dalam Negara, 

bahkan mungkin sudah berlebihan sehingga terjadi tumpang tindih 

fungsi dan kewenangannya, atau bisa saja membentuk lembaga 

Negara tetapi tugas dan fungsinya tidak maksimal, seperti Dewan 

Pewakilan Rakyat Daerah (DPD). Padahal dalam Salah satu gagasan 

perubahan yang ketika itu ditawarkan adalah usulan tentang sistem 

dan mekanisme cheks and balances di dalam sistem poitik dan 

ketatanegaraan. Usulan itu penting artinya karena selama era dua orde 

sebelumnya dapat dikatakan bahwa cheks and balances itu tidak ada, 

akan tetapi justru kewenangan dan bahkan kekuasaan antara DPR dan 

DPD tidak balan (seimbang). 

Sebagai wujud dan buah dari reformasi parlemen melalui 

perubahan Undang Undang Dasar 1945 telah memposisikan DPR 

sebagai lembaga negara yang strategis dalam pembentukan perundang 

undangan pelaksanaan pengawasan terhadap eksekutif dan penetapan 

anggaran Pasal 20A UUD 1945. Dibandingkan pada masa Orde Baru 

Perubahan tersebut membawa konsekuensi meningkatnya beban 

tanggung jawab parlemen dan semakin tingginya harapan masyarakat 

terhadap kinerja DPR I, Namun setelah delapan belas tahun 

pascareformasi masyarakat menilai bahwa DPR belum dapat 

melaksanakan fungsinya secara optimal seperti yang diharapkan 

Secara umum dikatakan bahwa kinerja DPR RI relatif rendah dan 

menyebabkan citranya buruk, bahkan sudah menyimpang dari fungsi 

utamanya, sebagai wakil rakyat yang mmperjuangkan hak-hak rakyat 

sesuai fungsinya tersebut. 

Persoalan ini seharusnya disikapi, tidak pantaslah DPR sebagai 

wadah penampung aspirasi rakyat justru merampok uang rakyat 

sendiri, dengan berbagai modus, di era reformasi ini banyak 

ditontonkan kepada rakyat, bahwa DPR sarangnya penyamun uang 

rakyat, kalau tersinggung dikatakan hampir semua anggota Fraksi di 

DPR ada yang terkena kasus korupsi, cukup disebutkan bahwa sulit 
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dicatat bahwa ada anggota fraksi di DPR yang tidak tersangkut kasus 

korupsi, ini hanya sebagai cerminan bahwa lembaga ini tidak bisa 

membawa aspirasi pemilihnya, padahal ia mewakili sebuah partai 

politik yang merupakan perwujudan pilar demokrasi (Political Parties 

Created democracy), Partai politik yang membentuk demokrasi bukan 

sebaliknya. Penilain buruk terhadap kinerja DPR RI telah 

diidentifikasi oleh Tim Kajian Peningkatan Kinerja DPR RI yang 

dibentuk secara independen oleh Sekjen DPR RI Tim tersebut menilai 

secara umum belum optimalnya peran dan fungsi DPR di bidang 

legilasi pengawasan dan pengang garan sehingga menyebabkan 

kinerja DPR buruk di mata publik. Dalam bidang legislasi masalah 

yang diidentifikasi sebagai berikut pertama kualitas undang undang 

yang dihasilkan belum memberi manfaat langsung terhadap kehidupan 

masyarakat Kedua target jumlah penyelesaian RUU yang ditetapkan 

dalam Prioritas Tahunan Program Legislasi Nasional belum dapat 

dipenuhi Ketiga proses pembahasan RUU kurang transparan sehingga 

sulit diakses public (Kajian LIPI, 2011). 

Bahkan menurut Machfud MD, ketika beliau menjadi ketua 

Mahkamah Konstitusi (MK), Anggota DPR RI tidak steril dalam 

membahas beberapa Undang-undang, disinyalir ada kelompok-

kelompok tertentu di luar DPR yang menyediakan sejumlah uang 

untuk mengegolkan pasal-pasal tertentu 

(WWW.edisicetak.joglosemar.co).  

Bidang pengawasan masalah yang muncul adalah pertama 

rendahnya efektivitas pengawasan dalam rapat-rapat Kedua aspirasi 

masyarakat konstituen pada saat anggota DPR RI melakukan 

pengawasan ke daerah dalam kunjungan kerja reses sering kali tidak 

ditindak lanjuti sebagaimana mestinya Ketiga DPR belum efektif 

menjalankan tugas dan fungsi checks and balances Fungsi 

pengawasan ini pada praktiknya dimanfaatkan untuk politik 

transaksional agar menguntungkan kelompok tertentu untuk menutupi 

perilaku koruptif bukan untuk mewujudkan good governance dan 

clean government (masih kajian LIPI, 2011).Mungkin karena sejarah 

buruk awal berdirinya parlemen yang bukan sebagai cita-cita 

demokrasi perwakilan yang diharapkan kemudian: Pada mulanya 

parlemen ini lahir dari kelicikan sistem feodal di Inggris bukan dari 
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ide demokrasi Parlemen dibentuk karena adanya kepentingan raja 

untuk meminta dukungan wakil wakil bangsawan dan tokoh tokoh 

masyarakat untuk memungut pajak kepada rakyatnya Hal ini 

dijelaskan oleh A. F. Pollard dalam bukunya yang berjudul The 

Evaluation of Parliament yang menjelaskan tentang bangunan 

konstruksi Parlemen Inggris sebagai parlemen yang tertua di dunia 

(Lihat: Bintar Saragih, 1995:237). 

Oleh karena itu, jika akar masalah bahwa DPR RI sekarang ini 

keanggotaannya semuanya berasal dari partai politik atau dicalonkan 

oleh partai politik dengan asumsi agar dipilih oleh rakyat, dalam figur-

figur tertentu yang kadang-kadang tidak sesuai dengan tugas yang 

akan diemban sesuai dengan fungsinya, hanya sekedar volksgeter 

yang terpilih, ini sangat ironis. Menuju DPR-RI yang ideal adalah 

dambaan setiap warga Negara, dan kepada merekalah harapan 

digantungkan demi terujudnya cita-cita bersama, dan rakyat bersama 

DPR merasa turut serta memerintah, menuju negara sejahtera adil dan 

makmur. “…DPR itu pada mulanya dipandang sebagai representasi 

mutlak warga Negara dalam rangka ikut serta menentukan jalannya 

pemerintahan. 
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MEKANISME SERTA STANDAR KINERJA 

ANGGOTA DPR RI 

 

Oleh : Revency V Rugebregt 

 

 

1. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 (UUD’45) yang 

memberikan format baru terhadap peranan dan kewenangan 

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) kuat vis 

a vis eksekutif (Romli 2012). Pemerintah, termasuk DPR RI, 

dituntut untuk selalu transparan dan akuntabel.  

2. Tuntutan masyarakat muncul karena DPR RI belum optimal 

dalam melaksanakan fungsinya. Anggota Dewan seringkali lebih 

mementingkan fungsi pengawasan dan anggaran daripada fungsi 

legislasi, sehingga pembahasan Rancangan Undang-Undang 

(RUU) sangat lambat dan tidak efisien (Trimaya 2013). Selain itu, 

menurut Nainggolan (2011), dalam menjalankan fungsi 

pengawasan pun DPR RIhanya memberikan kritik yang 

memperlihatkan sifat reaktif. Belum optimalnya pelaksanaan 

fungsi DPR RI karena sistem yang mengatur mekanisme kerja 

parlemen tidak mendukung efektivitas pelaksanaan fungsi 

parlemen (Laksono 2009). Oleh sebab itu, DPR RI dalam 

beberapa periode terakhir semenjak amandemen UUD’45, 

dihadapkan pada penilaian publik yang menyudutkan.  

3. Stereotipe negatif terhadap DPR RI dalam jangka panjang akan 

sangat membahayakan bagi perkembangan demokrasi di 

Indonesia. Stereotipe tersebut juga sangat tidak mendukung 

perkembangan pendidikan politik publik dan jika dibiarkan terus 

berlanjut, maka akan berdampak pada menurunnya partisipasi 

publik dalam kehidupan politik. Menyadari hal tersebut, 

pemerintah dan DPR RI mulai mengambil langkah untuk 

melakukan perubahan. 

