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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 Bangka Belitung, Kabupaten Bangka, 

Provinsi Bangka Belitung 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 Bangka 

Belitung, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung 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 Kabupaten 

Bangka, Provinsi Bangka Belitung diikuti oleh para Pimpinan dan 

Anggota Lemkaji sebagai berikut: Rully Chairul Azwar, Alihardi Kyai 

Demak, Harun Kamil, Margarito Kamis, Didi Irawadi dan Herman 

Kadir.  

Kegiatan Diskusi Kelompok Terfokus di Kabupaten Bangka, 

Provinsi Bangka Belitung ini adalah satu rangkaian dari kegiatan 

serupa di tiga provinsi lain yaitu Provinsi Maluku, 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 
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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? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.m
pr

.g
o.

id



 

Susunan, Kedudukan, Fungsi dan Peran DPR RI 3 

 

RANGKUMAN  

  

Secara umum, para narasumber dan pembahas Diskusi 

Kelompok Terfokus kerjasama Lembaga Pengkajian MPR RI dengan 

Universitas Bangka Belitung di Pangkalpinang, Bangka Belitung, 

Kamis, 3 November 2016 mengakui masih adanya sejumlah persoalan 

terkait susunan, kedudukan, fungsi dan peran DPR, utamanya terkait 

proses check and balances antar lembaga. Hubungan antara DPR dan 

DPD terlihat belum menunjukkan adanya “kesederajatan” sehingga 

perlu ditata lagi. 

Diakui pula, dalam realitas praktik ketatanegaraan saat ini, 

masih terdapat kerancuan fungsi dan peran kelembagaan. Di satu sisi, 

DPR terkesan terlalu mencampuri urusan lembaga negara lain, dalam 

hal ini urusan eksekutif, tetapi di sisi lain, eksekutif juga masih 

diberikan hak yang sebenarnya menjadi hak DPR yaitu soal hak 

legislasi. 

Ada kesimpulan juga bahwa sistem presidensiil kita saat ini 

masih bercitarasa parlementer karena  beberapa kewenangan eksekutif 

bisa dicampuri oleh DPR. Utamanya, dalam penentuan jabatan-

jabatan seperti Duta Besar atau Kapolri yang seharusnya diserahkan 

penuh saja ke eksekutif. 

Diterapkannya sistem multipartai juga memiliki dampak yang 

kurang kondusif bagi penerapan sistem presidensiil yang kuat. Muncul 

saran agar jumlah partai di Indonesia dibatasi karena multipartai lantas 

menyulitkan proses politik antara eksekutif dan parlemen di samping 

menyulitkan koordinasi di internal DPR sendiri. 

Kualitas dan integritas para anggota parlemen juga menjadi 

sorotan. Untuk itu, perlu dicarikan sebuah sistem kepartaian dan 

sistem pemilu yang bisa menghasilkan output anggota DPR yang 

berkualitas dan berintegritas. Sistem pengkaderan di internal partai 

politik perlu ditata karena parpol merupakan sumber rekrutmen calon 

anggota parlemen. Sistem pemilu proporsional terbuka juga didukung 

karena bisa mengekang monopoli parpol dalam penentuan calon.  
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NOTULENSI 

 

Berikut, adalah rangkuman pendapat dalam kegiatan Diskusi 

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

Fungsi dan Peran DPR RI dalam Sistem Presidensiil” hasil kerja 

Lembaga Pengkajian MPR RI bersama Universitas Bangka Belitung 

di Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung, Kamis, 3 November 

2016. 

 

Narasumber I; Dharma Sutomo, S.H., M.H 

- Membangun sistem pemerintahan Presidential 

sebagaimana yang dimaksud UUD 1945 perlu didukung 

oleh terbangunnya kondisi parlemen yang berkualitas 

dan hal itu hanya mungkin terwujud apabila kondisi 

partai politik mampu menjalankan fungsi dan 

peranannya dengan baik. Pertanyaannya dari mana harus 

memulainya. 

- Membangun partai politik (moderen) yang dapat 

melaksanakan kedudukan, fungsi dan peranannya 

dengan baik dan benar guna menjawab tantangan dan 

problematika bangsa ke depan merupakan sesuatu yang 

mutlak dan harus segera dilakukan yaitu dengan 

membangun format partai politik yang sesuai dan sejalan 

dengan konsep sistem pemerintahan Presidential. 

- Perlu adanya rekruitmen partai politik yang baik. 

 

Narasumber II; Drs. Aimie Sulaiman, M.A 

- Negara adalah sebuah sistem. Ketika bicara sistem maka 

akan ada perbedaan kedudukan dan struktur. Perbedaan 

kedudukan itu penting, karena akan menetukan dimana 

tempat lembaga itu berada. Setelah perubahan UUD 

1945, struktur itu tidak lagi terpusat. Lembaga Negara 

saat ini ada dalam posisi yang sejajar. 
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- Setelah perubahan ada istilah check and balances, check 

and balances ini ada karena dianggap perlu adanya 

pembatasan lembaga Negara. Pembatasan kekuasaan 

atas prinsip check and balances jangan diartikan sebagai 

pencampuran kekuasaan dan saling menelikung antar 

lembaga namun harusnya lebih sebagai saling kontrol  

kewenangan atas kedudukan lembaga-lembaga tersebut.  

- Negara mewakili kepentingan banyak kelompok. 

Karenanya ia demokratis. Sementara itu tertib sosial dan 

perubahan sosial,  perubahan terjadi secara bertahap. 

Perubahan terjadi akibat konflik antara kelompok yang 

saling bersaing tetapi masih dalam tertib kelembagaan. 

- implementasi demokrasi dalam tata kelola lembaga 

negara ditandai dengan adanya distribusi kekuasaan 

(distribution of power) baik dalam suprastruktur politik 

maupun infrastruktur politik. Distribution of power juga 

terlihat dalam benturan modal-modal terutama antara 

modal politik dan modal ekonomi.  

- Dari kondisi ini dapat disimpulkan bahwa terjadi 

horizontalisasi struktur kekuasaan di republik ini. 

Lebih tepat jika dikatakan bahwa negara ini adalah 

negara pasar.  Maka tidak tidak heran jika lembaga-

lembaga negara acap tak tegak pada pondasinya. 

Solusinya tak lain kembalikan kekuasaan sesuai dengan 

kewenangannya. 

 

Beberapa pokok pikiran dan kesimpulan yang dapat 

dirangkum dari sejumlah pembahas adalah sebagai berikut. 

 

Anugrah Bangsawan, S.IP., M.Si 

- Sistem checks and balances selama periode Orde Baru 

berjalan kurang seimbang, sehingga interaksi antar poros 

kekuasaan negara menjadi tidak lancar. Itulah sebabnya, 
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perubahan UUD 1945 dilakukan untuk menciptakan tata 

hubungan yang lebih harmonis dan fair 

- Partai politik itu hanya untuk yang punya uang saja, 

sehingga beberapa anggotanya tidak lagi kompeten. 

- Rancangan draf UU mengenai masalah sistem tertutup 

yang akan diajukan di DPR, jika akan dilakukan secara 

tertutup ada baiknya kita harus memperhatikan 

bagaimana aspirasi rakyat sehingga tetap berjalan 

demokratis. 

- Harus ada ambang batas, jika sistem proporsional 

terbuka secara murni, akan  menjadi masalah juga bagi 

orang-orang di partai politik, karena jika ada new comer 

datang dan mempunyai uang atau ketenaran, maka 

orang-orang lama yang benar-benar mengerti tentang 

partai, politik dan ketatanegaraan akan tersingkir. 

- Tetapi jika tertutup maka akan ada sistem demokrasi 

yang tidak berjalan, sehingga harus ada jalan tengah 

yang diambil. 

 

Rendy, S.ST.Par., MA 

- Terjadi kerancuan sistem ketatanegaraan karena kita 

menganut sistem presidensiil tapi tidak murni. 

- Terjadi overlapping yang terkesan DPR menjadi lebih 

powerful daripada presiden. 

- Legislasi yang dibuat di DPR justru terkesan untuk 

memperkuat DPR padahal sistem kita adalah 

presidensial, sehingga terjadi anggapan Parlemen lebih 

kuat daripada eksekutif. 

- DPR seringkali mengalami kebuntuan dan kegaduhan. 

- Partai politik mempunyai anggota yang tidak lagi 

kompeten. Dimana banyak sekali merekruit orang-orang 

yang terkenal bukan dari kompetensinya di bidang 

politik dan tatanegara. 
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Ranto, S.IP., M.A 

- Partai politik sebagus apapun kita desain dan proses 

rekrutmen berjalan baik, tetapi jika kewenangannya 

terbatas maka tidak akan maksimal kerjanya. 

- DPD tidak terlihat kinerjanya, karena kewenangannya 

tidak ada. 

- DPR kelihatannya sangat powerful padahal tidak kuat, 

karena masih bisa di intervensi putusannya oleh 

presiden. 

- DPR harus fokus dalam pembuatan legislasi, dan 

presiden hanya melakukan hasil UU yang telah dibuat 

DPR, tidak perlu ikut dalam proses pembuatan dan 

memutuskan UU. 

- Memperkuat fungsi DPR dalam sistem presidensil dalam 

membuat UU, dan presiden tidak dilibatkan lagi. 

 

Bambang Ari Satria, S.IP., M.Si 

- Berbicara tentang sistem tatanegara, benar kita menganut 

presidensiil, akan tetapi pada praktiknya kita adalah 

sistem parlementer. Karena saat ini dapat dilihat bahwa 

ruang eksekutif dapat dimasuki oleh legislatif, contoh 

dalam penetapan duta besar, Kapolri dan anggaran. 

- Sistem presidensiil harus dipertegas, dimana kedudukan 

kewenangan legislatif harus ditentukan dalam konstitusi, 

begitu juga dengan fungsi pengawasan oleh DPR, fungsi 

pengawasan harus lebih diperkuat di dalam DPR RI guna 

melaksanakan check and balances dalam penyelengaraan 

pemerintahan. 

- DPR harus fokus dengan ketiga fungsinya: legislasi, 

pengawasan dan anggaran 

- Proses rekrutmen di parpol harus diperbaiki, karena 

Negara ini dikelola oleh partai-partai politik. 
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Sudjatmi, S.Sos., M.A 

- Optimalisasi peran partai politik dalam negara 

demokrasi, bagaimana tugas parpol dalam negara ini? 

Ketika berbicara negara, maka kita bicara sistem. 

Sehingga kita harus menguatkan seluruh sistem. 

- Partai politik harus mempersiapkan kadernya, tidak 

boleh instan, karena kader partai politik itu yang akan 

mewakili rakyat di kursi legislatif dan eksekutif. 

- Masyarakat umum juga seharusnya terlibat walaupun 

tidak secara langsung dan formal masuk dalam anggota 

parpol, karena suara masyarakat yang akan menentukan 

kader-kader politik yang akan duduk di pemerintahan. 

- Ada pemisahan yang jelas antara fungsi DPR dan 

Presiden. 

 

Iskandar, M.Hum 

- Problem utama kita adalah partai politik, karena banyak 

sekali kader-kader instan, sehingga akder-kader tersebut 

yang ada di pemerintahan tidak dapat bekerja dengan 

baik. 

- Legislatif fungsinya harus diperkuat, tetapi tentu saja 

anggota legislatif itu harus kompeten. 

- Harus kaji ulang untuk sistem pemilu kita, karena yang 

biasanya adem ayem, sekarang bisa saling menyerang. 

Juga partai yang mempunyai banyak uang akan dapat 

menang lebih mudah. 

- Harus ada pembatasan jumlah partai. 

 

 

Khairiyansyah, S.E., M.M 

- Rekruitmen -> setuju bahwa input dan output itu sangat 

mempengaruhi. Jika input baik maka output baik. 
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- Proses dan mekanisme rekrutmen itu harus diperbaiki, 

terutama masalah kompetensi dan profesionalisme. 

- Perwakilan dalam DPR RI harus dapat 

merepresentasikan jumlah wilayah di Indonesia. 

- Postur ideal DPR tentunya harus mempunya elektabilitas 

tinggi, karena DPR merupakan cerminan rakyat 

Indonesia. 

 

Ahmad Sahmirzan 

- Persoalan Negara sudah benar-benar tidak jelas, apakah 

kita menganut sistem parlementer atau presidensiil. 

- Pemilu terbuka menjadi sebuah kemerdekaan bagi rakyat 

Indonesia, partai politik akan senang jika kembali ke 

sistem tertutup. Tetapi saat ini para akademisi 

menginginkan kembali ke sistem terutup. Itu menjadi 

sebuah pertanyaan karena jika kembali lagi tertutup 

maka akan susah sekali untuk dapat tampil di 

pemerintahan. 

- Bubarkan DPR dan DPD, karena terlalu banyak 

perubahan terhadap UUD 45 sehingga arah Negara ini 

sudah tidak jelas. 

- Yang harus dicermati adalah kita merubah sistem atau 

merubah orangnya? Itu yang harus di garis bawahi. 

- Partai politik saat ini seperti lembaga untuk mencari 

uang, apakah jika pemerintah memberi uang kepada 

parpol akan menyelesaikan masalah mengenai pencarian 

uang ini? Tidak juga, hal tersebut akan menjadi problem 

baru. 

- Yang perlu dikuatkan adalah moral dan mental dari para 

kader partai politik. 
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Yokotani, S.H., M.H 

- Fungsi DPR setelah reformasi bergeser dari distribution 

of power menjadi separation of power. 

- Separation of power adalah pemisahan mutlak, akan 

tetapi saat ini ada beberapa lembaga yang campur tangan 

sehingga tugasnya tidak lagi sesuai, seperti lembaga 

eksekutif yang ikut campur tangan untuk urusan 

legislatif. Jika dihubungkan dengan fungsi check and 

balances, fungsi tersebut adalah sebagai pengontrol atau 

pengimbang, bukan untuk campur tangan. 

- Pendidikan politik itu perlu pada bangku perkuliahan, 

karena ada kaitannya dengan pasar bebas, sehingga 

pendidikan politik bukan hanya dilakukan di partai. 

- Sistem pemilu dan syarat yang ingin ikut pemilu harus 

dikaji kembali. 

 

Fauzan Azima, S.Hi., S.H 

- Revitalisasi terhadap sistem internal parpol sangat 

penting dilaksanakan. 

- MPR tidak lagi memegang kedaulatan penuh, maka 

check and balances yang berlaku di internal parlemen 

sedikit timpang. 

- Kekuasaan dominan yang dilakukan DPR sangat 

menguasai parlemen, sehingga DPD tidak terlihat 

fungsinya. 

- Keseimbangan politik sangat diarapkan terutama antara 

legislatif dan eksekutif. 

- Campur tangan dari DPR dalam memilih Kapolri dan 

lain-lain beleh selama dalam wilayah yudikatif. 

- Keberadaan DPD penting dijaga agar terjadi 

keseimbangan politik. 
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Fachrizal, S.H., M.Kn 

- Revitalisasi sistem presidensiil atau kembali lagi, 

muaranya adalah kesejahteraan rakyat. 

- Sistem presidensiil sudah pas, dengan sistem presidensiil 

yang sudah berjalan tinggal dilakukan penguatannya, 

terutama dari sisi pengawasan. Sedang dari sisi legislasi 

kita tidak harus berikan full ke DPR, lebih baik bersama-

sama dengan eksekutif. 

- Parpol harus dibiayai pemerintah, karena parpol selalu 

berjalan pragmatis. Harus ada pembiayaan full, masalah 

akuntabilitas itu masalah lain, harus dibuat sistemnya. 

Sehingga tidak ada lagi kader-kader yang masuk parpol 

karena banyak uang. 

- Harus ada penguatan DPD, kalau tidak dikuatkan lebih 

baik dibubarkan. 

 

Sigit Nugroho, S.H., M.H 

- Kedaulatan rakyat bermuara pada dua hal, legislatif dan 

eksekutif.  

- Posisi dari DPR sesuai Pasal 20, Pasal 7 menjadi dasar 

untuk memperkuat posisi DPR itu sendiri. 

- Koordinasi dan kerjasama antara DPR dan Presiden 

harus lebih diperkuat dalam sistem yang diatur dalam 

UU dan UUD, karena dua-duanya adalah representasi 

dari rakyat Indonesia. 