4. Kinerja organisasi, bagaimanapun, tergantung pada kinerja 

individu (Safdar et al. 2010). Oleh sebab itu, sebagai upaya 

mendukung kinerja dan peningkatan citra DPR dalam mengemban 
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tiga fungsi pokoknya, sangat penting untuk menetapkan standar 

kinerja bagi anggota DPR RI sebagai individu yang dominan 

menggerakkan fungsi DPR RI. Adanya standar kinerja anggota 

DPR RI yang realistis, dapat diukur dan dipahami dengan jelas 

akan bermanfaat bagi DPR RI. Standar kinerja bisa dijadikan 

dasar penilaian kinerja dan mengurangi persepsi negatif serta 

ambiguitas di dalamnya (Kniggendorf 1998). Mondy (2008) 

menyatakan bahwa manfaat nyata penggunaan standar sebagai 

kriteria penilaian adalah objektivitas. Selain itu, standar kinerja 

juga memberikan arah kuantitas dan kualitas kinerja yang harus 

dicapai karyawan (Wirawan 2009). 

5. Ketika seseorang terpilih menjadi anggota DPR, maka dia 

mengemban tugas, kewajiban dan tanggung jawab sebagai wakil 

rakyat daerah pemilihannya (Dapil) secara khusus dan rakyat 

Indonesia secara umum di DPR, sebagai anggota MPR dan 

sekaligus anggota Fraksi/Partai. Hal ini tercantum dalam UU No. 

17 Tahun 2014, BAB II, Bagian kesatu, Pasal 2 “MPR terdiri atas 

anggota DPR dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang 

dipilih melalui pemilihan umum”. Bagian kelima, Paragraf satu, 

Pasal 12 ayat (3) “Setiap anggota MPR yang berasal dari anggota 

DPR harus menjadi anggota salah satu fraksi’. Bagian ketujuh, 

Pasal 82 ayat (2) “Setiap anggota DPR harus menjadi anggota 

fraksi”. Oleh karena itu, deskripsi pekerjaan anggota DPR RI 

mencakup tugas, kewajiban dan tanggung jawab sebagai anggota 

DPR, MPR dan Fraksi yang tercantum dalam UU dan Peraturan 

DPR RI 

6. Di dalam UU dan peraturan DPR pun tidak tercantum tugas yang 

satu lebih penting atau lebih diprioritaskan dibanding tugas yang 

lainnya, semuanya sama selagi menyangkut kepentingan rakyat 

banyak, bangsa dan negara. Anggota wajib untuk mendahulukan 

kepentingan negara di atas pribadi, kelompok maupun golongan 

(UU No. 17 Tahun 2014, Pasal 11 dan 81, Peraturan DPR RI No. 

1 Tahun 2014, Pasal 1, 10, 12). 

7. Dalam menjalankan tugas, kewajiban dan tanggung jawabnya, 

anggota DPR RI menyandang tiga fungsi pokok DPR RI, yakni 

fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Menurut UU dan 
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peraturan yang berlaku, ketiga fungsi pokok tersebut dijalankan 

dalam kerangka representasi rakyat. Melaksanakan representasi 

rakyat dilakukan melalui kunjungan kerja, pembukaan ruang 

partisipasi publik, transparansi pelaksanaan fungsi dan 

pertanggungjawaban kerja DPR RI kepada rakyat. 

8. Kunjungan kerja merupakan kewajiban anggota yang dilakukan 

secara berkala untuk menyerap dan menghimpun aspirasi 

konstituennya pada setiap masa reses. Hasilnya dilaporkan secara 

tertulis kepada partai politik (Parpol) melalui fraksi di DPR RI. 

Dalam peraturan DPR RI dikatakan bahwa kunjungan kerja selain 

untuk menyerap aspirasi, juga dilakukan untuk transparansi 

pelaksanaan fungsi dan pertanggung-jawaban kerja DPR RI 

kepada masyarakat di Dapil. Hasil kunjungan kerja tersebut dapat 

dijadikan bahan dan disampaikan dalam Rapat Kerja (Raker), 

Rapat Dengar Pendapat (RDP), Rapat Dengar Pendapat Umum 

(RDPU) dan Rapat Paripurna DPR RI.  

9. Kunjungan kerja dapat berupa kunjungan kerja ke Dapil pada 

masa reses dan kunjungan kerja di luar masa reses serta di luar 

sidang DPR RI. Kunjungan kerja pada masa reses dilakukan ke 

Dapil, termasuk Dapil luar negeri. Total kunjungan kerja pada 

masa reses yang dapat dilakukan anggota adalah empat atau lima 

kali dalam satu Tahun Sidang ditambah satu kali dalam satu 

tahun. Kunjungan kerja di luar masa reses dan di luar sidang DPR 

RI dilakukan ke Dapil, termasuk Dapil luar negeri, pling sedikit 

satu kali setiap dua bulan atau enam kali dalam satu tahun dengan 

waktu paling lama tiga hari.  

10. Hasil kunjungan kerja dilaporkan secara tertulis kepada fraksi 

masing-masing dan dapat disampaikan sebagai usulan dan 

perjuangan program pembangunan Dapil dalam rapat paripurna 

DPR RI. Anggota juga wajib menyampaikan laporan kegiatan dan 

pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan 

ketentuan mengenai pertanggungjawaban pengelolaan anggaran. 

Laporan dapat ditindaklanjuti dengan penyampaian usulan 

program kegiatan kepada rapat paripurna dan komisi terkait. 

Usulan program dapat digabungkan dengan usulan anggota dari 

Dapil yang sama.  

www.m
pr

.g
o.

id



 

82 Susunan, Kedudukan, Fungsi dan Peran DPR RI 

 

11. Seseorang dikatakan memiliki kecerdasan sosial apabila dia 

cerdik, tegas, memiliki kesadaran diri tinggi serta kepekaan 

terhadap orang lain. Pengaruh interpersonal antara lain adalah 

seseorang dengan kemampuan meyakinkan orang lain, fleksibel 

atau mampu beradaptasi dengan tepat. Kemampuan membangun 

jaringan adalah orang yang mudah mengembangkan dan 

membangun kuat per-sahabatan. Kepribadian dilihat dari motif, 

integritas, kejujuran dan ketulusan.  

12. Keberhasilan pekerjaan anggota  DPR RI adalah kedekatan 

dengan masyarakat, kemampuan menjadi tauladan, amanah, 

respect, percaya diri, memiliki kematangan emosi, kemampuan 

memotivasi, cerdas, supporting system, kemampuan 

mengartikulasi aspirasi masyarakat, fleksibel, memiliki wawasan 

luas, kemampuan melobi, bernegosiasi, mampu memberikan 

solusi terhadap permasalahan yang ada baik lokal maupun 

nasional dan mengerti substansi/persoalan di bidangnya. 

13. Pada UU MD3 sebelumnya yakni UU No. 27 Tahun 2009, Pasal 

80 ayat (2) yang berbunyi “Dalam mengoptimalkan pelaksanaan 

fungsi, tugas dan wewenang DPR RI, serta hak dan kewajiban 

anggota DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fraksi 

melakukan evaluasi terhadap kinerja anggota fraksinya dan 

melaporkan kepada publik” sudah tidak terdapat lagi dalam UU 

MD3 saat ini, yakni UU No. 42 Tahun 2014. Akan tetapi, evaluasi 

kinerja anggota DPR RI tetap menjadi peraturan DPR RI 

mengenai Tata Tertib. 

14. Perilaku politik tiap individu berbeda-beda berdasarkan faktor 

yang mempengaruhinya dan lingkungan tempat individu itu 

sendiri juga berbeda-beda. Partisipasi politik  dari masing-masing 

pelaku politik sangat diperlukan dalam menunjang kegiatan 

politik. Adanya kesempatan dan keinginan dari posisi yang 

didapat, menjadikan seseorang itu dapat berubah sikap dan tata 

cara hidupnya secara praktis. Sekarang tergantung lagi dari 

politisi, apakah memang ia memiliki hati nurani yang bekerja 

untuk tujuan kesejahteraan masyarakat.   
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DINAMIKA PERAN DPR DAN PENGUATAN 

SISTEM PRESIDENSIAL 

 

Oleh : Sukur Soasiu 

 

 

Pendahuluan   

Sudah 71 tahun republik ini terbentuk tapi sampai dengan hari 

ini kita belum selesai bicarakan masalah ketatanegaraan, terutama 

yang berkaitan dengan susunan, kedudukan, fungsi dan peran DPR. 

Fenomena ini kemudian membuat kita terbawa pada satu pandangan 

bahwa  seakan-akan ada kecenderungan  untuk terus mengembangkan 

dua pemikiran yaitu : parlementerisme dan presidensialisme secara 

bersama sama.  