- Perancangan UU, DPR dan Presiden masing-masing 

punya peran. Ada beberapa yang perlu di perkuat yaitu 

kualitas anggota DPR sehingga peraturan perundang-

undangan bukan hanya produk politk saja, akan tetapi 

peraturan perundang-undangan yang dihasilkan harus 

baik dan bermuara pada kesejahteraan rakyat. 
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- Bagaimana peran partai politik, pendidikan politik pada 

kadernya, akan tetapi juga masyarakat juga diberikan 

pendidikan politik. 

- Rekrutmen saat ini tidak bisa di ganggu gugat, itu adalah 

hak dari tiap-tiap partai politik. Oleh karena itu partai 

politik harusnya dapat mengkader anggotanya dengan 

lebih baik. 

 

Wirazilmustaan, S.H., M.H 

- Check and balances menegaskan bahwa adanya kontrol 

dan tidak ada tumpang tindih antar lembaga Negara yang 

telah diatur dalam undang-undang. 

- Pasal 20 ayat (1) -> praktek check and balances antara 

Presiden dan DPR 

- Kode etik anggota DPR, masyarakat sekarang sinis akan 

kinerja anggota DPR karena terdapat berapa kasus 

korupsi dan nepotisme. Perlu adanya penyempurnaan 

kode etik dan disiplin anggota DPR. 

- Rekrutmen anggota partai harus diperhatikan karena 

nantinya akan berpengaruh terhadap anggota DPR. 

- Kinerja anggota dewan, dewan mempunyai fungsi 

legislasi dan pengawasan, akan tetapi saat ini yang 

dilakukan hanya pengawasan, fungsi legislasinya tidak 

maksimal. 

 

Ruslan 

- DPR dalam fungsi pengawasan mempunyai keterlibatan 

untuk menunjuk pejabat public yang telah ditetapkan 

oleh pemerintah berdasarkan UUD Tahun 1945. Dan ini 

terkait dengan sistem check and balances. 

- Sistem presidensiil ini adalah sistem setengah hati. 

Terlihat bahwa Negara ini adalah Negara partai politik. 
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- Kesalahan partai politik ini adalah ada pada kaderisasi 

dan rekruitmen anggota partai nya. Banyak sekali yang 

tidak mengerti tentang partainya, hanya bagaimana untuk 

dapat duduk di DPR atau MPR. Pendidikan politik tidak 

dilakukan, dan tidak adanya proses penyaringan yang 

baik. Sehingga ketika PEMILU mereka seringkali 

menyalahkan KPU. 

 

Fadeli Ahmad 

- Negeri ini bukan negara parpol, jadi jika beberapa parpol 

itu rusak bukan berarti semua masyarakat menjadi rusak.  

- Yang salah bukan hanya proses rekruitmen, akan tetapi 

tidak ada konsistensi dalam mengkaderisasi dan 

memberikan pendidikan politik terhadap kader partai. 

- Yang bertanggungjawab untuk Negara bukan hanya 

partai politik, akan tetapi seluruh masyarakat, baik itu 

para ulama, para pendidik, dan lain-lain. 

 

Sandi Pratama 

- Kritik terhadap peran dan kedudukan DPR, bahwa 

menemukan format yang kokoh untuk demokrasi 

Indonesia itu tidak mudah.  

- Demokrasi di Indonesia saat ini walaupun tidak 

sempurna akan tetapi sudah cukup mumpuni, terlihat 

sudah berjalan tidak diam. 

- Sistemnya yang harus dikiritisi adalah soal prosedur dan 

aktor. Aktor yang bekerja di pemerintahan seharusnya 

adalah negarawan, karena mereka harus terbiasa dalam 

kerja politik, kemudian idealisme apa yang dia bawa 

ketika sudah berada di pemerintahan. 
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Darwance, S.H., M.H 

- DPR sudah terlalu kuat, sudah bisa masuk ke segala 

bidang termasuk ke dalam lembaga eksekutif. Dan 

apakah harus diperkuat kembali seperti dulu? Dimana 

bisa impeach Presiden. 

- Sinisme terhadap DPR, karena DPR banyak memiliki 

perkara, seperti kasus korupsi, nepotisme, dll. Sehingga 

contohnya ketika fit and proper test, ketika keputusan 

DPR tidak sesuai dengan keinginan masyarakat maka 

masyarakat akan semakin sinis. 

- Presiden harus terus ikut dalam membuat UU. 

- Jika kita ingin berharap banyak terhadap DPR, maka 

yang perlu diubah adalah proses rekrutmen. Oleh karena 

itu proses rekruiment jangan hanya mengandalkan partai 

politik, seharusnya parati politik itu dipaksa oleh UU 

yang mewajibkan mereka boleh mencalonkan 

anggotanya untuk dapat duduk di pemerintahan jika 

minimal beberapa tahun dulu bekerja di Partai Politik. 

 

Sejumlah anggota Lembaga Pengkajian yang hadir dalam 

FGD juga menyampaikan sejumlah pandangan sebagai berikut: 

 

Didi Irawadi Syamsudin, S.H/, LLM 

- Banyak masukan untuk Memperkuat peranan DPR, 

bagaimana partai-partai politik itu perannya sangat 

signifikan dalam penentuan kader kadernya di lembaga 

lembaga Negara. 

- Proses rekrutmen pada partai politik saat ini sudah 

diperbaiki, sudah ada proses kaderisasi, proses 

pendidikan mengenai partai dan organisasi. 

- Pendanaan partai politik itu seringkali menjadi masalah, 

padahal pendanaan ini sangat penting guna mengkader 

anggota-anggota partai politik. Karena permasalahan itu, 

www.m
pr

.g
o.

id



 

Susunan, Kedudukan, Fungsi dan Peran DPR RI 15 

 

sehingga ada oknum-oknum yang melakukan hal-hal 

tidak benar guna menjadi kader partai politik. 

- Dari dua pemilu, dimana pemilu terbuka apakah sudah 

menghasilkan hal yang baik? 2014-2019 banyak sekali 

hutang di legislasi, proses pengawasan tidak maksimal 

dimana tidak sekritis dimasa lalu, sehingga banyak 

kebijakan yang tidak pro rakyat. 

- jika ingin dikembalikan ke dalam proporsional tertutup, 

maka partai politik akan mempunyai cukup beban 

dimana harus menyeleksi dengan benar kader-kadernya. 

 

Herman Kadir, S.H., M.Hum 

- Sistem kaderisasi partai politik, kondisinya saat ini 

banyak partai yang sudah bagus secara demokrasi, tetapi 

ada juga partai-partai yang sudah dimiliki oleh orang-

orang tertentu yang jelas jauh lebih stabil dan kuat 

contoh PDIP, Gerindra, Demokrat dan PAN. 

- Partai partai yang tidak punya pemilik seringkali goyah, 

contoh Golkar dan PPP. 

- Yang kuat yang punya uang dalam sistem kaderisasi. 

- Yang tidak bagus dalam partai yang sudah ada 

pemiliknya, ketika kita sudah mengkader orang-orang 

dengan baik, terkadang sia-sia karena yang menjadi 

ketua dan menjabat peran-peran tertinggi biasanya orang 

terdekat dari yang punya partai, beda dengan partai yang 

tidak ada pemiliknya. 

- Beri kekuasaan penuh kepada legislatif, tidak usah ada 

lagi campur tangan Presiden dalam msalah UU. 

- Anggota DPR jika berbeda pendapat dari fraksi itu pasti 

disingkirkan, oleh karena itu seharusnya anggota DPR 

harusnya mempunyai independensi jika sdah masuk 

DPR bukan lagi kaki tangan partai. 
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Margarito Kamis, S.H., M.Hum 

- DPR seharusnya dilakukan diversifikasi fungsi, terutama 

fungsi pengawasan, harusnya dibuatlah komisi khusus 

penyidik, kerjaannya menyelidiki. 

 

Harun Kamil 

- Pertama: sistem presidensiil, jika ada yang mengatakan 

sistem ini setengah hati, maka tidak benar. Presiden tidak 

bisa dijatuhkan oleh DPR, dan Presiden juga tidak bisa 

membubarkan DPR, sehingga kedua lembaga ini 

sebenarnya melakukan fungsinya sebagai check and 

balances. 
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PERAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) SERTA 

FUNGSI DAN KEDUDUKANNYA DALAM SISTEM 

PRESIDENSIAL 

 

Oleh: Ahmad Syah Mirzan 

 

 

Sistem Presidensial 

Sistem presidensial (presidensiil), atau disebut juga dengan 

sistem kongresional, merupakan sistem pemerintahan negara 

republik di mana kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan 

terpisah dengan kekuasan legislatif. 

Untuk disebut sebagai sistem presidensial, bentuk pemerintahan 

ini harus memiliki tiga unsur yaitu 

1. Presiden yang dipilih rakyat 

2. Presiden secara bersamaan menjabat sebagai kepala negara 

dan kepala pemerintahan dan dalam jabatannya ini 

mengangkat pejabat-pejabat pemerintahan yang terkait. 

3. Presiden harus dijamin memiliki kewenangan legislatif oleh 

UUD atau konstitusi. 

Dalam sistem presidensial, presiden memiliki posisi yang relatif 

kuat dan tidak dapat dijatuhkan karena rendah subjektif seperti 

rendahnya dukungan politik. Namun masih ada mekanisme untuk 

mengontrol presiden. Jika presiden melakukan pelanggaran konstitusi, 

pengkhianatan terhadap negara, dan terlibat masalah kriminal, posisi 

presiden bisa dijatuhkan. Bila ia diberhentikan karena pelanggaran-

pelanggaran tertentu, biasanya seorang wakil presiden akan 

menggantikan posisinya. 

Ciri-ciri pemerintahan presidensial yaitu : 

1. Dikepalai oleh seorang presiden sebagai kepala pemerintahan 

sekaligus kepala negara. 
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2. Kekuasaan eksekutif presiden diangkat berdasarkan 

demokrasi rakyat dan dipilih langsung oleh mereka atau 

melalui badan perwakilan rakyat. 

3. Presiden memiliki hak prerogratif (hak istimewa) untuk 

mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang 

memimpin departemen dan non-departemen. 

4. Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan 

eksekutif (bukan kepada kekuasaan legislatif). 

5. Kekuasaan eksekutif tidak bertanggung jawab kepada 

kekuasaan legislatif. 

6. Kekuasaan eksekutif tidak dapat dijatuhkan oleh legislatif. 

 

Kelebihan Sistem Pemerintahan Presidensial: 

1. Badan eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak 

tergantung pada parlemen. 

2. Masa jabatan badan eksekutif lebih jelas dengan jangka waktu 

tertentu. Misalnya, masa jabatan Presiden Amerika Serikat 

adalah empat tahun, Presiden Filipina adalah enam tahun dan 

Presiden Indonesia adalah lima tahun. 

3. Penyusun program kerja kabinet mudah disesuaikan dengan 

jangka waktu masa jabatannya. 

4. Legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan-jabatan 

eksekutif karena dapat diisi oleh orang luar termasuk anggota 

parlemen sendiri. 

 

Kekurangan Sistem Pemerintahan Presidensial: 

1. Kekuasaan eksekutif di luar pengawasan langsung legislatif 

sehingga dapat menciptakan kekuasaan mutlak. 

2. Sistem pertanggungjawaban kurang jelas. 
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3. Pembuatan keputusan atau kebijakan publik umumnya hasil 

tawar-menawar antara eksekutif dan legislatif sehingga dapat 

terjadi keputusan tidak tegas 

4. Pembuatan keputusan memakan waktu yang lama. 

 

Tugas dan Wewenang DPR RI 

Terkait dengan fungsi legislasi, DPR memiliki tugas dan wewenang: 

1. Menyusun Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 

2. Menyusun dan membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) 

3. 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) 

4. Membahas RUU yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD 

5. Menetapkan UU bersama dengan Presiden 

6. Menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah 

pengganti UU (yang diajukan Presiden) untuk ditetapkan 

menjadi UU 

 

Terkait dengan fungsi anggaran, DPR memiliki tugas dan wewenang: 

1. Memberikan persetujuan atas RUU tentang APBN (yang 

diajukan Presiden) 

2. Memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU tentang APBN 

dan RUU terkait pajak, pendidikan dan agama 

3. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan 

tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK 

4. Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset 

negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi 

kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan Negara 
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Terkait dengan fungsi pengawasan, DPR memiliki tugas dan 

wewenang: 

1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN dan 

kebijakan pemerintah 

2. Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang 

disampaikan oleh DPD (terkait pelaksanaan UU mengenai 

otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan 

daerah, pengelolaan SDA dan SDE lainnya, pelaksanaan 

APBN, pajak, pendidikan dan agama) 

 

Tugas dan wewenang DPR lainnya, antara lain: 

1. Menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti 

aspirasi rakyat 

2. Memberikan persetujuan kepada Presiden untuk: (1) 

menyatakan perang ataupun membuat perdamaian dengan 

Negara lain; (2) mengangkat dan memberhentikan anggota 

Komisi Yudisial. 

3. Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal: (1) 

pemberian amnesti dan abolisi; (2) mengangkat duta besar dan 

menerima penempatan duta besar lain 

4. Memilih Anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan 

DPD 

5. Memberikan persetujuan kepada Komisi Yudisial terkait 

calon hakim agung yang akan ditetapkan menjadi hakim 

agung oleh Presiden 

6. Memilih 3 (tiga) orang hakim konstitusi untuk selanjutnya 

diajukan ke Presiden 
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Sistem Pemerintahan Indonesia Berdasarkan Undang–Undang 

Dasar 1945. 

1. Negara Indonesia berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan 

kekuasaan belaka. 

2. Pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi (hukum 

dasar) tidak bersifat  absolutisme (kekuasaan yang tidak 

terbatas)  

3. Kekuasaan Negara yang tertinggi berada di tangan majelis 

permusyawaratan rakyat.  

4. Presiden adalah penyelenggara pemerintah Negara yang 

tertinggi dibawah MPR. Dalam menjalankan pemerintahan 

Negara kekuasaan dan tanggung jawab adalah ditangan 

prsiden. 

5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Presiden 

harus mendapat persetujuan dewan perwakilan rakyat dalam 

membentuk undang – undang dan untuk menetapkan anggaran 

dan belanja Negara.  

6. Menteri Negara adalah pembantu presiden yang mengangkat 

dan memberhentikan mentri Negara. Menteri Negara tidak 

bertanggung jawab kepada DPR. Kekuasaan kepala Negara 

tidak terbatas. presiden harus memperhatikan dengan sungguh 

– sungguh usaha DPR.  

            

Kekuasaan pemerintahan Negara Indonesia menurut undang–

undang dasar 1 sampai dengan pasal 16. pasal 19 sampai dengan 

pasal 23 ayat (1) dan ayat (5), serta pasal 24 adalah:  

1. Kekuasaan menjalankan perundang – undangan Negara atau 

kekuasaan eksekutif yang dilakukan oleh pemerintah. 

2. Kekuasaan memberikan pertimbangan kenegaraan kepada 

pemerintah atau kekuasaan konsultatif yang dilakukan oleh 

DPA. 
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3. Kekuasaan membentuk perundang – undang Negara atau 

kekuasaan legislatif yang dilakukan oleh DPR.  

4. Kekuasaan mengadakan pemeriksaan keuangan Negara atau 

kekuasaan eksaminatif atau kekuasaan inspektif yang 

dilakukan oleh BPK. Kekuasaan mempertahankan perundang 

– undangan Negara atau kekuasaan yudikatif yang dilakukan 

oleh MA.  

 

Berdasarkan ketetapan MPR nomor III / MPR/1978 tentang 

kedudukan dan hubungan tata kerja lembaga tertinggi Negara 

dengan atau antara Lembaga – lembaga Tinggi Negara ialah 

sebagai berikut: 

1. Lembaga tertinggi Negara adalah majelis permusyawaratan 

rakyat. MPR sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam 

Negara dengan pelaksana kedaulatan rakyat memilih dan 

mengangkat presiden atau mandataris dan wakil presiden 

untuk melaksanakan garis – garis Besar Haluan Negara 

(GBHN) dan putusan – putusan MPR lainnya. MPR dapat 

pula diberhentikan presiden sebelum masa jabatan berakhir 

atas permintaan sendiri, berhalangan tetap sesuai dengan pasal 

8 UUD 1945, atau sungguh – sungguh melanggar haluan 

Negara yang ditetapkan oleh MPR.  

Lembaga – lembaga tinggi Negara sesuai dengan urutan yang 

terdapat dalam UUD 1945 ialah presiden (pasal 4 – 15), DPA (pasal 

16), DPR (pasal 19-22), BPK (pasal 23), dan MA (pasal 24).  

a) Presiden adalah penyelenggara kekuasaan pemerintahan 

tertinggi dibawah MPR. Dalam melaksanakan kegiatannya 

dibantu oleh seorang wakil presiden. Presiden atas nama 

pemerintah (eksekutif) bersama – sama dengan DPR 

membentuk UU termasuk menetapkan APBN. Dengan 

persetujuan DPR, presiden dapat menyatakan perang.  

b) Dewan pertimbangan Agung (DPA) adalah sebuah bahan 

penasehat pemerintah yang berkewajiban memberi jawaban 
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atas pertanyaan presien. Selain itu DPA berhak mengajukan 

pertimbangan kepada presiden.  

c) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah sebauh badan 

legislative yang dipilih oleh masyarakat berkewajiban selain 

bersama – sama dengan presiden membuat UU juga wajib 

mengawasi tindakkan – tindakan presiden dalam pelaksanaan 

haluan Negara. 

Badan pemeriksa keuangan (BPK) ialah Badan yang 

memeriksa tanggung jawab tentang keuangan Negara. Dalam 

pelaksanaan tugasnya terlepas dari pengaruh kekuasaan 

pemerintah. BPK memriksa semua pelaksanaan APBN. Hasil 

pemeriksaannya dilaporkan kepada DPR.  

d) Mahkamah Agung (MA) adalah Badan yang melaksanakan 

kekuasaan kehakiman yang dalam pelaksanaan tugasnya 

terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh 

lainnya. MA dapat mempertimbangkan dalam bidang hukum, 

baik diminta maupun tidak diminta kepada kepada lembaga – 

lembaga tinggi Negara.  

 

HUBUNGAN PRESIDEN DENGAN DPR 

Alur berpikir seperti terurai di atas dapatlah membantu kita 

untuk memahami mengapa Presiden menurut UUD 1945 (sebelum 

amandemen) itu memiliki kekuasaan yang luar biasa besar. Hal ini 

dapat dimengerti, sebab Gouverneur Generaal, yang kekuasaannya 

ditiru oleh UUD 1945 dalam bentuk kekuasaan Presiden itu, adalah 

viceroy Belanda. Di tangan Gouvernuer Generaal-lah, kekuasaan 

tertinggi atas Hindia Belanda itu terletak. Atas dasar itulah maka dapat 

dimengerti bahwa Presiden menurut UUD 1945 (sebelum 

amandemen) itu relatif omnipotent. 

Di lain pihak, DPR yang merupakan turunan Volksraad-pun 

tidak dapat melepaskan diri dari sifat-sifat Volksraad itu sendiri. 

Volksraad pada masa penjajahan Belanda itu dibentuk sebagai ‘wakil’ 

rakyat Hindia Belanda, yang berhadapan dengan Gouverneur 

Generaal yang mewakili Mahkota Belanda itu. Fungsi Volksraad 
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dengan demikian pertama-tama adalah sebagai lembaga pengawas 

pemerintahan kolonial Hindia Belanda, bukan sebagai lembaga 

legislatif. Lembaga legislatif Hindia Belanda tetaplah Gouverneur 

Generaal itu sendiri. Pola hubungan ini diikuti oleh UUD 1945 

(sebelum amandemen). DPR pertama-tama adalah lembaga pengawas 

Presiden, dan bukan lembaga legislatif. Lembaga legislatif menurut 

UUD 1945 adalah Presiden (bersama dengan DPR).    

Namun dalam Sidangnya pada tanggal 19 Oktober 1999 MPR 

membatasi kekuasaan Presiden, dan mengalihkan kekuasaan legislatif 

dari Presiden bersama DPR tersebut kepada DPR (bersama Presiden). 

Konstruksi konstitusional ini lebih mirip dengan konstruksi model 

Inggris. Kekuasaan legislatif di Inggris sepenuhnya ada di tangan 

Parliament, meskipun pengesahan secara nominal tetap ada di tangan 

Raja. Presiden dengan demikian bertindak sebagai the ‘royal’ 

gouvernment, dan DPR bertindak sebagai the loyal opposition. 

 

 

www.m
pr

.g
o.

id



 

Susunan, Kedudukan, Fungsi dan Peran DPR RI 25 

 

TELAAH DAN KRITIK ATAS  SUSUNAN KEDUDUKAN, 

FUNGSI DAN PERAN DPR-RI DALAM SISTEM 

PRESIDENSIIL 

 

Oleh : Aimie Sulaiman 

 

 

Pendahuluan  

Struktur merupakan susunan dari perbedaan kedudukan 

seseorang atau sekelompok orang dalam dalam sebuah arena dimana 

kedudukan tersebut dipresentasikan. Implikasi dari perbedaan 

kedudukan tersebut ditandai dengan adanya perbedaan fungsi, peran 

dan kekuasaan yang melekat atas kedudukan yang dimiliki. 

Bayangkan jika dalam sebuah sistem apapun namanya, perbedaan 

kedudukan disepelekan atau bahkan dinafikan, bagaimana fungsi 

dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Semua 

kedudukan  tentunya ditandai dengan adanya saling berhubungan yang 

berkontribusi terhadap fungsi seluruh sistem sehingga dapat dikatakan 

bahwa sistem akan berfungsi dengan baik dan benar. Lord, Greiter dan 

Tursunovic (2008),  ada dua konsensus umum dan nilai-nilai yang 

harus dimiliki terkait dengan fungsionalitas struktur-struktur dalam 

sebuah sistem. Pertama, harus memeliki kesepatan umum tentang isu-

isu moralitas yang bermuara pada benar dan salah. Kedua, harus ada 

nilai-nilai dasar yang dipahami agar struktur dapat berfungsi dengan 

baik (fungsional).  

Lantas, bagaimana imlementasi dan konsekuensi perbedaan 

kedudukan yang dimaksud diatas bila digunakan untuk menelaah 

susunan, kedudukan, fungsi dan peran DPR-RI. Apakah struktur 

kekuasaan lembaga negara menjadi terpusat (structure centered)  

sesuai dengan kedudukan lembaga  atau mungkin intervensi aktor 

menjadi signifikan dalam mempengaruhi kekuasaan (agent centered) 

sehingganya fungsi dan peran lembaga negara pada akhirnya 

mengalami pengaburan. Apalagi dengan adanya amandemen UUD 

1945 kita pahami bahwa DPR-RI yang merupakan wujud kedaulatan 
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rakyat itu memiliki karakter check & balances yang digadang- gadang 

seabagai cerminan partisipasi aktif rakyat dalam Pemilu, proses 

pendewasaan demokrasi dan politik rakyat. 

 

Penelahaan  dan Kritik.  

Terpapar dengan jelas dan tegas bahwa dalam UU No 17 Th 

2014 Pasal 69 bahwa DPR-RI yang kedudukannya sebagai lembaga 

negara memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Ketiga 

fungsi dimaksud tentunya dijalankan dalam kerangka representasi 

rakyat dan juga  upaya  mendukung pemerintah untuk menjalankan 

politik luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. 

Makna dari fungsi dimakasud mengisyaratkan bahwa DPR-RI 

memiliki karakter check & balances. 

Konsep check & balances itu sendiri merupakan pemikiran 

yang muncul ketika berbagai pihak menganggap perlunya pembatasan 

kekuasaan atas lembaga-lembaga negara. Diasumsikan bahwa bila 

tidak ada pembatasan kekuasaan maka kekuasaan akan cenderung 

disalah gunakan. Dalam rangka pemisahan kekuasaan, John Locke 

adalah orang pertama yang  mengembangkan teori pemisahan 

kekuasaan. Pemisahan kekuasaan dilakukan dengan memisahkan 

kekuasaan politik menjadi tiga bentuk, yaitu kekuasaan kegislatif 

(legislative power), kekuasaan eksekutif (executive power) dan 

kekuasaan federatif  (federative power).  

Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan yang membentuk 

undang-undang dan peraturan-peraturan yang sifatnya fundamental. 

Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk menjalankan undang-

undang yang dibuat oleh kekuasaan legislatif. Sementara, kekuasaan 

federatif adalah kekuasaan yang berkaitan dengan hubungan luar 

negeri, kekuasaan untuk menentukan perang, perdamaian, liga, aliansi 

antar negara, dan perjanjian-perjanjian dengan negara asing.  

Kemudian tiga bentuk kekuasaan ini dikembangkan oleh Baron 

Montesquieu yang dikenal dengan teori trias politica. Dalam teorinya 

Montesquieu membagi 3 bentuk kekuasaan politik , yaitu kekuasaan 

legislatif (legislative power), kekuasaan eksekutif (executif power) dan 
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kekuasaan yudikatif (yudicative power). Kekuasaan legislatif yaitu 

kekuasaan yang berhubungan dengan pembentukan hukum atau 

undang-undang. Kekuasaan eksekutuf adalah kekuasaan yang 

berhubungan dengan penerapan hukum tersebut. Sedangkan 

kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan kehakiman. 

Kemudian menurut Montesquieu, ketiga fungsi kekuasaan 

negara harus dilembagakan masing-masing dalam tiga organ negara. 

Satu organ hanya boleh menjalankan satu fungsi dan tidak boleh 

saling mencampuri urusan masing-masing dalam arti mutlak. Jika 

tidak demikian, maka kebebasan organ/lembaga akan terancam.  

Namun pada kenyataannya, teori yang diidealkan Montesquieu 

tersebut tidak dapat diterapkan pada negara-negara dewasa ini. 

Faktanya ketiga bentuk kekuasaan tersebut tidak mungkin tidak 

bersentuhan dan bahkan ketiganya bersifat sederajat dan saling 

berhubungan satu sama lain. Dari sinilah dikembangkan teori check 

and banlances. Check & balances mengacu pada variasi atau aturan 

prosedur yang memungkinkan satu bentuk kekuasaan membatasi 

kekuasaan lainnya. Contoh judicial review adalah bukti pelanggaran 

batas atas prinsip pemisahan kekuasaan. Contoh kasus perubahan UU 

No 17 Tahun 2014 menjadi UU No. 42 Tahun 2014, diantaranya pada 

pasal 74. Pembatalan beberapa Perda oleh Menteri Dalam negeri. 

Demikian juga impeachment presiden oleh legislatif. Tindakan saling 

mengimbangi dan mengawasi yang sekarang inilah yang  kita pahami 

sebagai check & balances.  

Lalu, apakah makna mengimbangi dan mengawasi ini menjadi 

tepat dalam pelaksanaannya atau justru mengaburkan fungsi dan peran 

DPR-RI atau lembaga negara lainnya ? Jika prinsip ini diterapkan 

sebenarnya untuk membatasi kekuasaan sehingga tidak ada kekuasaan 

mutlak atas lembaga negara lainnys maka prinsip ini menjadi benar. 

Namun dalam praktiknya fungsi dan peran dari tiga kekuasaan politik 

menjadi tumpang tindih dan mengedepankan kepentingan kelompok. 

Seyogyanya pemerintahan yang menganut  sistem  demokrasi harus 

mencakup lima komponen yang mendukung terlaksananya distribusi 

kekuasaan  yang sehat, yaitu : 

 

www.m
pr

.g
o.

id



 

28 Susunan, Kedudukan, Fungsi dan Peran DPR RI 

 

1. Terdapatnya konstitusi. 

2. Terdapatnya supra struktur politik, yaitu lembaga-lembaga 

negara 

3. Terdapatnya Infrastruktur politik, yaitu lembaga-lembaga non 

institusional yang dipercaya, seperti partai politik, buruh, tani, 

nelayan, dan tokoh masyarakat. 

4. Rakyat, sebagai pemegang kedaulatan.  

Pertanyaannya apakah komponen ini fungsional sesuai dengan 

amanah konsttusi. Beberapa kasus menunjukkan justru terjadi 

ketegangan dan konflik antara lembaga-lembaga  negara yang ada. 

Fungsi dan peran menjadi kabur ketika berhadapan dengan upaya 

konsensus  yang dipaksakan. Ketidakberdayaan akhirnya menjadi 

nyata bila kepentingan kelompok dipolitisasi karena tawar menawar 

kepentingan menjadi penguatan kekuasaan. Sehingga tak jarang 

konstitusi yang dirancang merupakan produk dadakan dan bersifat 

darurat (emergency). Sebut saja diantaranya Perpu tentang 

perlindungan anak yang mencuatkan wacana hukum kebiri untuk 

pelaku kekerasan seksual. Dimana wacana tersebut menimbulkan pro 

dan kontra yang cukup sengit dari berbagai kalangan dan akhirnya 

publik tidak mendengar lagi kemana muara hukum tersebut tertaut.  

Perpu saja tidak cukup untuk mengatur tentang perlindungan anak 

namun harus ada UU (yang tentunya menjadi kewenangan DPR-RI) 

sehingga hukum menjadi lebih jelas.  Atau...kebijakan tax amnesty 

dimana  pada panggung belakang merupakan upaya untuk menarik 

dana kelompok kapitalis yang disembunyikan di negara lain agar bisa 

kembali ke Indonesia untuk menyelamatkan krisis keuangan negara. 

Dari beberapa contoh kasus tersebut dapat dimaklumi bahwa produk-

produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah acapkali didasari 

atas kepentingan sesaat sebagai representasi kekuatan dan kekuasaan 

politik kelompok.  

Kondisi ini senyatanya memang dapat dimaklumi mengingat 

dalam teori Legalism, konstitusi itu dilahirkan melalui dua 

pendekatan, yaitu : 
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1. Pendekatan sociological yurisprudence, bahwa produk hukum 

dibuat berdasarkan kebutuhan. 

2. Pendekatan social engineering,  produk hukum dibuat sebagai 

proses perekayasaan  sosial.  

Tentunya tidak ada yang salah pendekatan apapun yang menjadi 

pertimbangan atas produk-produk hukum sepanjang keterlibatan 

lembaga  yang berwenang tidak dinafikan sehingga kekuatan hukum 

menjadi payung yang dapat memberikan keselamatan bagi 

kepentingan warganegara.   

Proses rekrutmen politik berikutnya menjadi penyebab 

disfungsional lembaga DPR-RI. Dalam beberapa pelaksanaan pemilu 

legislatif pasca reformasi, kita dihadapkan oleh kenyataan bahwa 

partai politik menghadapi masalah dalam proses perkaderan. Akibat 

dari keadaan ini partai politik memanfaatkan prinsip-prinsip pragmatis 

ketika melakukan perekrutan calon. Pemilik modal yang kebetulan 

populer memanfaatkan keadaan ini sehingga kader partai mengalami 

alienasi. Bahwa kemudian, ketika orang-orang semacam ini terpilih 

dan duduk di lembaga negara tidak sedikit dari mereka menafikan 

fungsi dan perannya. Alih-alih paham sebaliknya disfungsi peran 

menjadikan lembaga legislatif tidak mendapatkan kepercayaan publik. 

Produktivitas kerja-kerja politik anggota DPR-RI menjadi minimalis 

jika terlalu dibatasi oleh hal-hal yang bersifat prosedural.   Maka dari 

itu perlu ada peraturan dan pengaturan yang tegas dalam rekrutmen 

politik bagi anggota legislatif  yang dituangkan dalam UU Pemilu dan 

UU Partai Politik.  