Terkadang atas nama demokrasi dan rakyat yang diwakili, 

parlemen (DPR) terkesan ingin pengambil peran yang minimal 

seimbang dengan eksekutif dalam proses pemerintahan. Kewenangan 

parlemen denderung diperluas dari tiga fungsi utama yang telah 

diberikan oleh UU, yaitu legislasi, budgeting dan controlling, serta 

ketiga haknya (interpelasi, angket dan menyatakan pendapat). Padahal 

dengan ketiga fungsi utama serta ketiga hak tersebut saja bila dapat 

dilaksanakan dengan konsekwen maka bukan tidak mungkin suda 

tercipta  check and balances antara legislatif dan eksekutif. 

Tidakkah kita harus ingat bahwa dalam sebuah negara republik 

tatanan dan norma norma presidensial perlu terjaga dan tidak boleh 

terganggu dengan kewenangan parlemen, bahkan parlemen harus 

memberikan ruang bagi kokohnya sistem presidensial. Dengan 

demikian saya kira kita semua setuju jika thema yang membingkai 

diskusikan kita hari ini adalah dalam rangka itu, dan bukan sebaliknya 

untuk menjadikan lembaga legislatif sebagai lembaga yang semi 

eksekutif. 

Berikut ada berberapa catatan yang ingin saya kemukakan, dan 

saya sadar betul bahwa mungkin tidak terlalu sejalan dengan semangat 

dan jiwa yang melatar belakangi perumusan Pasal pasal dalam UUD 
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1945 maupun UU MD3 yang mengatur tentang kedudukan, fungsi, 

tugas dan kewenangan, serta hubungan fungsional antara legislatif dan 

eksekutif (DPR dan Presiden ). 

 

Pembahasan Tema Diskusi  

1. Di dalam UUD 1945 Pasal 20 A dimana DPR memiliki fungsi 

legislasi, anggaran dan pengawasan, serta hak interpelasi, hak 

angket, dan hak menyatakan pendapat, dan pada ayat (4) dari 

Pasal di atas yang menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut 

tentang hak DPR dan hak anggota DPR diatur dalam UU. 

Rumusan ini  yang kemudian memberikan ruang kepada DPR 

untuk memperluas kewenangannya melalui UU MD3 sehingga 

DPR menjadi lembaga yang semi eksekutif. Oleh karena itu 

terkait dengan pengaturan tentang tugas dan wewenang  DPR 

sebaiknya suda dibatasi pada UU yang lebih tinggi.  

2. Dengan bertambah luasnya wilayah kewenangan DPR maka 

kemudian bila kita mempelajari UU MD3, maka kewewenang 

DPR sudah masuk jauh ke wilayah kewenangan eksekutif maupun 

Yudikatif seperti melaksanakan fit dan proper test serta memilih 

orang orang untuk pengisian jabatan-jabatan publik, lembaga 

peradilan, dan sebagainya. Yang pada akhirnya lembaga-lembaga 

tersebut menjadi tidak independen. Bagaimana kemudian jika dari 

jabatan-jabatan tersebut ada yang garis pertanggung jawabnya 

langsung kepada presiden ? dan ini mereduksi hak perogratif 

(istimewa) dari seorang Presiden dalam sisten presidensial.  Oleh 

karena itu pelaksanakan fit dan proper test serta memilih orang 

orang untuk pengisian jabatan-jabatan publik sebaiknya dibentuk 

tim yang beranggotan orang-orang dari luar ketiga lembaga 

negara. 

3. Dalam UU MD3 : DPR dalam melaksanakan wewenangn dan 

tugasnya  dapat memanggil paksa pejabat negara dan pejabat 

pemerintah dengan menggunakan kepolisian negara, dan bila tidak 

dipenuhi maka dapat disandra paling lama 30 hari. Dan ini 

berpotensi terganggunya hubungan antara DPR dan pemerintah. 

Oleh karena itu apakah tidak sebaiknya hak memanggil paksa 
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hanya ada pada lembaga yudikatif,   dan DPR sesuai fungsinya 

cukup melakukan pengawasan serta penyelidikan dan   

merekomendasikan hasilnya untuk dilakukan proses hukum atas 

pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat negara atau pejabat 

pemerintah, agar DPR lebih fokus dan tetap berada pada koridor 

fungsi utamanya. 

4. Dalam UU MD3 Pasal 74 ayat (5) : DPR dapat meminta Presiden 

untuk memberikan sanksi administratif kepada pejabat negara atau 

pejabat pemerintah yang tidak melaksanakan atau mengabaikan 

rekomendasi DPR. Lalu bagaimana bila Presiden tidak 

melaksanakan atau mengabaikan permintaan DPR tersebut ? Oleh 

karena itu perlu diatur juga secara tegas pertanggungjawan 

Presiden  bila Presiden mengabaikan rekomendasi DPR. 

5.  Pada Pasal 20  UUD 1945 : Dalam hal RUU yang telah disetujui 

bersama yang tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga 

puluh hari sejak RUU tersebut disetujui, RUU tersebut sah 

menjadi UU dan wajib diundangkan. Pada hal dalam Pasal yang 

sama disebutkan bahwa presiden mengesahkan RUU yang telah 

disetujui bersama menjadi UU. Pertanyaannya adalah bagaimana 

legalitas sebuah UU yang tidak mendapat pengesahan oleh 

presiden? atau akan terdapat dua versi legalitas UU, yaitu legalitas 

berdasarkan pengesahan presiden, dan legalitas berdasarkan 

persetujuan bersama.  

6. Ini secara tidak langsung mereduksi kewenangan pengesahan 

RUU oleh Presiden yang juga diatur dalam UUD 1945, dan juga 

sekaligus  meniadakan hak veto seorang Presiden yang mestinya 

dimiliki dalam sistem presidensial. Sebagai mitra DPR dalam 

proses legislasi maka perlu memikirkan suasana kebatinan dari 

seorang presiden sebagai lembaga  yang melaksanakan UU. Untuk 

itu ketentuan tersebut perlu di rubah dengan “terlebih dahulu 

meminta penjelasan pemerintah” terkait hal tersebut. 

7. Terkait dengan penataan hubungan fungsional antara DPR dan 

Yudikatif (Mahkama Konstitusi sebagai lembaga yang memiliki 

kewenangan menguji materi dari sebuah peraturan perundang 

undagan yang disengketakan, maka Mahkama Konstitusi dalam 
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melaksanakan kewenangan tersebut harus juga memintan 

pendapat dari lembaga pembentuk UU tersebut apakah itu DPR 

ataupun Presiden. 

8.  Pengisian keanggotaan DPR melalui pemilu dari kaders  partai 

politik adalah sudah final, karena partai politik merupakan salah 

pilar demokrasi, dan bagi Indonesia telah mencerminkan 

keberagaman idiologi dan kultur politik. Hanya diperlukan adalah 

keterwakilan secara proporsional dari aspek jumlah penduduk. 

9. Terkait dengan kode etik dan disiplin anggota DPR, sebaiknya 

Badan Kehormatan DPR tidak dijadikan sebagai satu satunya 

lembaga yang melaksanakan penyelidikan dan penindakan, tetapi 

perju juga diberikan ruang kepada partai politik untuk 

memberikan sanksi terhadap wakilnya-wakilnya di DPR yang 

melakukan melanggaran kode etik dan disiplin. Karena secara 

organisatorir anggota DPR adalah anggota partai politik.   

 

Penutup 

1. Rumusan Pasal-pasal dalam UUD yang terkait dengan  

wewenang, tugas dan fungsi DPR agar tidak membuka ruang 

interpertasi yang memperluas kewenangan DPR dan berpotensi 

melemahkan lembaga eksekutif.  

2. Untuk itu UU MD3 yang ada perlu ditinjau ulang untuk menata 

kembali hubungan legislatif, eksekutif dan yudikatif. 

3. Kedudukan lembaga legislatif yang kuat dengan amandemen 

UUD 1945, tapi harus dalam prinsip check and balances dalam 

menjalankan tugas dan fungsinya harus tetap dalam kerangka 

sistem presidensial. 
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PERWUJUDAN KEDAULATAN RAKYAT DALAM SUSUNAN 

DAN SUMBER ANGGOTA DPR SEBAGAI HASIL 

PERMUSYAWARATAN DAN PERWAKILAN MENURUT 

PANCASILA
1
 

 

Oleh : Dr. Victor J. Sedubun, SH., LL.M.
2
 

 

 

Pengantar 

Kedaulatan adalah konsep mengenai  kekuasaan tertinggi dalam 

suatu negara. Jack H Nagel menyebutkan ada dua hal penting terkait 

dengan kedaulatan, yaitu lingkup kekuasaan (scope of power)
3
  yang 

menyangkut soal aktifitas atau kegiatan yang tercakup dalam fungsi 

kedaulatan, dan jangkauan kekuasaan (domain of power) yang 

berkaitan dengan siapa yang menjadi subyek dan pemegang 

kedaulatan. 