Jika proses ini tidak dijalankan dengan baik dan benar niscaya 

pemilihan umum yang mengedepankan nilai-nilai demokrasi yang 

substantif dapat kita capai. Implikasi dari kondisi yang demikian 

tidaklah mungkin dapat mewujudkan kedaulatan rakyat. Maka dari itu 

perlu adanya kajian yang sungguh-sungguh untuk kembali menata 

hubungan antar lembaga-lembaga negara sehingga berfungsi sesuai 

dengan ajaran trias politica yang menjadi acuan negara yang memilih 

demokrasi sebagai sistem pemerintahan.  
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Kesimpulan 

Memahami praktik demokrasi  di Indonesia mungkin lebih tepat 

dengan menggunakan perspektif pluralis. Kondisi ini ditandai dengan 

masyarakatnya yang  terdiri dari jaringan-jaringan interaksi antar-

individu dan antar-kelompok, yang mencerminkan kemajemukan 

kepentingan dan nilai-nilai. Tidak satupun kelompok yang mampu 

mendominasi. Jika dilihat dari sisi negara hanya merupakan salah satu 

dari banyak lembaga politik yang ada dalam masyarakat. Negara 

mewakili kepentingan banyak kelompok. Karenanya ia demokratis. 

Sementara itu tertib sosial dan perubahan sosial,  perubahan terjadi 

secara bertahap. Perubahan terjadi akibat konflik antara kelompok 

yang saling bersaing tetapi masih dalam tertib kelembagaan. 

Perubahan yang terjadi tidak sampai mengganggu kestabilan. Ditinjau 

dari kestabilan politik, para pemilih dan kelompok kepentingan 

mempengaruhi proses pembuatan keputusan melalui cara-cara 

pemilihan, menjadi anggota kelompok kepentingan,  menemui dan 

berunding dengan pemimpin politik maupun  pemerintahan. Sistem 

politik selalu tanggap terhadap tuntutan warganya.  

Dalam beberapa bagian, praktik demokrasi memang sudah 

berjalan sesuai dengan filosofinya, namun dapat dipastikan bahwa 

implementasi demokrasi dalam tata kelola lembaga negara ditandai 

dengan adanya distribusi kekuasaan (distribution of power) baik 

dalam suprastruktur politik maupun infrastruktur politik. Distribution 

of power juga terlihat dalam benturan modal-modal terutama antara   

modal politik dan  modal ekonomi.Dari kondisi ini dapat disimpulkan 

bahwa terjadi horizontalisasi struktur kekuasaan di republik ini. 

Lebih tepat jika dikatakan bahwa negara ini adalah negara pasar.  

Maka tidak tidak heran jika lembaga-lembaga negara acap tak tegak 

pada pondasinya. Solusinya tak lain kembalikan kekuasaan sesuai 

dengan kewenangannya.  Pembatasan kekuasaan atas prinsip check 

and balances jangan diartikan sebagai pencampuran kekuasaan dan 

saling menelikung antar lembaga namun harusnya lebih sebagai saling 

kontrol  kewenangan atas kedudukan lembaga-lembaga tersebut.  
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SUSUNAN, KEDUDUKAN, FUNGSI DAN PERAN DPR RI 

DALAM SISTEM PRESIDENSIIL 

 

Oleh : Anugra Bangsawan 

 

 

Perubahan Paradigma Konstitusionalisme di Indonesia Pasca 

Amandemen 

Sistem checks and balances selama periode Orde Baru berjalan 

kurang seimbang, sehingga interaksi antar poros kekuasaan negara 

menjadi tidak lancar. Itulah sebabnya, amandemen UUD 1945 

dilakukan untuk menciptakan tata hubungan yang lebih harmonis dan 

fair. Dengan kata lain, paradigma konstitusionalisme di Indonesia 

sudah bergeser seiring dengan dilakukannya amandemen UUD 1945 

sejak tahun 1999 (amandemen pertama) hingga tahun 2002 

(amandemen keempat). 

Beberapa paradigma konstitusionalisme baru yang diusung oleh 

UUD 1945 pasca amandemen adalah sebagai berikut: 

1. UUD 1945 lebih memperkuat paradigma yang sudah ada, 

dengan diberi sifat normatif. Misalnya, pengaturan tentang 

pelaksanaan asas kedaulatan rakyat tidak lagi menyangkut 

lembaga pelaksananya, namun fondasi normatifnya, yakni 

harus dilaksanakan menurut UUD (Pasal 1 ayat 2). Demikian 

juga soal asas negara hukum, dalam Batang Tubuh dinyatakan 

dengan tegas bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum 

(Pasal 1 ayat 3). 

2. UUD 1945 juga memberi jaminan tentang kelangsungan 

dasar negara, bentuk negara dan sistem pemerintahan. 

Dalam hubungan ini, Dasar Negara Pancasila tetap 

dipertahankan dan diperkuat dalam Pembukaan UUD 1945. 

Bentuk Negara Kesatuan dan Bentuk Pemerintahan Republik 

juga dimantapkan dalam Pasal 1 ayat (1). Selain itu, meskipun 

tidak secara eksplisit, namun corak dari Sistem Pemerintahan 
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Presidensiil juga sangat dominan, seperti bisa disimak dari 

Pasal 4 ayat (1), Pasal 5, dan Pasal 7. 

3.  UUD 1945 meniadakan ketentuan yang diskriminatif dan 

menegaskan pentingnya prinsip persamaan antar warga 

negara. Sebagai contoh, Pasal 6 ayat (1) yang mengatur 

tentang Calon Presiden dan Wakil Presiden, tidak harus 

berasal dari etnis pribumi (WNI asli), namun terbuka 

kemungkinan bagi WNI keturunan sepanjang memenuhi 

ketentuan Undang-Undang. 

4. UUD 1945 memberi pengakuan dan perlindungan terhadap 

Hak Asasi Manusia yang semakin nyata dan jauh lebih 

luas. Rincian HAM yang diatur meliputi hak untuk hidup 

serta hak mempertahankan hidup dan kehidupannya (Pasal 

28A); hak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan 

melalui perkawinan yang sah, selain hak atas kelangsungan 

hidup, tumbuh, dan berkembang serta hak atas perlindungan 

dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 28A). Disamping itu, 

UUD 1945 juga melindungi hak mengembangkan diri melalui 

pemenuhan kebutuhan dasarnya, hak mendapat pendidikan 

dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan 

teknologi, serta hak untuk memajukan dirinya dalam 

memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun 

masyarakat (Pasal 28C). Selanjutnya, Pasal 28D mengatur 

tentang hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan 

kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama 

dihadapan hukum; hak untuk bekerja serta mendapat imbalan 

dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja; hak 

memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan; 

serta hak atas status kewarganegaraan. Secara lebih lengkap, 

hak-hak asasi manusia diatur dalam pasal 28 hingga huruf J. 

5. UUD 1945 menegaskan kembali hubungan antar lembaga-

lembaga negara dengan meniadakan disfungsionalisasi 

lembaga. Amandemen telah menghapus lembaga DPA 

(Dewan Pertimbangan Agung) yang dinilai tidak efektif 

disatu pihak, dan memunculkan lembaga-lembaga baru sesuai 
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kebutuhan kontemporer, misalnya DPD (Dewan Perwakilan 

Daerah), dan MK (Mahkamah Konstitusi). Selain itu, diatur 

pula tentang perubahan tugas dan fungsi lembaga negara 

tertentu, seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat (Pasal 3). 

Dalam hal ini, MPR tidak lagi memiliki kewenangan 

menetapkan GBHN atau berkedudukan sebagai mandan (yang 

memberikan mandat kepada) Presiden. 

6. UUD 1945 memperkokoh hubungan Pusat – Daerah 

melalui pemberian otonomi daerah yang lebih luas dalam 

kerangka NKRI (Pasal 18). Pada saat yang sama, UUD 1945 

juga memberikan legalitas bagi Kepala Daerah untuk dipilih 

secara demokratis, yang melahirkan adanya Pemilu langsung 

bagi Gubernur / Bupati / Walikota dan wakilnya. 

7. UUD 1945 juga menjamin adanya keragaman daerah, serta 

mengakui dan menghormati satuan pemerintahan daerah 

yang bersifat khusus atau bersifat istimewa (Pasal 18). UUD 

1945 juga memberi penguatan terhadap Kesatuan Masyarakat 

Hukum Adat dan Hak-hak Tradisional, sepanjang masih 

hidup dan tidak bertentangan dengan prinsip NKRI (Pasal 

18B ayat 2). 

8. UUD 1945 lebih menegaskan kembali paham 

konstitusionalisme melalui pengaturan prinsip checks and 

balances. Hal ini bisa di simak dari pasal-pasal 7, 13, 14, 20, 

22, 23, dan 24 (lihat uraian dibawah).  

 

Checks and Balances di Indonesia dan Amerika Serikat 

Sebagaimana telah disinggung diatas, konsep checks and 

balances memungkinkan suatu cabang kekuasaan negara tertentu 

untuk menjalankan fungsi (meskipun minimal) pada cabang 

kekuasaan negara lainnya. Di Indonesia, konsepsi dan implementasi 

checks and balances jauh lebih mudah ditemukan pada UUD 1945 

hasil amandemen. Beberapa pasal yang menggambarkan adanya 

prinsip checks and balances dalam UUD 1945 (pasca amandemen) 

adalah sebagai berikut: 
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a) Pasal 7A: Presiden/Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam 

masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR. 

b) Pasal 7B: Mahkamah Konstitusi memeriksa, mengadili dan 

memutus pendapat DPR dalam 90 hari. Jika dikabulkan, DPR 

menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul 

pemberhentian kepada MPR. Selanjutnya, MPR 

menyelenggarakan sidang dalam 30 hari setelah menerima 

usul DPR. 

c) Pasal 7C: Presiden tidak dapat membekukan / membubarkan 

DPR. 

d) Dengan persetujuan DPR, Presiden dapat menyatakan perang, 

membuat perdamaian dan perjanjian internasional (Pasal 11), 

serta dapat menetapkan Perpu (Pasal 22). 

e) Pasal 23E: Hasil pemeriksaan keuangan negara oleh BPK 

diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD. 

f) Pasal 24A: Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial 

kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan. 

g) Dengan pertimbangan DPR, Presiden dapat mengangkat Duta 

dan Konsul (Pasal 13), serta dapat memberikan Amnesti dan 

Abolisi (Pasal 14). 

h) Dengan pertimbangan MA, Presiden dapat mengangkat Grasi 

dan Rehabilitasi (Pasal 14). 

i) Pasal 20: Setiap RUU dibahas oleh DPR dan Presiden untuk 

mendapat persetujuan bersama.  

j) Pasal 20A: DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran 

dan fungsi pengawasan. Hak DPR lainnya: hak interpelasi, 

hak angket, hak menyatakan pendapat, hak mengajukan 

pertanyaan, hal menyampaikan usul dan pendapat, serta hak 

imunitas. 

k) Pasal 22D: DPD ikut membahas dan dapat melakukan 

pengawasan atas pelaksanaan UU mengenai otonomi daerah, 

pembentukan / pemekaran / penggabungan daerah, hubungan 
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pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, pelaksanaan 

APBN, pajak, pendidikan, dan agama. 

Sebagaimana yang terjadi di Indonesia, prinsip check and 

balances juga terjadi di berbagai negara, termasuk AS (lihat Tabel 1). 

Sebagai contoh, kekuasaan eksekutif memiliki wewenang untuk turut 

mengontrol, atau mempengaruhi kekuasaan legislatif dalam hal-hal 

antara lain: 1) wewenang untuk mem-veto undang-undang; 2) 

wewenang untuk menolak pelaksanaan undang-undang tertentu; 3) 

wewenang untuk menolak penggunaan anggaran untuk kegiatan 

tertentu; 4) wewenang sepihak untuk membiayai perang; 

tanggungjawab untuk membuat pernyataan tertentu, misalnya keadaan 

darurat; dan sebagainya. Sebaliknya, kekuasaan eksekutif juga 

berwenang membuat keputusan di ranah eksekutif, misalnya: 1) 

wewenang untuk menentukan peraturan yang berlaku atau akan 

diberlakukan; 2) wewenang membuat aturan untuk membatasi upaya 

penyidikan, penangkapan, dan penahanan; 3) wewenang untuk 

meratifikasi traktat atau perjanjian internasional; 4) wewenang 

menetapkan anggaran bagi eksekutif; 5) wewenang untuk 

memakzulkan atau mengganti pimpinan eksekutif (dengan dukungan 

dua per tiga anggota), dan lain-lain. 

Sementara itu, kekuasaan eksekutif juga dapat memainkan 

peran sebagai penyeimbang terhadap kekuasaan yudikatif, misalnya 

wewenang untuk menunjuk hakim agung dan memberi pengampunan 

(grasi/amnesti/abolisi). Sedangkan wewenang yudikatif terhadap 

kekuasaan eksekutif antara lain mencakup: 1) wewenang menyatakan 

tindakan tertentu dari pemerintah sebagai tindakan yang cacat atau 

salah; 2) wewenang untuk menentukan aturan mana yang tepat dan 

harus dipergunakan sebagai rujukan atau dasar hukum.   

”Persinggungan” wewenang antara kekuasaan legislatif dan 

kekuasaan yudikatif pun juga diatur dengan tegas. Dalam hal ini, 

wewenang kekuasaan yudikatif di ranah legislatif misalnya wewenang 

menyatakan undang-undang tidak sah dan menyimpang dari 

konstitusi, atau wewenang untuk menentukan aturan mana yang tepat 

dan harus dipergunakan sebagai rujukan atau dasar hukum. Sedangkan 

wewenang kekuasaan eksekutif terhadap fungsi yudikatif antara lain: 
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1) wewenang untuk melakukan amandemen konstitusi (dengan 

dukungan 2/3 suara di parlemen dan dukungan 3/4 negara bagian); 2) 

wewenang untuk menentukan struktur dan besaran pengadilan 

(termasuk Mahkamah Agung); 3) wewenang untuk mengalokasikan 

anggaran bagi kepentingan peradilan; 4) wewenang untuk memilih 

kandidat hakim; 5) wewenang memakzulkan dan mengganti hakim; 

serta 6) wewenang untuk menentukan batas-batas kompetensi 

teritorial peradilan. 

Secara subtantif, penyempurnaan tata hubungan kerja antara 

eksekutif dengan legislatif dan internalisasi prinsp checks and 

balances, sesungguhnya hanyalah usaha kecil untuk mewujudkan cita-

cita besar membangun sosok pemerintahan daerah yang demokratis 

(egalitarian local governance), bersih dan kuat (good and strong local 

governance), serta mendorong perwujudan good society. Dengan kata 

lain, sistem checks and balances bukanlah tujuan dari proses 

penyelenggaraan negara, melainkan sebuah instrumen atau mekanisme 

agar negara dan lembaga-lembaga negara dapat menjalankan tugasnya 

dengan optimal dalam melayani masyarakat.  

 

Polemik Sistem Pemilu, antara Terbuka atau Tertutup? 

Perdebatan tentang usulan pemerintah terkait draf Rancangan 

Undang-undang (RUU) Pemilu dengan menggunakan sistem 

proporsional tertutup dalam pemilu legislatif 2019 menuai ktitik 

dikalangan publik. Disatu sisi, sistem proporsional daftar terbuka 

sudah dilaksanakan dalam dua kali pemilu, yakni pemilu 2009 dan 

pemilu 2014. Justifikasi logis yang dibangun, kelemahan sistem 

proporsional terbuka, melahirkan wakil rakyat karbitan yang masih 

belajar, belum teruji dan sebagian bukan kader terbaik partai, sehingga 

terpilih wakil yang gagal menjaga pintu (gate keepers) moral dan 

tanggung jawab yang muaranya fungsi pengawasan pun tidak 

maksimal. 

Dalam sistem proporsional terbuka rakyat berdaulat penuh. 

Namun realitas kondisi masyarakat yang masih lapar dan miskin, 

cenderung memilih wakil pemilik modal dan berduit, mengabaikan 

soal fatsun politik, moralitas apalagi kapasitas. "Melihat bentangan 
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emperis selama ini, trend proporsional terbuka melahirkan wakil 

rakyat instan, berbekal ekses kapital dan popularitas semata. 

Disisi lain, konsekuensi proporsional terbuka terjadi persaingan 

yang kurang sehat (politik destruktif) antar caleg dalam satu partai, 

tabiat ganjil kontestasi sesama caleg satu partai bukan berperang 

dengan partai lain. 

Adapun kelebihan proporsional terbuka, siapa yang akan duduk 

di parlemen memang sepenuhnya bergantung pada rakyat, bukan 

partai. Sistem proporsional terbuka, menjamin dan memastikan suara 

rakyat menjadi penentu siapa-siapa saja yang akan duduk di parlemen. 

Alokasi nilai-nilai secara otoritatif dari partai kembali nampak. 

Dengan dalih alibi, proporsional tertutup dianggap kembali ke 

sistem Orde Baru, menguatnya kembali sistem oligarki kepartaian dan 

menguatnya partai (struggle for power). Sementara itu, kelemahan 

sistem proporsional tertutup di antaranya menutup kanal partisipasi 

publik yang lebih besar, menjauhkan ekses hubungan antara pemilih 

dan wakil pasca pemilu menjadi rentetan akumulasi kekecewaan 

publik. 

Proporsional tertutup juga membuat komunikasi politik tidak 

berjalan dan kesempatan calon terpilih lebih tidak adil. Tidak sampai 

disitu, krisis calon anggota legislatif (caleg) tak bisa di-elakkan karena 

sedikit yang berminat dan serius maju jadi caleg, sudah bisa diprediksi 

siapa yang akan terpilih. 

Itu artinya, sistem proporsional tertutup lebih menonjolkan 

oligarkhi kekuasaan partai, dimana partai menjadi penentu siapa-siapa 

yang akan duduk di kursi parlemen setelah perolehan suara partai 

dikonversikan ke jumlah kursi. Secara emperis sistem pemilu 

proporsional tertutup dianggap mampu meminimalisir politik uang, 

spektrum-nya tekan biaya pemilu yang cenderung mahal. Secara 

praktis kelebihan proporsional tertutup memastikan bahwa masyarakat 

cukup memilih partai dan biar lah partai yang akan mengirimkan 

kader-kader terbaiknya ke parlemen, sebab partai tahu betul siapa 

kader yang punya kapasitas, integritas, narasi struktural dan kultural. 
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Secara pararel dekontruksi ciri dari parpol akan hidup kembali, 

menyiapkan kader menduduki jabatan kepemimpinan bisa kembali ke 

trayeknya. Proporsional tertutup paling tidak mampu memompa wakil 

rakyat ke arah yang lebih baik. 

Kegelisahan yang mengelitik, kader yang sudah berjuang dan 

berdarah-darah membesarkan partai selama ini tidak terpilih dalam 

pemilu legislatif. Deparpolisasi ilmiah pun menggeliat, tidak perlu 

bersusah payah menjadi pengurus partai, menjadi penumpang gelap 

dan terpilih dalam sebuah hajatan pemilu lewat operasi sentuhan akhir 

(finishing touch) yang sempurna. 

Ini realitas yang terjadi di lapangan. Poin pentingnya adalah 

memulihkan kembali dagradasi otoritas kekuasaan partai soal 

rekrutmen kepemimpinan. 

Dari bentangan emperis di atas, jelas memantik polemik dan 

anomali politik, tinggal kita memilih jalan terbaik, bukan tidak 

mungkin mengambil jalan tengah. 

Bisa via modifikasi kelemahan dan kelebihan sistem 

proporsional terbuka dan tertutup, misalnya kelemahan proporsional 

tertutup bagaimana memikirkan agar hubungan antara pemilih dan 

wakilnya tidak putus pasca pemilu? Bagaimana memikirkan 

meminimalisir politik uang dan menjamurnya caleg instan menjelang 

pemilu yang merusak lanskap kaderisasi partai politik Indonesia. 

Menurut hemat penulis, modivikasi kelebihan dan kelemahan 

sistem proporsional terbuka dan tertutup dapat ditempuh dengan 

mengadopsi putusan MK dianggap tidak mewajibkan untuk 

proporsional terbuka. Dimana, dalam amar putusan MK tahun 2008 

yang menyatakan pemenang didasarkan suara terbanyak, tidak serta 

merta menjadikan pemilu legislatif harus selalu menggunakan sistem 

proporsional terbuka. Pandangan bahwa putusan MK tersebut, 

didasarkan pada pembatalan Pasal 214 Butir c.d.e UU No 10 Tahun 

2008. 

Pasal tersebut menyatakan caleg terpilih ditetapkan berdasar 

urutan suara terbanyak di antara para caleg yang mendapat dukungan 

suara minimal 30 persen dari Bilangan Pembagi Pemilih (BPP). 
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Namun bagi mereka yang tak mencapai 30 persen BPP tetap bisa lolos 

berdasarkan nomor urut. Misalnya ada seorang calon yang mendapat 

nomor urut 1 dan 3. Calon dengan nomor urut 1 memperoleh 1.300 

suara dari BPP sebanyak 10.000 suara. Sedangkan calon dengan 

nomor urut 3 ternyata mendapatkan 2.000 suara. Keduanya tak 

mencapai 30 persen BPP. 

Situasi itu, bila mengacu pada Pasal 214 butir e Undang-undang 

Nomor 10 Tahun 2008, yang berhak lolos adalah calon dengan nomor 

urut 1 meski calon nomor dua perolehan suaranya lebih banyak. 

Karena penentuan lolosnya calon yang tak mencapai suara minimal 30 

persen dari BPP ditentukan berdasarkan nomor urut. 

Secara eksplisit, sistem ini  mengaturan lolos calon legislatif 

berdasarkan nomor urut jika tidak mampu mencapai 30 persen BPP 

itu, yang lantas diubah berdasarkan suara terbanyak, harus dibaca 

dengan baik itu putusan MK. 

Selain itu juga perlu membangun sistem rekruitmen politik 

berbasis kualitas melalui uji kelayakan dan kepatutan bakal calon 

legislatif. Sistem proporsional terbuka tidak akan membawa 

perubahan apabila orang-orang yang mencalonkan diri tidak memiliki 

kualitas dan kapasitas ubntuk bertindak sebagai anggota legislatif. 

Kenyataaan tersebut dapat terlihat dari calon anggota Legislatif yang 

kurang mengetahui tugas dan fungsi DPR sebagaimana tertuang dalam 

Pasal 20A UUD NRI 1945. Bahkan, tak jarang para calon anggota 

Legislatif dianggap kuirang menguasai dibidang legislasi dan legal 

drafting yang bermuara pada rendahnya kinerja yang berorentasi 

secara khusus pada kesejahteraan basis konstituen didaerah maupun 

secara umum khalayak publik. 
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MELURUSKAN FUNGSI DAN PERAN LEMBAGA 

LEGISLATIF DALAM SISTEM PRESIDENSIIL 

 

Oleh: Bambang Ari Satria 

 

 

Dalam nuansa dan suasana demokrasi yang terus berkembang di 

negara kita hingga sekarang, rasa menuntut publik terhadap lembaga 

perwakilan kian membesar. Apalagi sejak Pemilu untuk memilih 

anggota legislatif baik DPR maupun DPRD era sekarang yang sudah 

menggunakan sistem urutan suara terbanyak untuk menentukan 

keterpilihan seorang calon. Dengan menggunakan sistem suara 

terbanyak, sehingga lebih menjadikan calon terpilih sebagai wakil 

rakyat terbuka lebar bagi siapapun tanpa harus memilih berdasarkan 

nomor urut sebagaimana pemilu-pemilu sebelumnya. Atas dasar 

itulah, maka sesungguhnya keberadaan seorang anggota DPR yang 

duduk di senayan sebagai representasi wakil rakyat dalam 

memperjuangkan aspirasi dan berbagai persoalan untuk kemudian 

diperjuangkan menjadi sebuah kebijakan demi terwujudnya 

kesejahteraan rakyat. 

Sebagaimana dijelaskan dalam bab VII UUD NRI Tahun 1945, 

anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum dan memiliki fungsi 

legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Trifungsi 

kedewanan tersebut diatur dalam pasal 20A ayat 1 UUD NRI Tahun 

1945. Melihat pembagian tugas yang dimiliki oleh DPR sebagai 

lembaga legislatif, tentu ruang-ruang kerja yang dimiliki oleh 

legislatif hanya sebatas trifungsi kedewanan tersebut dan tidak 

diperkenankan untuk masuk dalam ruang kerja eksekutif. Ada pihak 

menyatakan bahwa terdapat ketidakjelasaan sistem pemerintahan yang 

dianut dengan yang dipraktikkan. Di satu sisi, sistem yang 

dikembangkan jika dilihat berdasarkan ciri-ciri secara umum 

menganut sistem pemerintahan presidensiil. Namun, di satu sisi jika 

dilihat berdasarkan sistem multi partai, maka hal itu dianggap lebih 

dekat dan cenderung ke arah sistem parlementer. Sistem presidensiil 
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cita rasa parlementer inilah yang menjadi tontonan sehingga muncul 

kubu-kubuan di parlemen. 

DPR sebagai lembaga legislatif dipandang memiliki kekuasaan 

yang lebih besar dan sering masuk dalam ruang-ruang eksekutif. 

Sebagai contoh, tidaklah mengherankan jika di era reformasi ini ada 

anggapan bahwa DPR ingin memperkuat diri bukan saja dalam fungsi 

legislatif, melainkan juga ingin memiliki fungsi eksekutif seperti 

menentukan pejabat negara, duta besar, pimpinan lembaga negara 

nonstruktural, dan macam-macam jabatan lainnya melalui proses fit 

and proper test. 

Ada perbedaan yang amat menonjol antara sistem parlementer 

dan sistem presidensiil. Di dalam sistem parlementer, lembaga 

eksekutif dan legislatif merupakan satu kesatuan. Artinya, anggota 

kabinet dari perdana menteri sampai ke menteri-menterinya ialah juga 

anggota legislatif. Dalam sistem presidensiil sebagaimana tertata 

dalam kekuasaan, kedudukan DPR dan presiden bersifat sejajar. Dua 

institusi tersebut baik legislatif dan eksekutif, benar-benar terpisah dan 

memiliki wewenang, tugas, dan fungsi yang berbeda sesuai dengan 

aturan konstitusi negara sebagaimana tertuang dalam UUD NRI 1945.  

Pembeda utama antara sistem parlementer dan sistem 

pemerintahan presidensiil adalah pemegang kekuasaan pemerintahan. 

Perdana menteri dengan kabinet pemerintahan sesungguhnya adalah 

organ parlemen yang melaksanakan tugas pemerintahan. Salah satu 

konsekuensinya adalah tidak adanya pemisahan antara cabang 

kekuasaan legislatif dengan eksekutif.  Sebaliknya, dalam sistem 

presidensiil, pemegang kekuasaan pemerintahan adalah presiden yang 

terpisah dengan kelembagaan parlemen. Pemisahan itu diperkuat 

dengan legitimasi politik yang sama antara presiden dengan parlemen, 

yaitu sama-sama dipilih oleh rakyat. Dalam menjalankan 

pemerintahan, presiden dibantu oleh wakil presiden dan menteri-

menteri yang sepenuhnya diangkat, diberhentikan, dan bertanggung 

jawab kepada presiden karena pada prinsipnya semua jabatan-jabatan 

itu berada dalam satu organisasi, yaitu lembaga kepresidenan. 

Istilah legislatif dan eksekutif tidak berarti tidak memiliki 

hubungan sama sekali. Sebaliknya, pemisahan kekuasaan antara 
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keduanya sesungguhnya dibuat agar tercipta mekanisme saling 

mengawasi dan mengimbangi (checks and balances), tanpa 

mengganggu kedudukan presiden yang telah ditentukan secara pasti 

masa jabatannya, kecuali karena alasan pelanggaran hukum tertentu 

yang memenuhi syarat sebagai dasar impeachment sebagaimana diatur 

dalam konstitusi, yakni mekanisme pengusulan pemberhentian 

presiden yang diatur dalam pasal 7B.  

Pertanyaan tentang sistem pemerintahan mengemuka pada saat 

kedudukan DPR semakin kuat. Presiden dinilai tidak sepenuhnya 

dapat menjalankan pemerintahan karena banyak hal yang ditentukan 

oleh DPR. Hal itu terjadi karena adanya beberapa ketentuan undang-

undang yang mengharuskan adanya konfirmasi DPR. Adapun 

konfirmasi DPR yang diperlukan oleh Presiden diantaranya adalah 

dalam hal menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian 

dengan negara lain yang mengharuskan adanya persetujuan DPR, 

mengangkat dan menerima duta dengan pertimbangan DPR, memberi 

amnesti dan abolisi dengan pertimbangan DPR serta hal-hal lainnya 

dalam bingkai trifungsi kedewanan. Selain itu, DPR juga dipandang 

terlalu dominan dalam penentuan kebijakan pemerintahan melalui 

mekanisme pembahasan RAPBN serta melalui hak angket dan 

interpelasi untuk mengkritisi kebijakan tertentu.  

Di sisi lain, ada pendapat yang menyatakan bahwa faktor 

melemahnya kedudukan presiden sehingga ada yang menilai seperti 

sistem parlementer adalah karena diterapkannya sistem multipartai. 

Sistem itu memungkinkan calon presiden dari partai yang tidak cukup 

kuat di DPR dapat terpilih. Konsekuensinya, presiden tidak cukup 

kuat pada saat harus berhadapan dengan DPR sehingga checks and 

balances tidak berjalan secara seimbang.  

Keanggotaan DPR periode 2014-2019 merupakan hasil Pemilu 

2014 yang diselenggarakan pada tanggal 9 April 2014 dan diikuti oleh 

12 (dua belas) partai politik yang menggunakan sistem proporsional 

terbuka berdasarkan urutan suara terbanyak, sehingga setiap calon 

anggota legislatif memperoleh kesempatan yang sama dalam 

memperoleh mandat dari rakyat. Pada Pemilu 2014 lalu berlaku 

parliamentary threshold (PT) sebesar 3,5% yang bermakna hanya 
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partai politik peserta pemilu yang memperoleh sekurang-kurangnya 

3,5% suara sah secara nasional yang berhak mengikuti penghitungan 

perolehan kursi di DPR. Dengan ketentuan PT 3,5% tersebut telah 

menghasilkan 10 (Sepuluh) partai politik yang lolos PT yaitu: PDI 

Perjuangan, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, PKB, 

PAN, Partai Nasdem, PKS, PPP, dan Partai Hanura. Konfigurasi 

politik di atas kemudian melahirkan 2 (dua) kelompok besar dengan 

apa yang disebut Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia 

Hebat (KIH). KMP terdiri atas partai politik pengusung Pasangan 

Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Prabowo Subianto dan 

Hatta Rajasa yakni Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Keadilan 

Sejahtera, Partai Amanat Nasional, dan Partai Persatuan 

Pembangunan. 

Sedangkan KIH terdiri atas partai politik pengusung Pasangan 

Calon. Presiden dan Calon Wakil Presiden Joko Widodo dan Jusuf 

Kalla yaitu PDI Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai 

Nasdem, dan Partai Hanura. Sementara Partai Demokrat tidak berada 

di kedua koalisi tersebut dan mengaku berada di tengah-tengah 

sebagai penyeimbang. Ditengah jalan, ada partai yang tergolong 

dalam kelompok KMP masuk dalam pemerintahan. Mereka adalah 

Golkar, PAN dan PPP. 

Dalam negara demokrasi, pemilu adalah mekanisme utama 

untuk mendisiplinkan para wakil rakyat, meskipun hal ini saja tidak 

cukup. Dengan adanya pemisahan kekuasaan antara lembaga 

eksekutif, legislatif, dan yudikatif memang dapat membantu untuk 

mencegah adanya penyalahgunaan kekuasaan melalui mekanisme 

checks and balances. Mekanisme ini hanya bekerja dengan 

menciptakan pengaturan konflik kepentingan antara eksekutif dan 

legislatif, namun segala keputusan yang berkaitan dengan kepentingan 

publik masih memerlukan persetujuan kedua lembaga. Dengan cara 

ini, kedua lembaga yang merupakan lembaga hasil pemilu dalam 

pengambilan keputusan kebijakan publik akan lebih kepada menjaga 

hubungan dengan konstituen untuk kepentingan pemilu yang akan 

datang dibandingkan untuk kepentingan dalam hal kebijakan yang 

sesungguhnya. Penyelenggaraan pemilu sebagai wujud dari adanya 

rotasi kekuasaan politik di suatu negara terutama ditujukan untuk 
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melaksanakan sistem demokrasi perwakilan melalui pemilihan para 

wakilnya di lembaga perwakilan yang mewakili suatu daerah 

pemilihan.  