Sedangkan dari segi sasaran yang dikuasai pemegang 

kedaulatan, pemegang kedaulatan dapat menguasai orang dan juga 

dapat menguasai kekayaan. Ini seperti yang dibedakan oleh 

Montesquieu dalam konsep „imperium „versus „dominium‟.  Menurut 

Montesquieu, imperium merupakan konsep mengenai rule over 

individuals by the prince, sedangkan dominium mengenai  rule over 

things by the individuals.
4
  Kedaulatan rakyat merupakan antitesis 

terhadap lima teori kedaulatan yang memungkinkan segelintir orang 

menguasai rakyat banyak di bidang politik, dan menguasai sumber-

sumber di bidang ekonomi. 

Menurut I Dewa Gede Atmadja, inti dari teori kedaulatan 

rakyat bahwa domain kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, 

                                                           
1 Disampaikan dalam Focus Group Discussion dengan tema: “Susunan Dan Sumber Anggota 

Dpr Menurut , Kedudukan, Fungsi Dan Peran Dpr Dalam Sistem Presidensiil”, kerjasama MPR 
dengan FH Unpatti, tanggal 3 November 2016 di Ambon. 
2 Dosen pada Bagian HTN/HAN Fakultas Hukum Universitas Pattimura 
3 Jack H Nagel dalam Miriam Budiardjo, Aneka Pemikiran tentang Kuasa dan Wibawa, Sinar 
Harapan, Jakarta, 1986 
4 Baron de Montesquieu, L‟Esprit Des Lois, Book XXVI, Chap 15 dalam Morris R Cohen, Laws 

and The Social Order: Essays in Legal Philosophy, Transactional Books, New Brunswick 
(USA) and London (UK), 1982 
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yang berarti bahwa kehendak rakyat adalah satu-satunya sumber 

kekuasaan bagi pemerintah. Tampaknya lembaga perwakilan tidak 

dapat dilepaspisahkan dari pemerintahan demokrasi, karena dalam 

demokrasi langsung menurut ajaran kontrak sosial. Dalam kaitan ini 

muncul adagium “solus populi supremalex” (suara rakyat adalah 

hukum yang tertinggi) atau “volk vovuli vo dei” (suara rakyat adalah 

suara Tuhan). Dikaitkan dengan ajaran J. J. Rousseau, disebutkan ada 

dua kehendak rakyat, yaitu: 

1. Kehendak rakyat seluruhnya disebut “Volunte de Touse”; 

2. Kehendak mayoritas rakyat yang disebut “Volunte Generale”. 

Volunte de Touse hanya dipergunakan oleh rakyat seluruhnya 

sekali saja yaitu pada waktu negara dibentuk melalui Perjanjian 

Masyarakat (kontrak sosial) dengan demikian Volunte de Touse dasar 

persetujuan bagi berdirinya negara, sehingga tidak bisa ditarik 

kembali. Sedangkan di balik itu Volunte Generale dinyatakan sesudah 

berdirinya negara, dan merupakan dasar pengambilan keputusan 

berdasarkan suara mayoritas. Dengan demikian Kedaulatan Rakyat 

menurut pandangan J. J. Rousseau sama dengan keputusan suara 

terbanyak atau suara mayoritas. 

Kusnardi menilai bahwa ajaran “Kedaulatan Rakyat” dari J. J. 

Rousseau terlalu murni individualisis yang memandang keputusan 

mayoritas mewakili atau membawakan kepentingan umum, tidak 

selalu benar. Pandangan J. J. Rousseau tidak cocok diterapkan di 

Indonesia yang memiliki cara pengambilan keputusan melalui 

mufakat. 

Menurut d’Entreves, doktrin “Kedaulatan” dalam arti 

kehendak rakyat adalah sumber kekuasaan pemerintah, merupakan 

dasar demokrasi modern. Dalam perkembangan sejarah dikenal dua 

macam demokrasi, yaitu: 

1. Demokrasi langsung (direct democracy), merupakan 

demokrasi yang di dalamnya rakyat secara langsung 

menentukan kebijakan (policy) negara. 

2. Demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan 

(indirect democracy) atau represetative democracy) rakyat 
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tidak lagi secara langsung menangani urusan pemerintahan 

yang begitu kompleks di zaman modern ini, dan untuk 

kepentingan itu, rakyat menentukan wakil-wakilnya.
5
 

Praktek kenegaraan Indonesia saat ini menerapkan bentuk 

demokrasi tidak langsung, yang proses perekruitan anggota badan 

perwakilan dilakukan oleh partai politik. Dalam diskusi saat ini akan 

dibicarakan lebih lanjut tentang susunan dan sumber anggota DPR 

melalui partai Pemilu dan perwakilan daerah peimilihan dalam kaitan 

dengan Sila IV Pancasila, sebagaimana dituangkan dalam pertanyaan 

diskusi di bawah ini. 

 

Pertanyaan Diskusi 

Apakah susunan dan sumber anggota DPR melalui Pemilu yang 

berasal dari pengkaderan Partai Politk dan Perwakilan Daerah 

Pemilihan telah selaras dengan kedaulatan rakyat yang berdasarkan 

pada Permusyawaratan dan Perwakilan (sesuai Sila IV Pancasila)? 

 

Pembahasan 

Negara yang menganut sistem demokrasi harus berdasarkan 

pada suatu kedaulatan, dalam artian bahwa kekuasaan tertinggi dalam 

suatu negara adalah di tangan rakyat. Kedaulatan rakyat menghendaki 

bahwa kekuasaan dalam negara itu dikelola oleh rakyat, dari rakyat 

dan untuk rakyat.
6
 Atas dasar esensi pengertian demokrasi, maka 

hakikat kedaulatan di tangan rakyat adalah menyangkut baik 

penyelenggaraan negara, maupun pemerintahan. Oleh karena itu 

kekuasaan pemerintahan negara di tangan rakyat mengandung 

pengertian tiga hal, yaitu 1) pemerintah dari rakyat (government of the 

people); 2) pemerintahan oleh rakyat (government by people); dan 3) 

pemerintahan untuk rakyat (government for people). 

                                                           
5 I Dewa Gede Atmadja, Ilmu Negara, Setara, Malang, 2012, h. 87-88. 
6 Jimly Asshiddiqie, 2005, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Konstitusi Press, 
Jakarta, h. 141. 
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Mohammad Hatta
7

 mengajukan pikiran bahwa Indonesia 

Medeka yang hendak dibangun haruslah mendasarkan diri atas 

kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat yang dimaksud Hatta tidak sama 

dengan kedaulatan rakyat yang berkembang di Eropa Barat ketika itu 

yang didasarkan paham individualisme dan liberalisme, namun 

gagasan kedaulatan rakyat yang merupakan demokrasi politik  dan 

sekaligus ekonomi. Soekarno
8
 mengistilahkan demokrasi Indonesia 

itu adalah demokrasi sosial yang merupakan gabungan antara 

demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. Gagasan kedaulatan rakyat 

yang berkembang pada masa perjuangan ini sesungguhnya lahir dari 

semangat anti individualisme, liberalisme, dan kapitalisme yang 

dianggap sebagai produk kolonial. Baik Hatta maupun Soekarno pada 

pokoknya mempunyai maksud yang sama untuk melakukan 

kombinasi kreatif terhadap paham demokrasi liberal dengan gagasan 

kolektivisme. 

Gagasan kedaulatan rakyat yang kemudian menjadi muatan 

dalam UUD 1945 memang diliputi pemikiran dan pengalaman khas 

Indonesia. Pilihan konseptual tentang kedaulatan rakyat ini 

dirumuskan sebagai kombinasi yang seimbang yang disatu pihak 

menerima gagasan konsep kedaulatan politik seperti berkembang di 

Eropa Barat dan di lain pihak menerima pula gagasan kedaulatan 

rakyat sebagai konsep ekonomi seperti yang berkembang di negara-

negara sosialis. 

Prinsip pemerintahan berdasarkan kedaulatan rakyat tersebut 

bagi negara Indonesia terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 

alinea IV yang menyatakan: “...maka disusunlah kemerdekaan 

kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara 

Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik 

Indonesia yang berkedaulatan rakyat ...” 

Penjabaran prinsip ini selanjutnya dalam pasal 2 ayat (1) UUD 

NRI Tahun 1945 yang menyatakan: “Kedaulatan adalah di tangan 

rakyat, dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Hal ini 

menegaskan bahwa UUD kita menganut paham kedaulatan rakyat, 

                                                           
7 Moh. Hatta, dalam edisi pertama majalah Daoelat Rakjat. 
8 Soekarno, dalam tulisannya yang berjudul “Demokrasi Politik dan Demokrasi Ekonomi” yang 
dimuat dalam majalah Fikiran Ra‟jat. 
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dapat diartikan bahwa kedaulatan negara ada ditangan rakyat. Arti 

rakyat disini dapat menimbulkan arti yang berbeda apabila dipandang 

dari dua paham individualisme dan kolektivisme. Paham 

individualisme mengartikan rakyat disini adalah individu-individu 

otonom yang memiliki hak dan kekuasaan untuk menentukan 

kebijakan negara.  Sedangkan paham kolektivisme lebih menekankan 

rakyat adalah masyarakat kolektif, sehingga individu kurang dianggap 

penting dibandingkan kolektivitas. Pandangan yang ketiga adalah 

berdasar paham komunisme yang membangi rakyat dalam golongan-

golongan.  Menurut Soepomo
9
, ketiga pola hubungan itulah yang 

mendasari aliran pikiran kenegaraan, yaitu aliran perorangan 

(individualisme), aliran teori golongan komunistik, dan aliran teori 

integralistik yang bersifat totaliter.  

Teori  individualistik dan komunistik banyak ditentang tokoh-

tokoh seperti Soepomo, tercermin dari sidang-sidang BPUPKI yang 

menolak paham yang berkembang di negara sekutu yang bersifat 

liberal dan komunis yang satu front. Soepomo memuji paham totaliter 

seperti yang dianut Jepang dan Jerman karena paham ini terdapat 

persatuan yang erat antara rakyat dan pimpinannya. Hubungan antara 

rakyat dan dan pemerintah diikat oleh tali kekeluargaan, atau setidak-

tidaknya dipersepsikan hubungan yang bersifat kekeluargaan dan 

gotong royong tanpa konflik satu sama lain. Paham ini dianggap 

cocok dengan ciri-ciri kultural masyarakat tradisional Indonesia 

disamping penting untuk membangkitkan rasa persatuan untuk 

melawan imperalisme. 

Paham kekeluargaan yang dirumuskan dalam Penjelasan UUD 

1945 dapat dipahami sebagai konsep kolektivisme ekstrim, artinya 

paham yang menekankan kedudukan individu dianggap asing dari 

pikiran kenegaraan Indonesia. Dalam penjelasan mengenai pokok 

pikiran Pembukaan UUD 1945 dinyatakan bahwa negara mengatasi 

segala paham golongan dan paham perseorangan.
10

 Dengan demikian 

dapat dimengerti mengapa UUD 1945 tidak mendasarkan diri atas 

                                                           
9  Soepomo. Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan 

Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei 1945-22 

Agustus 1945. Sekretariat Negara Republik Indonesia. Jakarta. 1998. h. 296. 
10 Penjelasan UUD 1945 
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teori individualistik maupun teori golongan, tetapi mengandung 

persatuan rakyat dan pemimpinan, persis seperti yang dimaksud oleh 

Soepomo dalam teori integralistiknya. 

Demokrasi di Indonesia yang tertuang dalam UUD 1945 selain 

mengakui adanya kebebasan dan persamaan hak juga sekaligus 

mengakui perbedaan serta kerberanekaragaman mengingat Indonesia 

adalah „Bhineka Tunggak Ika‟. Secara filosofis, bahwa demokrasi 

Indonesia mendasarkan pada rakyat adalah sebagai asal mula 

kekuasaan negara dan sekaligus sebagai tujuan kekuasaan negara. 

Rakyat merupakan penjelmaan sifat kodrat manusia sebagai makhluk 

individu dan makhluk sosial, oleh karena itu dalam pengertian 

demokrasi kebebasan individu harus diletakkan dalam kerangkan 

tujuan bersama. Dalam pendekatan ini, maka setiap warga negara 

seyogyanya terlibat dalam hal tertentu dalam bidang pembuatan 

keputusan-keputusan politik, baik secara langsung maupun tidak 

langsung dengan melalui wakil pilihan mereka. Ciri lain yang tidak 

boleh diabaikan adalah keterlibatan atau partisipasi warga negara baik 

langsung maupun tidak langsung di dalam proses pemerintahan 

negara. 

Negara yang menganut sistem demokrasi, akan ditemui adanya 

supra struktur politik dan infra struktur politk sebagai komponen 

pendukung tegaknya demokrasi. Dengan menggunakan konsep 

Montesquieu, maka supra struktur politik melalui lembaga legislatif, 

lembaga eksekutif, dan lembaga yudikatif. Adapun infra struktur 

politik suatu negara terdiri dari lima komponen, yaitu: Partai Politik, 

Golongan (tidak berdasarkan Pemilihan Umum –disingkat Pemilu), 

Golongan penekan, alat komunikasi politik, dan tokoh-tokoh politik. 

Unsur-unsur supra struktu dan infra struktur politik saling 

mempengaruhi serta mempunyai kemampuan untuk mengendalikan 

pihak lain. 

Dalam sistem demokrasi, mekanisme interaksi antara supra 

struktur politik dapat dilihat dalam proses penentuan kebijaksanaan 

umum atau menetapkan keputusan politik, maka kebijaksanaan atau 

keputusan politik itu merupakan masukan dari infra struktu politik 

kemudian dijabarkan sedemikian rupa oleh supra struktur politik. 
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Dengan demikian dalam sistem demokrasi proses pembuatan 

kebijaksanaan atau keputusan politik merupakan keseimbangan 

dinamis antara prakarsa pemerintah dan partisipasi aktif rakyat (warga 

negara). 

Pemilu dan Partai Politik (disingkat Parpol) dalam UUD 1945, 

tidak diatur secara tegas. UUD 1945 tidak menentukan keharusan 

dilakukannya pemilihan umum secara berkala yang dapat 

memungkinkan rakyat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan 

politik kenegaraan. Sistem kepartaian, karena singkatnya penyusunan 

UUD 1945, juga tidak dimuat. Namun karena adanya keharusan 

pemilu, timbul keharusan adanya partai politik. Pemilu secara juridis 

memang sebagai sarana untuk pelaksanaan kedaulatan rakyat, namun 

secara langsung sebenarnya bertujuan untuk memilih wakil-wakil 

rakyat dalam DPR yang secara tidak langsung juga memilih anggota 

MPR.  

Penyelenggaraan Pemilu dan perekruitan anggota lembaga 

perwakilan rakyat dilakukan oleh partai politik seyogyanya dengan 

didasarkan pada Sila keempat Pancasila yang menyatakan 

menyatakan: 

“Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 

permusyawaratan perwakilan”. 

Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan 

dalam permusyawaratan perwakilan diliputi dan dijiwai sila-sila 

sebelumnya, serta meliputi dan menjiwai sila kelima. Nilai filosofis 

yang terkandung dalam Sila IV adalah bahwa hakikat rakyat adsalah 

merupakan sekelompok manusia sebagai makhluk Tuhan YME yang 

bersatu, yang bertujuan mewujudkan harkat dan martabat manusia 

dalam suatu wilayah negara. Rakyat merupakan subyek pendukung 

pokok negara. Sehingga dalam Sila IV terkadung nilai demokrasi yang 

secara mutlak harus dilaksanakan dalam hidup negara. Nilai-nilai 

demokrasi yang terkandung dalam Sila IV adalah: 

1. adanya kebebasan yang harus disertai dengan tanggung jawab 

baik terhadap masyarakat bangsa maupun secara moral 

terhadap Tuhan YME; 

www.m
pr

.g
o.

id



 

94 Susunan, Kedudukan, Fungsi dan Peran DPR RI 

 

2. menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan; 

3. menjamin dan memperkokoh persatuan dan kesatuan dalam 

hidup bersama; 

4. mengakui atas perbedaan individu, kelompok, ras, suku, 

agama karena perbedaan merupakan suatu bawaan kodrat 

manusia;  

5. mengakui adanya persamaan hak yang melekat pada setiap 

individu, kelompok, ras, suku maupun agama; 

6. mengarahkan perbedaan dalam suatu kerja sama kemanusiaan 

yang beradab; 

7. menjunjung tinggi asas musyawarah sebagai moral 

kemanusiaan yang brradab; dan 

8. mewujudkan dan mendasarkan suatu keadilan dalam 

kehidupan sosial agar tercapainya tujuan bersama. 