Dengan demikian, peran wakil rakyat atau para anggota 

lembaga perwakilan adalah bagaimana menyerap, mengartikulasi, dan 

mengagregasi aspirasi dan kepentingan rakyat untuk dapat 

diformulasikan menjadi kebijakan pro rakyat atau menyampaikannya 

kepada eksekutif dalam konteks pengawasan, serta penganggaran 

yang pro terhadap kebutuhan rakyat. Saat ini dirasakan adanya 

penilaian bahwa terjadi ketidakpercayaan atau distrust yang tinggi dari 

masyarakat kepada lembaga perwakilan yang disebabkan belum 

tumbuhnya budaya yang baik di kalangan penyelenggara negara 

khususnya wakil rakyat. Ini tergambarkan dalam kinerja DPR dalam 

menjalankan trifungsi kedewanan, khususnya fungsi legsislasi. 

Menurut pandangan Gitadi Cipta, terdapat tiga nilai 

akuntabilitas yang harus diperhatikan yaitu hukum, norma, dan publik. 

Artinya, ketiganya harus seiring guna menciptakan budaya yang baik 

pula. Akuntabilitas dilakukan karena ada aturan, karena tanggung 

jawab normatif, serta adanya kewajiban bertanggung jawab kepada 

publik. Dengan kondisi demikian, maka menjadi tugas berat bagi 

sebuah lembaga perwakilan termasuk DPR untuk mampu 

mengembalikan kepercayaan masyarakat bahwa DPR cukup mampu 

menjalankan fungsi representasi disertai akuntabilitasnya.  

Posisi DPR yang strategis akan senantiasa menjadi sorotan 

publik. Di tengah kinerja DPR yang dinilai publik masih dianggap 

lemah terhadap capaian tunai fungsi legislasi, maka apapun upaya 

yang dilakukan DPR dalam rangka memperbaiki kinerja dalam 

konteks melaksanakan berbagai fungsinya, akan senantiasa menjadi 

perhatian publik karena DPR berisikan para wakil rakyat yang dipilih 

langsung oleh rakyat. Satu hal yang memang harus diperhatikan 

bahwa DPR merupakan lembaga politik yang berisikan para anggota 

dari partai politik yang ikut pemilu dengan menggunakan sistem 

pemilu proporsional. Dengan demikian kebijakan dan kegiatan dalam 

pelaksanaan fungsi DPR akan selalu menjadi perdebatan politik antara 

kekuatan politik tersebut untuk memperoleh simpati publik. 
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Dengan demikian, penyelenggaran pemerintahan yang 

menganut sistem presidensiil harus dipertegas dengan upaya-upaya 

dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan. Kedudukan, 

wewenang, dan hubungan antara eksekutif dan legislatif perlu 

ditentukan batas kewenangan sesuai konstitusi. Hal yang merupakan 

wilayah eksekutif dikembalikan dan ditegaskan sebagai wewenang 

pemerintahan di bawah presiden, baik dalam hal perencanaan, 

penganggaran, penentuan kebijakan maupun pengangkatan jabatan-

jabatan dalam lingkungan pemerintahan. Demikian pula fungsi 

pengawasan yang dimiliki oleh DPR sebagai lembaga legislatif harus 

tetap dapat menjamin terciptanya checks and balances tanpa 

mengganggu wewenang yang dimiliki oleh presiden, terutama dalam 

menjalankan pemerintahan. Bandul kekuasaan yang cenderung 

bergerak ke arah senayan sudah semestinya dikembalikan ke sistem 

pemerintahan yang kita anut, yakni sistem pemerintahan presidensiil. 

Sekali lagi, lazimnya, kedudukan kuat sistem presidensiil berada 

ditangan presiden, bukan kekuatan lembaga legislatif. 
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SUSUNAN, KEDUDUKAN, FUNGSI DAN PERAN DPR RI 

DALAM SISTEM PRESIDENSIL 

 

Oleh : Davitri 

 

 

PENDAHULUAN 

Dalam sebuah negara pada umumnya susunan, kedudukan dan 

fungsi dan peran lembaga negara diatur dalam konstitusi negara 

sendiri, sehingga tidak terjadi pemusatan kekuasaan pada suatu 

lemabaga negara yang berakibat tidak seimbangnya tatanan 

kenegaraan dalam menjalankan tugasnya masing-masing.   

Di Indonesia sendiri sebelum Undang-Undang Dasar 1945 di 

amandemen, pernah dikenal dengan istilah lembaga tertinggi negara, 

lembaga yang mempunyai kekuatan dan  kekuasaan tertinggi dalam 

menjalankan kedaulatan rakyat. “Kedaulatan berada ditangan rakayat 

dan dilaksanakan oleh MPR” demikian bunyi Pasal 2 ayat (1) 

Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diamandemen. Undang-Undang 

Dasar 1945 membentuk struktur ketatanegaraan yang bertumpu pada 

kekuasaan tertinggi di tangan MPR yang sepenuhnya melaksanakan 

kedaulatan rakyat. Hal ini berakibat pada tidak terjadinya checks and 

balances pada institusi-institusi ketatanegaraan. 

Begitupun dengan presiden, Presiden dalam Undang-Undang 

Dasar 1945 ini mempunyai peran yang sangat besar dalam 

menjalankan fungsinya sebagai kepala pemerintahan dalam negara. 

Undang-Undang Dasar 1945 memberikan kekuasaan yang sangat 

besar kepada pemegang kekuasaan eksekutif (Presiden). Sistem yang 

dianut UUD 1945 adalah executive heavy yakni kekuasaan dominan 

berada di tangan Presiden dilengkapi dengan berbagai hak 

konstitusional yang lazim disebut hak prerogatif (antara lain: memberi 

grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi) dan kekuasaan legislatif karena 

memiliki kekuasan membentuk Undang-undang. UUD 1945 terlalu 

banyak memberi kewenangan kepada kekuasaan Presiden untuk 

mengatur hal-hal penting dengan Undang-undang. Presiden juga 
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memegang kekuasaan legislatif sehingga Presiden dapat merumuskan 

hal-hal penting sesuai kehendaknya dalam Undang-undang. Sehingga 

sangat tidak mengherankan sekali dalam sejarah bangsa ini seorang 

Presiden bisa menduduki jabatan yang lama karena tidak dibatasi 

dalam konstitusi.  

Rumusan UUD 1945 tentang semangat penyelenggaraan negara 

belum cukup didukung ketentuan konstitusi yang memuat aturan dasar 

tentang kehidupan yang demokratis, supremasi hukum, pemberdayaan 

rakyat, penghormatan hak asasi manusia dan otonomi daerah. Hal ini 

membuka peluang bagi berkembangnya praktek penyelengaraan 

negara yang tidak sesuai dengan Pembukaan UUD 1945, antara lain 

sebagai berikut: 

a) Tidak adanya check and balances antar lembaga negara dan 

kekuasaan terpusat pada presiden. 

b) Infra struktur yang dibentuk, antara lain partai politik dan 

organisasi masyarakat. 

c) Pemilihan Umum (Pemilu) diselenggarakan untuk memenuhi 

persyaratan demokrasi formal karena seluruh proses tahapan 

pelaksanaannya dikuasai oleh pemerintah. 

d) Kesejahteraan sosial berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 tidak 

tercapai, justru yang berkembang adalah sistem monopoli dan 

oligopoli. 

Sementara itu peran-peran Dewan Perwakilan Rakyat hanya 

sebatas memberi perstujuan saja seperti : 

 Memberikan persetujuan atas RUU yang diusulkan presiden. 

 Memberikan persetujuan atas PERPU. 

 Memberikan persetujuan atas Anggaran. 

 Meminta MPR untuk mengadakan sidang istimewa guna meminta 

pertanggungjawaban presiden. 
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MEMPERKUAT PERAN KEDAULATAN RAKYAT 

 Pasca amandemen UUD 1945, Undang-Undang Dasar 

merupakan hukum tertinggi dimana kedaulatan berada di tangan 

rakyat dan dijalankan sepenuhnya menurut UUD. UUD memberikan 

pembagian kekuasaan (separation of power) kepada 6 Lembaga 

Negara dengan kedudukan yang sama dan sejajar, yaitu Presiden, 

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat 

(DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Badan Pemeriksa 

Keuangan (BPK), Mahkamah Agung (MA), dan Mahkamah 

Konstitusi (MK). Lembaga negara mendapatkan posisi yang sejajar 

dalam menjalankan tugasnya. Dimensi-dimensi harapan terhadap 

amandemen UUD 1945 dapat kita lihat dari berbagai hal dibahwah 

ini: 

 Mempertegas prinsip negara berdasarkan atas hukum [Pasal 1 ayat 

(3)] dengan menempatkan kekuasaan kehakiman sebagai 

kekuasaan yang merdeka, penghormatan kepada hak asasi 

manusia serta kekuasaan yang dijalankan atas prinsip due process 

of law. 

 Mengatur mekanisme pengangkatan dan pemberhentian para 

pejabat negara, seperti Hakim. 

 Sistem konstitusional berdasarkan perimbangan kekuasaan (check 

and balances) yaitu setiap kekuasaan dibatasi oleh Undang-

undang berdasarkan fungsi masing-masing. 

 Setiap lembaga negara sejajar kedudukannya di bawah UUD 

1945. 

 Menata kembali lembaga-lembaga negara yang ada serta 

membentuk beberapa lembaga negara baru agar sesuai dengan 

sistem konstitusional dan prinsip negara berdasarkan hukum. 

 Penyempurnaan pada sisi kedudukan dan kewenangan maing-

masing lembaga negara disesuaikan dengan perkembangan negara 

demokrasi modern. 
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Dalam UUD 1945 setelah diamandemen pemerintahan 

berdasarkan konstitusi Nampak lebih muncul dari sebelumnya, negara 

berdasarkan atas hukum dan bukan atas kekuasaan belaka menjadi 

benar adanya, dengan kemunculan lembaga negara seperti Mahkamah 

Konstitusi. Dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945 disebutkan pula bahwa 

“kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan 

Undang-Undang”.  

Ada satu terobosan yang sangat menarik bagi perkembangan 

demokrasi Indonesia dalam perubahan UUD 1945 dengan dipilihnya 

Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat Indoneisa, 

mencirikan sesungguhnya bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa 

yang demokratis dan menjunjung tinggi kedaulatan rakayat yang 

seutuhny. 

Sebelum kita membahas Susunan, Kedudukan, Fungsi dan 

Peran DPR RI Dalam Sistem presidensial (presidensiil), ada baiknya 

kita pahami dulu pemerintahan presidensil itu. Sistem 

presidensial  (presidensiil) atau disebut juga dengan  sistem 

kongresional, merupakan sistem pemerintahan negararepublik di mana 

kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan 

kekuasan legislatif. 

Untuk disebut sebagai sistem presidensial, bentuk pemerintahan 

ini harus memiliki tiga unsur yaitu
]
: 

 Presiden yang dipilih rakyat 

 Presiden secara bersamaan menjabat sebagai kepala negara 

dan kepala pemerintahan dan dalam jabatannya ini 

mengangkat pejabat-pejabat pemerintahan yang terkait. 

 Presiden harus dijamin memiliki kewenangan legislatif oleh 

UUD atau konstitusi. 

Dalam sistem presidensial, presiden memiliki posisi yang relatif 

kuat dan tidak dapat dijatuhkan karena rendah subjektif seperti 

rendahnya dukungan politik. Namun masih ada mekanisme untuk 

mengontrol presiden. Jika presiden melakukan pelanggaran konstitusi, 

pengkhianatan terhadap negara, dan terlibat masalah kriminal, posisi 

presiden bisa dijatuhkan. Bila ia diberhentikan karena pelanggaran-
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pelanggaran tertentu, biasanya seorang wakil presiden akan 

menggantikan posisinya. 

Melihat dari penjelasan tentang sitem presidensil ini nampaknya 

kedudukan presiden cukup kuat, maka untuk menyeimbangkan itu pun 

peran Dewan Perwakilan Rakyat pun harus diperkuat. Dalam UUD 

1945 setelah diamandemen DPR memiliki peran yang kuat dalam 

melakukan pengawasan kepada Presiden.  

Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kuat, ini 

ditegaskan dalam perubahan UUD 1945 tercantum dalam Pasal 7C 

yang menyebutkan "Presiden tidak dapat membekukan dan atau 

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. 

Selain ditentukan dalam UUD 1945 dan perubahannya, 

ketentuan fungsi dan wewenang DPR juga diatur dalam Tata Tertib 

DPR NO. 16/ DPR RI/1/1999-2000 dalam Pasal 4, disebutkan Dewan 

Perwakilan Rakyat mempunyai tugas dan wewenang untuk 

melaksanakan pengawasan terhadap : 

1. Pelaksanaan UU 

2. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

3. Kebijakan pemerintah sesuai dengan jiwa UUD 1945 dan 

ketetapan MPR 

Kemudian untuk melaksanakan tugas dan wewenang tersebut 

sebagai mana di maksud dalam pasal 4 ayat (1), DPR dalam pasal 10 

Tata Tertib DPR mempunyai beberapa hak, yaitu : 

a) Meminta keterangan kepada presiden 

b) Mengadakan penyelidikan 

c) Mengadakan perubahan terhadap rancangan Undang-Undang 

d) Mengajukan pernyataan pendapat 
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e) Mengajukan rancangan Undang-Undang 

f) Mengajukan   mengajurkan   seseorang   untuk  jabatan   terte

ntu jika ditentukan oleh suatu peraturan Perundang-undangan 

g) Menentukan anggaran DPR 

h) Memanggil seseorang 

Selain dari Tata Tertib DPR NO. 16/DPR RI/1/1999-2000 yang 

lebih lanjut mengatur tugas dan wewenang DPR, serta hak-hak yang 

dimiliki oleh DPR, hal serupa juga terdapat dalam UU NO. 4 Tahun 

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

dapat dilihat pada Pasal 33 ayat (2), yakni sebagai berikut : Dewan 

Perwakilan Rakyat mempunyai tugas dan wewenang : 

a) Bersama-sama dengan presiden membuat UU 

b) Bersama-sama dengan presiden menetapkan APBN 

c) Melaksanakan pengawasan terhadap: 

1. Pelaksanaan undang-undang 

2. Pelaksanaan APBN 

Kebijakan pemerintah sesuai dengan jiwa UUD 1945 dan 

ketetapan MPR : 

 Membahas hasil pemeriksaan atas pertanggung jawaban keuangan 

negara yang diberitahukan Badan Pemeriksa Keuangan, yang 

disampaikan dalam rapat paripurna DPR, untuk dipergunakan 

sebagai pengawasan 

 Membahas untuk meratifikasi dan/atau memberi persetujuan atas 

pernyataa perang  serta pembuatan perdamaian dengan negara lain 

 Menampung dan menindak lanjuti aspirasi dan pengaduan 

masyarakat 

 Melaksanakan hal-hal yang ditegaskan oleh ketetapan MPR 

dan/atau undang-undang kepada DPR 
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Kemudian dalam ayat (3) pada Pasal yang sama dan Undang-

Undang yang sama menyebutkan, bahwa : Untuk melaksanakan tugas 

dan wewenangnya sebagimana dimaksud dalam ayat (20), DPR 

mempunyai beberapa hak : 

a) Meminta keterangan kepada presiden 

b) Mengadakan penyelidikan 

c) Mengadakan perubahan atas Rancangan Undang-Undang 

d) Mengajukan pernyataan pendapat 

e) Mengajukan Rancangan Undang-Undang 

f) Mengajukan/menganjurkan    seseorang    untuk    jabatan 

tertentu jika ditentukan oleh suatu peraturan Perundang-

undangan 

g) Menentukan anggota DPR 

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. 
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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 

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. 
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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 

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 
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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) 

menyebutkan "Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan 

membentuk undang-undang". Sedangkan Presiden hanya mempunyai 

hak mengajukan rancangan undang-undang saja. 

Dalam kontek pengawasan, perubahan dan pergeseran tersebut 

terlihat dengan dicantumkanya fungsi pengawasan sebagi 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. 

 

KESIMPULAN 

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, 
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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-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. 
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PENATAAN HUBUNGAN FUNGSI-FUNGSI DPR  

DENGAN EKSEKUTIF (PRESIDEN) DAN YUDIKATIF 

(MAHKAMAH KONSTITUSI) DALAM SISTEM 

KETATANEGARAAN DI INDONESIA 

 

Oleh: Darwance 

 

 

KONSEP AWAL; NEGARA HUKUM INDONESIA 

Dalam Ensiklopedia Indonesia, negara hukum (rechtstaat) 

adalah negara bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum, 

yakni tata tertib yang umumnya berdasarkan hukum yang terdapat 

pada rakyat.
1
 Prof. Dr. R. Supomo, mengartikan bahwa Republik 

Indonesia dibentuk sebagai negara hukum, artinya negara akan tunduk 

pada hukum, peraturan-peraturan hukum berlaku pula bagi segala 

badan dan alat-alat perlengkapan negara.
2
 

Joeniarto mengemukakan bahwa dalam penyelenggaraan 

negara tindakan-tindakan yang dilakukan penguasa harus didasarkan 

hukum dengan tujuan membatasi kekuasaan penguasa dan melindungi 

kepentingan masyarakat berupa perlindungan terhadap hak-hak asasi 

anggota-anggota masyarakat dari tindakan sewenang-wenang, bukan 

sebuah tindakan yang di dasarkan atas kekuasaan atau kemauaan 

penguasaanya.
3
 

Frederich Julius Stahl mengemukakan empat unsur negara 

hukum, yakni hak-hak dasar manusia, pembagian kekuasaan (garis 

miring oleh penulis), pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan, 

peradilan tata usaha dan perselisihan.
4
 Dengan demikian, elemen-

elemen yang penting dari sebuah negara hukum salah atunya adalah 

asas pembagian kekuasaan negara. 

                                                           
1 Mukthie Fajar, 2005, Tipe Negara Hukum, Bayumedia Publishing, Malang, hal. 5. 
2 Ibid., hal. 7. 
3 Ibid., hal. 8. 
4 Ibid., hal. 42. 
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Sebelum dilakukan amandemen, UUD 1945 tidak mengatur 

secara tegas apakah Indonesia negara hukum atau tidak, dan ini 

berbeda dengan konstitusi lain yang pernah diberlakukan seperti 

konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) dan juga UUD 1950 yang 

secara eksplisit menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara 

hukum yang demokratis. Setelah dilakukan amandemen, UUD 1945 

secara tegas menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara 

hukum, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1. Akan tetapi jauh 

sebelumnya yakni semenjak Orde Baru, telah disepakati bahwa negara 

Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 

adalah tipe negara hukum dengan ciri khasnya yang bercorak 

keindonesiaan.
5
 

Menurut Logemann, negara hukum adalah negara yang 

bertindak dan menempatkan hukum sebagai  parameter utama dalam 

menjalankan kekuasaan.
6

 Pembentukan negara hukum Indonesia 

secara tegas tercermin dalam alinea keempat pembukaan UUD NRI 

Tahun 1945 tentang tujuam pemerintahan Indonesia, yaitu melindungi 

segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, 

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, 

dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yan berdasarkan 

kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. 

 

Pemikiran Pembagian Kekuasaan 

Pembagian kekuasaan sebagaimana ditetapkan dalam UUD NRI 

Tahun 1945 didasarkan atas demokrasi yang mengedepankan 

prinsip checks and balances system. Dalam pembagian kekuasaan 

antar lembaga negara terdapat kedudukan dan hubungan tata kerja 

antar lembaga negara yang mencerminkan adanya kesamaan tujuan 

dalam penyelenggaraan negara. UUD NRI Tahun 1945 penganut 

sistem pembagian kekuasaan (division of power) bukan pemisahan 

kekuasaan (separation of power). Esensinya, untuk mencegah 

menumpuknya kekuasaan di tangan satu orang yang bisa 

                                                           
5 Ibid., hal. 84. 
6  Frans Hendra Winarta, 2009, Pro Bono Publico: Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk 
Memperoleh Bantuan Hukum, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 205. 
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menimbulkan kecenderungan terjadinya penyalah gunaan  kekuasaan 

(abuse of power).
7
 

Salah satu tujuan utama amandemen UUD NRI Tahun 1945 

adalah untuk menata keseimbangan (check and balans) antar lembaga 

negara yang ditata sedemikian rupa sehingga tidak terjadi pemusatan 

kekuasaan pada salah satu institusi negara saja. Pembagian kekuasaan 

yang dianut Indonesia menurut UUD NRI Tahun 1945 sebelum dan 

sesudah amandemen memiliki ciri khas tersendiri dengan tujuan 

utama tentang pembatasan kekuasaan antar lembaga terlebih Presiden, 

sehingga dapat berjalan secara seimbang antar lembaga dengan 

mengedapankan check and balance. 

 

DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) 

Sebelum perubahan UUD NRI Tahun 1945, DPR terbilang kuat 

dan senantiasa dapat mengawasi tindakan-tindakan Presiden. Bahkan, 

apabila DPR menganggap bahwa presiden sungguh-sungguh 

melanggar haluan negara yang diatur dalam UUD 1945 atau 

melanggar ketetapan MPR, maka DPR dapat mengundang MPR untuk 

menyelenggarakan sidang istimewa untuk dimintai 

pertanggungjawabannya. 

Wewenang DPR sebelum amandemen di antaranya adalah 

memberikan persetujuan atas Rancangan Undang-Undang (RUU) 

yang diusulkan Presiden, memberikan persetujuan atas Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU), memberikan 

persetujuan atas anggaran, meminta Majelis Permusyawaratan Rakyat 

(MPR) untuk mengadakan sidang istimewa guna meminta 

pertanggungjawaban Presiden, dan tidak disebutkan bahwa DPR 

berwenang memilih anggota-anggota Bapak Pemeriksa Keuangan 

(BPK) dan tiga hakim pada Mahkamah Konstitusi (MK). 

Wewenang DPR setelah Amandemen di antaranya adalah 

membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden untuk 

mendapat persetujuan bersama, membahas dan memberikan 

                                                           
7 Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1980, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia, 
Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI, Jakarta, Hal. 141 
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persetujuan PERPU, menerima dan membahas usulan RUU yang 

diajukan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang berkaitan dengan 

bidang tertentu dan mengikutsertakannya dalam pembahasan, 

menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 

bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD, dan 

melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN, serta 

kebijakan pemerintah 

 

Presiden 

Presiden adalah lembaga negara yang berperan sebagai lembaga 

eksekutif, dimana presiden adalah lembaga yang menjalankan 

pemerintahan yang dalam praktiknya dibantu oleh Wakil Presiden dan 

menteri-menteri. Menurut UUD NRI Tahun 1945 kepada Presiden 

diberikan wewenang untuk memberikan grasi (hak memberi ampun 

kepada seseorang yang telah dijatuhi putusan hakim), amnesti (hak 

unntuk menghapuskan segala akibat hukum dari beberapa kejahatan 

dari beberapa orang yang sudah ditangkap, belum ditangkap, sudah di 

hukum), dan abolisi (hak meniadakan/menghentikan terhadap 

penentuan yang belum selesai tetapi sudah mulai atau terhadap 

penuntutan yang belum diadakan, dan rehabilitasi yaitu 

mengembalikan nama baik seperi seseorang semula). 

 

Mahkamah Konstitusi (MK) 

MK adalah sebuah lembaga negara yang ada setelah 

amandemen UUD NRI Tahun 1945. Dalam konteks ketatanegaraan 

Indonesia,  MK di konstruksikan sebagai pengawal konstitusi yang 

berfungsi menegakkan keadilan konstitusional ditengah kehidupan 

masyarakat yang bertugas menjamin dan mendorong agar konstitusi 

dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen negara secara 

konsisten dan bertanggungjawab. Selain itu, MK berperan sebagai 

penafsir agar spirit konstitusi selalu hidup dan mewarnai 

keberlangsungan bernegara dan bermasyarakat. 

Wewenang MK diatur dalam pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 jo 

Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang 
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Mahkamah Konstitusi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi 

menyatakan bahwa MK berwenang mengadili pada tingkat perama 

dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU 

terhadap UUD, pemutus sengketa kewenangan lembaga negara yang 

kewengannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai 

politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu. 

 

Hubungan Fungsi-Fungsi DPR Dengan Eksekutif (Presiden) Dan 

Yudikatif (Mahkamah Konstitusi) 

Lembaga negara merupakan lembaga pemerintahan negara yang 

berkedudukan di pusat yang fungsi, tugas, dan kewenangannya diatur 

secara tegas dalam UUD. Disamping mengatur mengenai proses 

pembagian kekuasaan, UUD juga mengatur mengenai hubungan 

kewenangan dan mekanisme kerja antar lembaga negara dalam 

penyelenggaraan negara. 

Dari segi kelembagaan, prinsip kedaulatan rakyat biasanya 

diorganisasikan melalui sistem pemisahan kekuasaan (separation of 

power) atau pembagian kekuasaan (distribution of power). Pemisahan 

kekuasaan cenderung bersifat horizontal dalam arti kekuasaan 

dipisahkan ke dalam fungsi-fungsi yang tercermin dalam lembaga-

lembaga negara yang sederajat dan saling mengimbangi (checks and 

balances), sedangkan pembagian kekuasaan bersifat vertikal dalam 

arti perwujudan kekuasaan itu dibagikan secara vertikal kebawah 

kepada lembaga-lembaga tinggi negara di bawah lembaga pemegang 

kedaulatan rakyat. 

Pasal 20 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa 

DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Pasal 20 ayat 

(5) UUD NRI Tahun 1945 ditegaskan bahwa dalam hal RUU yang 

disetujui bersama tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu 30 hari 

semenjak RUU tersebut disetujui, sah menjadi UU dan wajib 

diundangkan. Dalam hubungannya dengan MK, terdapat hubungan 

tata kerja yaitu dalam hal permintaan DPR kepada MK untuk 

memeriksa pendapat DPR mengenai dugaan bahwa Presiden bersalah. 
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Di samping itu, terdapat hubungan tata kerja lain misalnya dalam hal 

apabila ada sengketa dengan lembaga negara lainnya, proses 

pengajuan calon hakim konstitusi, serta proses pengajuan pendapat 

DPR yang menyatakan bahwa Presiden bersalah untuk diperiksa oleh 

MK. 

Kewenangan MK sesuai dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) 

dan (2) UUD NRI Tahun 1945 adalah untuk mengadili pada tingkat 

pertama dan terakhir untuk menguji UU terhadap UUD, memutus 

sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan 

UUD, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan 

tentang hasil pemilihan umum. Di samping itu, MK juga wajib 

memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan 

pelanggaran oleh Presiden atau Wakil Presiden menurut UUD. 

Dengan kewenangan tersebut, jelas bahwa MK memiliki hubungan 

tata kerja dengan semua lembaga negara yaitu apabila terdapat 

sengketa antar lembaga negara atau apabila terjadi proses judicial 

review yang diajukan oleh lembaga negara pada MK. 

Sembilan orang hakim konstitusi diisi oleh calon yang dipilih 

oleh 3 lembaga, yaitu 3 (tiga) orang oleh DPR, 3 (tiga) orang oleh 

Presiden, dan 3 (tiga) orang oleh MA. Dalam   rekruitmen   hakim 

konstitusi, MK berhubungan erat dengan 3 (tiga) lembaga negara yang 

sederajat, yaitu Presiden, DPR, dan MA. Dengan adanya keterlibatan 

ketiga lembaga negara yang mencakup cabang kekuasaan  eksekutif,   

legislative,   dan   yudikatif   tersebut  dalam  rekruitmen   hakim 

konstitusi dapat dijamin adanya keseimbangan kekuatan antar cabang-

cabang kekuasaan negara  tersebut  dan  sekaligus  pula menjamin  

netralitas  dan imparsialitas  MK  dalam hubungan antar lembaga 

negara.
8
 

Sebagaimana yang sudah disampaikan di muka, DPR adalah 

organ pembentuk undang-undang, sehingga dalam memeriksa 

undang-undang yang diajukan pengujiannya, MK harus 

memperhatikan dan mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh 

keterangan, baik lisan maupun tertulis dari pihak DPR. Di samping 

                                                           
8  Lihat di http://www.jimlyschool.com/read/analisis/238/kedudukan-mahkamah-konstitusi-

dalam-struktur-ketatanegaraan-indonesia/, diakses pada tanggal 02 Oktober 2016, pukul 12.30 
WIB. 

www.m
pr

.g
o.

id

http://www.jimlyschool.com/read/analisis/238/kedudukan-mahkamah-konstitusi-dalam-struktur-ketatanegaraan-indonesia/
http://www.jimlyschool.com/read/analisis/238/kedudukan-mahkamah-konstitusi-dalam-struktur-ketatanegaraan-indonesia/


 

64 Susunan, Kedudukan, Fungsi dan Peran DPR RI 

 

itu, seperti sudah dikemukakan di atas, DPR juga merupakan salah 

satu lembaga yang berwenang mengisi 3 orang hakim konstitusi. 

Hubungan antara MK dengan DPR dapat berkaitan dengan 

status DPR  sebagai  salah  satu  lembaga pengisi jabatan hakim 

konstitusi, DPR sebagai pembentuk undang-undang, dan 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 

pendapat DPR bahwa Presiden atau Wakil Presiden telah melanggar 

hukum atau telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden/Wakil 

Presiden sebagaimana dimaksud oleh UUD 1945, juga ditentukan dan 

diputuskan oleh MK. Sejauh ini, hubungan antara kekuasaan legislatif, 

eksekutif dan yudikatif secara yuridis sudah cukup baik, selanjutnya 

terletak pada implementasi. Penguatan dan penataan secara yuridis 

perlu dilakukan terutama untuk fungsi dan kewenanangan yang bisa 

menimbulkan tumpang tindih antar lembaga.  
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Peraturan Perundang-Undangan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah 

Konstitusi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD 

dan DPRD 

 

Sumber Elektronik 

Lihat di http://www.jimlyschool.com/read/analisis/238/kedudukan-

mahkamah-konstitusi-dalam-struktur-ketatanegaraan-

indonesia/, diakses pada tanggal 02 Oktober 2016, pukul 12.30 

WIB. 
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KEDUDUKAN, FUNGSI DAN PERAN DPR RI  

DALAM SISTEM PRESIDENTIAL : ANALISIS KRITIS 

TERHADAP FUNGSI DAN PERAN PARTAI POLITIK 

 

Oleh : Dharma Sutomo Hatamarrasjid 

 

 

PENDAHULUAN 

Ketika kita membicarakan dan membahas “Kedudukan, 

Fungsi Dan Peran DPR-RI Dalam Sistem Presdential” maka faktor 

Partai Politik tidak dapat kita lepaskan dan kesampingkan dari 

pembahasan hal ini, karena lembaga legislatif adalah merupakan salah 

satu sub sistem dari sistem pemerintahan Presidential tersebut. 

Sistem Pemerintahan Presidential essiensinya adalah 

“Demokrasi (kedaulatan berada ditangan rakyat) dimana parlemen 

(DPR) adalah merupakan refresentasi kedaulatan rakyat dan Partai 

Politik adalah merupakan pilar utama dari demokrasi tersebut. 

Dalam sistem pemerintahan Presidensial kedudukan, fungsi dan 

peran DPR adalah sebagai Counter Part (mitra pengimbang) 

Eksekutif. Secara fungsional lembaga DPR memiliki wewenang tugas 

di bidang Legislasi (menetapkan Undang-Undang), Budgeter 

(Anggaran), dan Pengawasan. Di sisi lain Presiden (Eksekutif) 

berkewajiban melaksanakan kebijakan anggaran (APBN) dan 

Undang-Undang dengan pengawasan oleh DPR.  

Makalah yang saya sampaikan ini sebagaimana tema bahasan 

diskusi akan melihat dan membahas tentang Kedudukan, Fungsi dan 

Peran DPR dalam Sistem Presidensial dari sisi lembaga partai politik 

sebagai sub sistem politik Indonesia.  