Sila keempat menggambarkan dengan jelas bahwa rakyat dalam 

menjalankan kekuasaannya memakai sistem perwakilan, sedangkan 

keputusan yang dibuat berdasarkan kepentingan rakyat keseluruhan, 

yang diambil melalui musyawarah dan dijalankan dengan penuh rasa 

tanggung jawab, baik kepada Tuhan yang Maha Esa, maupun kepada 

rakyat yang diwakili. 

Pada kenyataan, parpol yang besar dalam pengambilan 

keputusan akan ada polarisasi yang sehat yang bersaing satu sama lain 

yang akan menyebabkan lembaga legislatif menumbuhkan majority 

yang bertanggungjawab karena harus berhadapan dengan oposisi yang 

selalu siap menghadapi pemilihan yang akan datang yang sudah 

ditentukan waktunya. Pemilu yang berikutnya menjadi penting karena 

di Indonesia kegagalan itu adalah kita tidak pernah sampai selesai, 

yang selesai itu adalah legislatifnya, walaupun pemilunya dipercepat 

jadi sebenarnya legislatifnya pun tidak selesai. 

Proses pemilu-pemilu yang sudah dijalani sekarang 

menghasilkan siapa saja bisa jadi anggota DPR asalkan mau 

berkompromi dengan berbagai hak sehingga bisajadi anggota DPR. 

Artinya bahwa, orang yang tidak layak dan memiliki tingkat moralitas 
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yang rendah pun bisa menjadi anggota DPR. Perwakilan yang sehat 

adalah perwakilan yang ditumbuhkan oleh sistem kepartaian dan 

organisasi yang memberikan pilihan. Walaupun sistem yang 

melahirkan oligarki. Tapi meski demikian bahwa Parpol cenderung 

melahirkan oligarki yang bertentangan dengan demokrasi. Dimakan 

salah, tidak dimakan salah tetapi memang begini adanya, berarti 

memang harus diubah. Parpol tetap menjadi mesin politik yang 

menyeberangkan perwakilan masyarakat dari sektor kehidupan politik 

rakyat ke sektor politik resmi atau pemerintahan sampai detik ini, 

masih belum tergantikan oleh institusi lainnya sepanjang masih ada 

public interest apapun namanya. 

Proses rekruitmen dilakukan hanya oleh Parpol, tidak 

melibatkan masyarakat, padahal yang direkruit selanjutnya akan 

mewakili masyarakat. Akibatnya adalah bahwa orang dipilih oleh 

Parpol untuk mewakili rakyat lebih banyak tidak dikenal oleh rakyat 

sebelumnya. Calon-calon berasal dari Parpol, walaupun pada awalnya 

adalah perorangan tapi melalui Parpol juga. Tapi juga munculnya 

calon-calon perseorangan saat ini juga merupakan suatu koreksi 

terhadap sistem yang terjadi saat ini yang tidak bisa memberikan 

kekuasaan pada masyarakat sehingga muncul ketidakpercayaan 

terhadap partai politik. 

Tentang kepartaian, di satu pihak dengan UU pemerintahan 

daerah, menuju pada desentralisasi otonomi yang luas, tapi kalau 

sistem kepartaian, daerah-daerah ini banyak tergantung pada pusat 

(dalam partainya) misalnya dalam menentukan calon di daerah atas 

kehendak masyarakat, partainya menunggu pedoman atau petunjuk 

dari Pimpinan pusat rupanya partai-partai juga belum menerapkan 

desentralisasi. 

Pemikiran founding fathers menghendaki badan perwakilan, 

ada wakil rakyat yang berasal dari daerah. Dari pemikiran founding 

fathers, ada utusan golongan yang dalam teori sistem perwakilan 

disebut sebagai functional representation yang tidak ada habisnya 

mewarnai kebijakan di negeri ini. Mungkin functional representation 

untuk golongan ekonomi ini yang menjadi kekhasan Indonesia di mata 

founding fathers yang berbeda dengan paham liberal misalnya. 
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Namun demikian, setelah amandemen, functional representation ini 

tidak terwadahi, yang ada political representation dan regional 

representation, yang regional representation ini tidak efektif. 

Sistem perwakilan selama ini lebih banyak diadakan dengan 

perwakilan politik atau diititkberatkan pada partai politik sehingga 

tidak heran muncul partai politik sebagai ”kendaraan” tapi juga dapat 

masuk menjadi anggota badan perwakilan baik di pusat maupun di 

daerah. Kalau mungkin sistem perwakilan Indonesia itu diarahkan 

pada perwakilan fungsional dan regional. Dalam pendekatan untuk 

menjawab pertanyaan diskusi di atas, maka terdapat dua teori yang 

dapat digunakan, yaitu: (1) Teori Sosiologi Rieker dan (2) Teori 

Hukum Obyektif. Teori sosiologi Rieker pada intinya menyatakan 

bahwa hubungan lembaga perwakilan dengan rakyat yang diwakilinya 

bukanlah suatu hubungan yang bersifat politis, tetapi merupakan 

bangunan masyarakat (sosial). „Si pemilih‟ (yang diwakili) akan 

memilih wakil-wakilnya yang benar-benar ahli dalam bidang 

kenegaraan dan akan benar-benar membela kepentingan rakyat „yang 

wakili‟, sehingga terbentuk lembaga perwakilan dari kepentingan-

kepentingan yang ada dalam masyarakat. Oleh karena itu dalam 

lembaga perwakilan ini tercermin lapisan-lapisan masyarakat. Jadi 

menurut Rieker, yang ada adalah sifat perwakilan fungsional, bukan 

perwakilan politik. 

Sedangkan teori hukum obyektif mengemukakan bahwa dasar 

dari hubungan antara „wakil rakyat‟ dengan „yang diwakili‟ dalam 

badan perwakilan atau parlemen berdasarkan solidaritas. „Wakil‟ yang 

merupakan wakil rakyat melaksanakan tuag-tugas kenegaraan hanya 

atas nama rakyat. Di lain pihak rakyat takan dapat melaksanakan 

tugas-tugas kenegaraannya tanpa mendukung wakilnya dalam 

menentukan wewenang memerintah. Dengan demikian ada pembagian 

kerja, dan ada keinginan berkelompok yang disebut solidaritas 

merupakan dasar dari terbentuknya hukum obyektif. Hukum obyektif 

inilah yang membentuk lembaga perwakilan menjadi suatu bangunan 

hukum, dan bukan hak-hak yang diberikan kepada mandataris yang 

membentuk lembaga perwakilan. Konstruksi teori hukum obyektif 

menimbulkan akibat: 
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1. rakyat atau kelompok sebagai „yang diwakili‟ harus ikut serta 

dalam pembentukan lembaga perwakilan dan cara yang 

terbaik adalah melalui Pemilu yang menjamin terlaksananya 

solidaritas sosial, untuk menjadikan sebanyak mungkin orang 

dalam kelompok tersebut turut menentukan lembaga 

perwakilan tersebut. 

2. Kedudukan hukum dari „pemilih‟ dan „yang dipilih‟ adalah 

semata-mata berdasarkan hukum obyektif, jadi tidak ada 

persoalan hak-hak dari masing-masing kelompok. Masing-

masing kelompok menjalankan kewajibannya sesuai dengan 

kehendak mereka untuk berkelompok dalam negara atas dasar 

solidaritas sosial. 

3. Dalam melaksanakan tugasnya, „wakil‟ harus menyesuaikan 

tindaknnya dengan kehendak „yang diwakili‟ bukan karena 

adanya hubungan mandat, tapi karena ada hukum obyektif 

yang didasarkan pada solidaritas sosial yang mengikatnya. 

Meskipun tidak ada sanksinya, tidak mungkin organ-organ 

atau alat perlengkapan tinggi negara akan melalaikan tugasnya 

atau menyalahgunakan kekuasaannya (abuse of power).
11

 

Hal ini sejalan dengan pemikiran founding fathers yang 

menghendaki badan perwakilan, yang mengenal wakil rakyat sebagai 

functional representation dan bukan sebagai political representation. 

Sehingga terhadap pertanyaan diskusi: “Apakah susunan dan 

sumber anggota DPR melalui Pemilu yang berasal dari pengkaderan 

Partai Politk dan Perwakilan Daerah Pemilihan telah selaras dengan 

kedaulatan rakyat yang berdasarkan pada Permusyawaratan dan 

Perwakilan (sesuai Sila IV Pancasila)?” 

Jawaban penulis adalah bahwa susunan dan sumber anggota 

DPR melalui Pemilu yang berasal dari pengkaderan Partai Politk dan 

Perwakilan Daerah Pemilihan TIDAK selaras dengan kedaulatan 

rakyat yang berdasarkan pada Permusyawaratan dan Perwakilan.  

 

                                                           
11 11 I Dewa Gede Atmadja, Op.cit., h. 107-108. 
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Penutup 

Perlu adanya penelitian atau pengkaljian lebih lanjut mengenai 

sistem perwakilan ini, terutama terhadap pelibatan masyarakat dalam 

proses perekruitan calon anggota DPR dan DPRD oleh Parpol. Hal ini 

penting mengingat pada saatnya, orang-orang yang ditentukan oleh 

Parpol sebagai calon anggota DPR dan DPRD akan dipilih oleh rakyar 

sebagai wakilnya. 
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EKSISTENSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK 

INDONESIA DALAM MEMBENTUK UNDANG-UNDANG 

PASCA AMANDEMEN UUD 1945 

 

Oleh : Vendy Toumahu 

 

 

Latar Belakang  

Nuansa kehidupan demokratis semakin terasa ketika para elit 

politik kembali melakukan peran dan fungsi masing-masing. 

Sentralisasi kekuasaan yang menumpuk pada lembaga eksekutif pada 

masa lalu, berubah menjadi pemerataan kekuasaan dengan saling 

kontrol di antara tiap lembaga Negara Hal ini pula yang memulihkan 

kembali peran lembaga perwakilan. Lembaga yang merupakan simbol 

dari keluhuran demokrasi di mana didalamnya terdapat orang-orang 

pilihan yang dijadikan wakil rakyat yang memiliki integritas, 

tanggung jawab, etika serta kehormatan, yang kemudian dapat 

diharapkan menjadi perangkat penyeimbang dan pengontrol terhadap 

kekuasaan eksekutif sebagi penggerak roda pemerintahan. Bagi negara 

yang menganut kedaulatan rakyat keberadaan lembaga perwakilan 

hadir sebagai suatu keniscayaan. Adalah tidak mungkin 

membayangkan terwujudnya suatu pemerintah yang menjujung 

demokrasi tanpa kehadiran institusi tersebut.  

Terkait dengan kekuasaan dan tata cara membentuk Undang-

undang, telah dibentuk Undang-undang pada era setelah perubahan 

UUD 1945 yaitu UU No. 22 Tahun 2003 yang diubah dengan UU No. 

27 Tahun 2009 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, 

dan DPRD, dan UU No. 10 Tahun 2004 yang diubah dengan UU No. 

12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

sebagai pelaksana ketentuan Pasal 22A UUD 1945. Sebagai pelaksana 

ketentuan dalam UU No.12 Tahun 2011, ditetapkan Peraturan 

Presiden No. 61 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan dan 

Pengelolaan Program Legislasi Nasional serta Perpres No. 68 Tahun 

2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan RUU, Rancangan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-undang, Rancangan Peraturan 
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Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden. Berdasarkan 

ketentuan dalam UU No. 27 Tahun 2009, untuk melaksanakan fungsi 

dan tugas DPR, ditetapkan Peraturan Tata Tertib DPR. Dalam 

Peraturan Tata Tertib ini dimuat mekanisme pembentukan Undang-

undang dan juga ketentuan yang berkaitan dengan Sekretariat Jenderal 

sebagai unsur pendukung.  

Pasal 22 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 mengatur kewenangan 

DPR untuk mengkoordinasikan perencanaan pembentukan Undang-

undang, melalui penyusunan dan penetapan Program Legislasi 

Nasional (Prolegnas). Latar belakang pemikiran penyusunan 

Prolegnas, sesungguhnya mengandung cita-cita hukum yang hendak 

diwujudkan, selain sebagai instrumen perencanaan Pembentukan 

Undang-undang secara terencana, terpadu, dan sistematik dalam 

bentuk daftar RUU. Prolegnas juga dimaksudkan untuk menjadi salah 

satu sarana meningkatkan produk Undang-undang baik dari aspek 

kuantitas maupun kualitas dengan arah hukum yang dikehendaki 

dalam kurun waktu tertentu. Menurut data DPR sejak dari tahun 1971 

sampai dengan tahun 1997, selama 25 tahun produk Undang-undang 

yang dihasilkan sangatlah rendah, jadi perlu peningkatan untuk 

mengantisipasi perkembangan masyarakat dan Negara.  

Melalui Program Legislasi Nasional diharapkan akan terjadi 

peningkatan produk Undang-undang dari aspek kuantitas maupun 

kualitas. Sehubungan dengan hal itu Yusril Ihza Mahendra 
1

menyatakan, Politik Hukum Pembentukan Undang-undang 

Pascaamandemen UUD 1945, bahwa perlu diperhatikan hal-hal yang 

mengenai perlunya penelitian hukum dan penelitian kebijakan sebagai 

langkah awal, pembuatan Naskah Akademis, peningkatan pertisipasi 

publik dan peningkatan kerja sama antar instansi atau lembaga. 

Melalui penyusunan dan penetapan Prolegnas mengenai Undang-

undang yang hendak dibentuk dan beberapa jumlahnya sudah 

tergambar.  

Berdasarkan UU No. 10 Tahun 2004 yang mengalami 

perubahan dengan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan, pasal 20 UU No. 12 Tahun 2011 

                                                           
1 Patiniari Siahaan (Yusril Isra Mahendra: Politik Hukum Pembentukan Undang-undang Pasca 
amandemen UUD 1945), Hal 10   
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menyatakan,DPR sebagai koordinator penyusunan dan penetapan 

Prolegnas, telah menetapkan Prolegnas untuk satu masa keanggotaan. 

Pada masa keanggotaan 2004-2009 ditetapkan sebanyak 284, yang 

ditetapkan dengan Keputusan Dewan perwakilan Rakyat. Semenjak 

Prolegnas Prioritas 2007 mulai dilakukan klasifikasi judul RUU mana 

yang akan diusulkan oleh Pemerintah dan yang mana diusulkan DPR 

RI. 

 

Permasalahan 

Bagaimana Eksistensi Dewan Perwakilan Rakyat Republik 

Indonesia Dalam Membentuk Undang-Undang Pasca Amandemen 

Uud 1945? 

 

Pembahasan 

Menurut Pasal 5 UUD 1945 selain Presiden, DPR juga berhak 

mengajukan RUU yang disebut dengan hak inisiatif, dimana ketentuan 

akan hal itu terdapat dalam Pasal 21 UUD 1945.  

Dari ketentuan tersebut, oleh kerenanya pembentuk Undang-

undang tergantung dari mana datangnya inisiatif untuk membentuk 

Undang-undang. Di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan 

bahwa pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah proses 

pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang pada dasarnya 

dimulai dari: perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan 

pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan.  

Beberapa tahapan pembentukan Undang-undang menurut UU 

No. 12 Tahun 2011 tersebut secara teoretis dimulai dari: tata cara 

mempersiapkan RUU, pembahasan RUU di DPR, tahapan persetujuan 

dan pengundangan. Dengan kata lain, proses pembentukan Undang-

undang merupakan suatu tahapan kegiatan yang dilaksanakan secara 

berkesinambungan, yang diawali dari terbentuknya suatu ide atau 

gagasan tentang perlunya pengaturan terhadap suatu permasalahan. 
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Asal Usul Rancangan Undang-undang  

Usulan pembentukan Undang-undang berawal baik dari RUU 

yang diajukan oleh DPR, RUU dari Pemerintah maupun RUU yang 

diajukan oleh DPD. Selanjutnya dilakukan kegiatan mempersiapkan 

RUU yang baik oleh DPR, DPD maupun oleh Pemerintah. Kemudian 

dilakukan pembahasan RUU di DPR untuk mendapatkan persetujuan 

bersama, dilanjukan dengan persetujuan pengesahan dan diakhiri 

dengan pengundangan.  

Pasal 1 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011: Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-

undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, 

pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.  

 

PROSES DAN TAHAPAN PERSIAPAN RUU  

1. Usul Inisiatif DPR  

Penyusunan RUU dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu 

berdasarkan Prolegnas dan kedua inisiatif dari Anggota, Komisi, 

Gabungan Komisi atau Baleg. Penyusunan Prolegnas oleh DPR 

dikoordinasikan oleh DPR melalui Baleg. Dalam Prolegnas ditetapkan 

skala prioritas sesuai perkembangan kebutuhan masyarakat. 

Pasal 16: Perancanaan penyusunan Undang-undang dilakukan dalam 

Prolegnas.  

Pasal 17: Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 

merupakan skala prioritas program pembentukan Undang-undang 

dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional.  

2. RUU Yang Berasal Dari Presiden  

Berdasarkan Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar 1945 

Presiden berhak mengajukan RUU kepada DPR. Ketentuan ini 

menempatkan hubungan yang dinamis antar kedua lembaga Negara 

dalam pembentukan Undang-undang. Kata berhak di dalam norma 

Pasal 5 ayat (1) tersebut secara tegas memberikan suatu peranan yang 

boleh dilakukan oleh Presiden. Dan dalam praktik ketatanegaraan, 

Presiden berperan aktif dalam pembentukan Undang-undang, baik 
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pada proses dan tahapan persiapan RUU, pembahasan RUU maupun 

pada tahapan pengundangan suatu Undang-undang.  

Bagaimana tata cara mempersiapkan RUU yang dilakukan oleh 

Presiden?. Di dalam UU No. 12 Tahun 2011, pengaturannya 

ditemukan dalam Perpres No. 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara 

Mempersiapkan RUU, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan 

Peraturan Presiden.  

3. RUU Yang Berasal Dari DPD  

Dengan disahkan UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, 

DPD dan DPR, tata cara pengajuan dan pembahasan RUU yang 

berasal dari DPD juga mengalami beberapa perubahan. Tata cara 

mempersiapkan (proses penyusunan) dan pembahasan RUU yang 

berasal dari DPR di lingkungan Dewan Perwakilan Daerah 

selanjutnya akan diatur oleh Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan 

Daerah yang mengacu pada perubahan UU terbaru.  

RUU yang berasal dari DPD diajukan oleh DPD kepada DPR 

adalah RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat 

dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, 

pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, 

serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.  

Pasal 223 ayat (1a) UU No. 27 Tahun 2009:  

DPD dapat mengajukan kepada DPR RUU yang berkaitan 

dengan otonomi daerah, hubungan pusat dengan daerah, pengelolaan 

sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang 

berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.  

4. Penyusunan RUU  

Penyusunan RUU dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama 

dilakukan Prakarsa berdasarkan Prolegnas. Penyusunan RUU yang 

didasarkan Prolegnas tidak memerlukan persetujuan izin Prakarsa dari 

Presiden. Dan kedua dalam keadaan tertentu, Prakarsa dalam 

menyusun RUU di luar Prolegnas dapat dilakukan setelah terlebih 

dahulu mengajukan permohonan izin Prakarsa kepada Presiden, 
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dengan disertai penjelasan mengenai konsepsi pengaturan RUU yang 

akan diajukan.  

 

5. Penyampaian RUU Kepada DPR  

Berdasarkan ketentuan Pasal 25 Tahun 2005 terhadap suatu 

RUU yang disetujui oleh Presiden, akan disampaikan kepada DPR 

untuk dilakukan pembahasan. Selanjutnya Menteri Sekretaris Negara 

akan menyampaikan Surat kepada pimpinan DPR untuk 

menyampaikan RUU disertai dengan Keterangan Pemerintah 

mengenai RUU tersebut. 

6. Proses Pembahasan RUU Di DPR  

Pembahasan RUU secara resmi sepenuhnya dilakukan dalam 

forum persidangan DPR. Pemerintah dan DPD dan dapat ikut serta 

dalam pembahasan tetapi yang mengambil keputusan hanya DPR. 

Hanya saja, DPR tidak dapat memutus tanpa persetujuan Pemerintah.  

7. Pengesahan RUU Dan Pengundangan  

Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011 pada Pasal 37, RUU yang 

telah disetujui bersama DPR dan Presiden tersebut dilakukan dalam 

jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal persetujuan 

bersama.  

Setelah menerima RUU yang telah disetujui bersama tersebut 

dilakukan dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu 

paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak RUU tersebut disetujui oleh 

DPR dan Presiden. 

8. Proses Perubahan Undang-undang  

a. Pengertian Perubahan  

Perubahan Undang-undang dilakukan apabila terdapat 

ketentuan dalam Undang-undang yang tidak sesuai lagi dengan sifat 

atau kondisi yang berlaku dalam masyarakat. Misalnya sebagai akibat 

putusan hukum MahkamahKonstitusi yang membatalkan dan 

mengharuskan dilakukannya perubahan terhadap ayat, pasal dan/atau 

bagian Undang-undang.  

 

www.m
pr

.g
o.

id



 

Susunan, Kedudukan, Fungsi dan Peran DPR RI 105 

 

b. Beberapa Prinsip Yang Harus Diperhatikan Dalam 

Perubahan Undang-undang.  

Terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam 

perubahan Undang-undang.  

1) Undang-undang hanya dapat diubah dengan:  

a. Peraturan Perundang-undangan yang sejenis, yakni 

Undang-undang.  

Contoh: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang 

Yayasan diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004; atau 

b. Peraturan Perundang-undangan yang setingkat dengan Undang-

undang, yakni Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang 

(Perpu). Perpu tersebut harus dimintakan persetujuan kepada DPR.  

Contoh: Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 

3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Perpu Nomor 3 Tahun 

2005 tersebut disetujui DPR dan ditetapkan menjadi Undang-undang 

dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005.  

2) Dalam konsiderans Undang-undang perubahan, harus 

dikemukakan alasan mengapa perlu dilakukan perubahan 

terhadap Undang-undang yang sama.  

3) Walaupun dimungkinkan adanya perubahan terhadap suatu 

Undang-undang, namun jika perubahan tersebut 

mengakibatkan:  

a. Sistematika Undang-undang berubah;  

b. Materi Undang-undang berubah lebih dari 50% (lima 

puluh persen); atau  

c. Esensinya berubah, maka Undang-undang yang 

diubah tersebut lebih baik dicabut dan disusun 

kembali dalam Undang-undang yang baru mengenai 

masalah tersebut (melalui proses pencabutan dengan 

penggantian).  

4) Perubahan Undang-undang dilakukan dengan:  

a. Menyisipkan atau menambah materi baru;  
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b. Menghapus sebagian materi; dan/atau  

c. Mengganti atau mengubah sebagian materi dengan 

materi lain.  

5) Perubahan Undang-undang dapat dilakukan terhadap:  

a. Buku, bab, bagian, paragraph, pasal, ayat, penjelasan 

umum, penjelasan pasal demi pasal, dan atau 

lampiran; dan/atau  

b. Kata, frasa, kalimat, istilah, angka, dan/atau tanda 

baca.  

6) Pada dasarnya batang tubuh Undang-undang perubahan terdiri 

atas 2 (dua) pasal yang ditulisdengan angka Romawi (Pasal I 

dan Pasal II), yaitu sebagai berikut:  

a. Pasal I memuat judul Undang-undang yang diubah 

dan semua perubahan materi;  

b. Pasal II memuat ketentuan mengenai saat mulai 

berlakunya Undang-undang. Dalam hal tertentu, Pasal 

II juga dapat memuat ketentuan peralihan dari 

Undang-undang perubahan, yang maksudnya berbeda 

dengan ketentuan peralihan dari Undang-undang yang 

diubah.7  

 

KESIMPULAN  

Secara konstitusional telah terjadi perubahan kekuasaan 

membentuk Undang-undang, dari yang semula merupakan kekuasaan 

penuh Presiden menjadi kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), 

tetapi dalam perwujudannya belum sesuai dengan UUD RI Tahun 

1945. Hal ini menunjukan kurangnya kemampuan DPR melaksanakan 

kekuasaan membentuk Undang-undang. Menurut penulis, berdasarkan 

perubahan kekuasaan DPR pasca amandemen UUD RI Tahun 1945, 

seharusnya DPR dapat merubah posisi dan perannya di dalam 

pembentukan Undang-undang. Berbagai permasalahan ini harus 

ditangani untuk mencegah adanya dampak negatif pada proses 

demokratisasi dan meruntuhkan capaian dari proses demokratisasi di 

Indonesia.  
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