Baik atau buruknya kwalitas lembaga DPR akan sangat 

tergantung kepada partai politik sebagai sumber rekruitmen anggota 

DPR. Suka atau tidak suka, akhir-akhir ini persepsi tingkat 

kepercayaan masyarakat terhadap kwalitas dan integritas lembaga 

DPR  rendah.  
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Format sistim kepartaian disuatu negara akan sangat 

dipengaruhi oleh sistem (politik) pemerintahan yang dianut. Dalam 

sejarah perjalanan negara Indonesia telah mengalami beberapa kali 

mengalami perubahan Sistem Pemerintahan Negara Indonesia yaitu : 

 Priode tahun 1945 s/d 1949 berdasarkan UUD 1945 Negara 

Indonesia menganut Sistem Pemerintahan Presidensial; 

 Priode tahun 1949 s/d 1950 berdasarkan UUD RIS  Negara 

Indonesia menganut Sistem Pemerintahan Parlementer  ; 

 Priode tahun 1950 s/d 1959 berdasarkan UUD Sementara 1950  

Negara Indonesia menganut Sistem Pemerintahan Parlementer  

dengan menerapkan demokrasi liberal; 

 Priode tahun 1959 s/d 1966  berdasarkan UUD1945  Negara 

Indonesia (era orde lama) menganut Sistem Pemerintahan 

Presidensial  dengan menerapkan demokrasi terpimpin; 

 Priode tahun 1966 s/d 1998  berdasarkan UUD1945  Negara 

Indonesia (era orde baru) menganut Sistem Pemerintahan 

Presidensial;   

 Priode tahun 1998 s/d sekarang berdasarkan UUD1945 (yang 

telah diamandemen) Negara Indonesia (era reformasi) 

menganut Sistem Pemerintahan Presidensial; 

Sejarah partai politik di Indonesia sejak kemerdekaan sampai 

saát ini terus mengalami perubahan seakan masih mencari format 

sistem partai politik yang ideal untuk Indonesia, paling tidak format 

sistem kepartaian Indonesia dapat kita bagi dalam beberapa dekade 

yaitu pada pasca kemerdekaan, era rezim orde lama, era rezim orde 

baru dan era rezim reformasi.   

Dikeluarkannya MAKLUMAT X Wakil Presiden RI 

Mohamad Hatta pada tanggal, 3 November 1945 (beberapa bulan 

setelah kemerdekaan) merupakan titik awal sejarah partai politik 

Indonesia yang ditandai banyak munculnya partai-partai politik. 

Pemilu Legislatif  pertama Indonesia pada tahun 1955 untuk 

memilih anggota Konstituante yang diikuti oleh 172 Partai politik. 

Pemilu  tahun 1955 ini kemudian diangggap sebagai Pemilu yang 
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paling demokratis dalam sejarah perpolitikan Indonesia. Pada saát itu 

sistem pemerintahan Indonesia menganut Sistem Pemerintahan 

Parlementer  dengan menerapkan demokrasi liberal.  Sistem multi 

partai ternyata tidak berjalan dengan baik dan effektif karena 

memunculkan perseteruan politik secara tajam sehingga kabinet jatuh 

bangun dengan cepat yang akibatnya program pembangunan yang 

merupakan cita-cita kemerdekaan tidak berjalan dengan baik. 

Untuk mengakhiri kondisi ini Presiden RI Sukarno 

mengeluarkan DEKRIT Presiden 5 Juli 1959 yang menyatakan 

membubarkan parlemen (Kontituante hasil Pemilu 1955), menyatakan 

UUDS 1950 tidak berlaku dan menyatakan berlakunya kembali UUD 

1945. Pasca Dekrit Indonesia kembali menerapkan sistem 

pemerintahan Presidential dengan menganut Demokrasi Terpimpin 

yang kemudia dikenal dengan era rezim orde lama. 

Di era orde lama ini, peranan partai politik dikurangi sehingga 

berada pada posisi lemah dan posisi Presiden menjadi sangat kuat. 

Pada era orde lama (1959 – 1966) tidak pernah diselenggarakan 

Pemilu Legislatif sebagai perwujudan demokrasi. Lembaga legislatif 

(MPRS/DPRD) ditunjuk dan diangkat Presiden dan Sukarno diangkat 

sebagai Presiden seumur hidup. Di sinilah awal terjadinya 

penyimpangan terhadap prinsif-prinsif sistem pemerintahan 

Presidential yang mengenyampingkan demokrasi dan prinsif checks 

and balances  yaitu dimana  tidak ada satu lembaga negara yang lebih 

suprior dari dari lembaga yang lainnya. Dalam konteks hubungan 

kedudukan lembaga Eksekutif dan Legislatif prinsif checks and 

balance menjadi faktor penting dalam menjalankan sistem 

pemerintahan Presidensial. 

Terjadinya peristiwa G 30 S PKI 30 September 1965, yang 

kemudian terjadi peralihan kekuasaan dari rezim orde lama kepada 

rezim orde baru yang ditandai dengan perubahan dari penerapan 

konsep Demokrasi Terpimpin ke Demokrasi Pancasila yang kemudian 

kembali memposisikan fungsi dan peranan partai politik secara benar 

dalam sistem pemerintahan Presidential. 

Pada awal orde baru berkuasa diselenggarakan Pemilu 

Legislatif tahun 1971 yang diikuti oleh 9 partai politik/orpol Gokar  
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dan Pemilihan Presiden oleh MPR. Tahun 1973 penyederhanaan 

partai politik melalui fusi beberapa partai politik yang kemudia 

menghasilkan format organisasi politik Indonesia yang teridir dari 2 

partai politik (PPP dan PDI) dan 1 organisasi politik GOLKAR 

yang kemudia menjadi perserta Pemilu Legislatif pada tahun 1977 s/d 

1997. 

Jatuhnya pemerintahan rezim orde baru pada tahun 1998 dan 

kekuasaan beralih ke rezim reformasi (1998 s/d Sekarang) kembali 

merubah tatanan partai politik dengan menerapkan sistem politik multi 

partai. (TABEL I) Perubahan mendasar sistem pemerintahan 

Presidential era reformasi (konskwensi dari amandemen UUD 1945) 

Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dilakukan secara langsung oleh 

rakyat (direc democration) dimana fungsi dan peranan partai politik 

sebagai pilar utama demokrasi semakin berfungsi.  Dengan penerapan 

sistem ini konsep cheks and balance dalam sistem pemerintahan 

Presidential mulai terasa berjalan dengan baik sesuai kaidah-kaidah 

sistem pemerintahan Presidential. 

Reformasi bidang politik khususnya dalam hal reformasi partai 

politik dilakukan dengan menetapkan dan menyempurnakan Undang-

Undang Partai Politik yang terakhir dengan UU No : 2 Th 2011. 

Ketentuan yang diatur Undang-Undang Partai Politik UU No: 2 Th 

2008 jo UU No : 2 Th 2011 menunjukan menganut sistem multi 

partai. Ketentua pasal 2 Undang-Undang Partai Politik 

menggambarkan mudahnya untuk mendirikan partai politik dimana 

cukup hanya dengan 50 orang sudah dapat mendirikan partai politik. 

TABEL  I : PESERTA PEMILU LEGISLATIF SEJAK TAHUN 

1955 S/D 2014 

PEMILU 

LEGISLATIF 

JUMLAH PARPOL 

PESERTA PEMILU 

KETERANGAN 

1. TAHUN 1955 

2. TAHUN 1971 

3. TAHUN 1977 

S/D 1998 

4. TAHUN 1999 

5. TAHUN 2004 

6. TAHUN 2009 

7. TAHUN 2014 

172 PARPOL 

10 PARPOL 

2 PARPOL/1 GOLKAR 

48 PARPOL 

24 PARPOL 

38 PARPOL 

12 PARPOL   

Di Pileg/Pilkada Provinsi  

ACEH diikuti 6 Parpol 

Lokal 

Di Pileg/Pilkada Provinsi  

ACEH diikuti 3 Parpol 

Lokal 

Sumber Data : KPU 
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Tidak semua partai politik peserta Pemilu Legislatif 

memperoleh kursi di parlemen (DPR). Data hasil Pemilu Legislatif 

tahun 2009 dari 38 partai politik hanya 16 partai politik yang 

memperoleh kursi DPR. hasil Pemilu Legislatif tahun 2014 dari 12 

partai politik hanya 10 partai politik yang memperoleh kursi DPR.  

Ada pendapat (berdasarkan pengalaman dan pembanding) 

dalam sistem pemerintahan Presidential kurang cocok dengan sistem 

multi partai. Di berbagai negara yang menganut sistem pemerintahan 

Presidential tidak menerapkan sistem multi partai. Partai Politik 

sebagai instrumen politik sistem pemerintahan Presidential yang 

dibutuhkan bukan kwantitas tetapi kwalitas.  

 

KONDISI PARTAI POLITIK KEKINIAN INDONESIA 

Tujuan dan fungsi partai politik sebagaimana dinyatakan pasal 

10 dan Hak dan kewajiban partai politik sebagaimana dinyatakan 

pasal 12-13 Undang-Undang Partai Politik sudah sangat jelas diatur, 

persoalannya hanya dalam tataran implementasinya. 

 Pertanyaannya apakah partai politik sudah melaksanakan 

tujuan dan fungsi serta hak dan tanggungjawabnya ? Penilaian dapat 

digunakan parameter kwalitas kinerja dan persepsi kepercayaan 

masyarakat terhadap lembaga legislatif dan dalam PILPRES/ 

PILKADA. 

Tesis yang berpendapat bahwa Sistem Pemerintahan 

Presidential akan dapat berjalan dengan baik dan benar salah satunya 

ditentukan oleh peran Presiden (eksekutif) dan DPRD (legislatif).  

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia anggota legislatif dan 

Presiden/Wakil Presiden dilakukan melalui proses pencalonan oleh 

partai politik untuk dipilih langsung oleh rakyat melalui mekanisme 

Pemilu yang demokratis. Tujuan partai politik adalah kekuasaan 

politik dengan cara menempatkan kader-kader partai politik 

diberbagai posisi politik (Anggota DPR dan PRESIDEN/WAKIL 

PRESIDEN, KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH). Dari 

perspektif tugas dan fungsi maka idealnya aspek kwalitas intlektual 

dan integritas serta rekruitman kader partai politik seharusnya menjadi 
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syarat. Aspek kwalitas dan syarat inilah yang selama ini menjadi 

problematik yang selalu dihadapi partai politik.  

Fenomena Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Pemilu 

Kepala Daerah menunjukan tidak semua partai politik mampu 

mempersiapkan kader partainya dalam kontestasi politik tersebut, 

padahal tujuan partai pada hakekatnya meraih kekuasaan politik di 

lembaga politik tersebut. Contoh kasus, partai GOLKAR yang 

memiliki pengalaman dan kader politik yang berkwalitas jauh-jauh 

hari sudah menyatakan akan mencalonkan Joko Widodo dalam Pemilu 

Presiden tahun 2019. Demikian juga dalam Pemilu Kepala Daerah 

beberapa partai politik lebih memilih mengusung kader partai lain 

daripada mengusung kadernya sendiri. 

Faktor masyarakat dan elit partai politik yang berfikir 

fragmatisme dan berorientasi kepada kepentingan kekuasaan dalam 

berpolitik ikut mempengaruhi rusaknya kondisi partai politik. Mindset 

(pola pikir) partai politik ini dari sisi tataran ideal memang sulit untuk 

dipahami, tetapi hal ini selalu terjadi. Bahwa muncul stigma bahwa 

untuk meraih posisi politik tidak harus menjadi kader atau pengurus 

partai politik yang penting apakah memiliki modal (uang) atau 

kedekatan dengan elit partai politik. Oleh karena itu bukan hal yang 

mengherankan walaupun kelihatan aneh jika ada seseorang yang 

pengetahuan dan pengalaman politiknya minim atau pas-pasan dengan 

mudahnya dapat menjadi Ketua partai politik atau diusung sebagai 

anggota legislatif bahkan sebagai calon Kepala Daerah/Wakil Kepala 

Daerah. Fenomena ini adalah realitas perpolitikan kita yang telah 

menjadi rahasia umum dan sulit untuk dibantah. 

Persoalannya apakah partai politik menyadari telah terjadinya 

inkonsistensi kedudukan, fungsi dan peranan partai politik tersebut. 

Jika hal ini disadari dan tidak ingin terus terjebak dalam kondisi ini, 

maka mindset partai politik harus segera diperbaiki dan diubah. Jika 

tidak dan lalai untuk melakukannya maka kondisi ini akan terus 

berkepanjangan dan akan merusak sistem pemerintahan Presidential 

yang diamanatkan konstitusi dan diyakini sebagai sistem bernegara 

yang akan mampu mewujudkan cita-cita kemerdekaan yaitu 

kesejahteraan rakyat dalam kerangka NKRI. 
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Dari perspektif teoritis, terbangunnya sistem pemerintahan 

Presidential salah satunya akan sangat dipengaruhi oleh faktor 

lembaga legislatif yang berkwalitas dan bagaimana wajah lembaga 

legislatif tersebut akan juga dipengaruhi oleh kondisi partai politik 

sebagai subsistem politik ketatanegaraan Indonesia.  

 

KESIMPULAN/PENUTUP 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan  bahwa membangun 

sistem pemerintahan Presidential sebagaimana yang dimaksud UUD 

1945 perlu didukung oleh terbangunnya kondisi parlemen yang 

berkwalitas dan hal itu hanya mungkin terwujud apabila kondisi partai 

politik mampu menjalankan fungsi dan peranannya dengan baik. 

Pertanyaannya dari mana harus memulainya. 

Untuk membangun partai politik (moderen) yang dapat 

melaksanakan kedudukan, fungsi dan peranannya dengan baik dan 

benar guna menjawab tantangan dan problematika bangsa kedepan 

merupakan sesuatu yang mutlak dan harus segera dilakukan yaitu 

dengan membangun format partai politik yang sesuai dan sejalan 

dengan konsep sistem pemerintahan Presidential. 
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MENGGUGAT PERUBAHAN SISTEM VERTIKAL 

HIERARKIS SUPREMASI MPR 

 

Oleh: Dodi Hendriyanto 

 

 

PENDAHULUAN 

Amandemen UUD 1945 merupakan salah satu tuntutan publik 

yang disuarakan dalam gerakan reformasi. Reformasi yang 

menginginkan adanya perubahan dalam tatanan kehidupan politik dan 

sistem kenegaraan sudah selayaknya diatur dalam format yuridis 

dalam konstitusi. Untuk itu, amandemen UUD 1945 tak terelakkan 

lagi dalam rangka mereformasi kehidupan politik di Indonesia, yang 

semasa orde baru dianggap otoritarianisme menuju kepada kehidupan 

politik yang demokratis.  

Reformasi hukum tata negara harus diarahkan untuk melakukan 

perubahan-perubahan dari elemen-elemen otoritarianisme ke arah 

elemen-elemen demokrasi yang sesungguhnya. Setiap pasal 

perubahan atau amandemen UUD 1945 harus di-chek dan recheck 

apakah sudah dapat menghilangkan potensi otoritarianisme atau 

intervensi dan dominasi eksekutif/presiden di dalamnya. Tidak hanya 

potensi otoritarianisme dari lembaga kepresidenan, tetapi juga 

kemungkinan oleh lembaga yang dikonstruksikan dalam konstitusi. 

Sebelum diadakan amandemen terhadap UUD Tahun 1945, 

menurut Ni’matul Huda, secara substantive UUD 1945 banyak sekali 

mengandung kelemahan. Hampir dapat dikatakan dalam konstitusi di 

semua negara dimuat atau tergambar keberadaan suatu pembagian 

kekuasaan yang sudah dikenal yaitu kekuasaan membuat 

aturan/undang-undang (legislatif), kekuasaan melaksanakan aturan/ 

undang-undang (eksekutif/administratif) dan kekuasaan peradilan 

(yudikatif).  

Gagasan atau ide dari Montesquieu mengajarkan dalam suatu 

negara harus ada pemisahan kekuasaan antara satu dengan kekuasaan 

yang lain (Separation Of Power). Sebelum amandemen, UUD 1945 

www.m
pr

.g
o.

id



 

74 Susunan, Kedudukan, Fungsi dan Peran DPR RI 

 

memberikan kekuasaan eksekutif terlalu besar tanpa disertai oleh 

prinsip checks and balances yang memadai, sehingga UUD 1945 biasa 

disebut executive heavy, dan itu menguntungkan bagi siapa saja yang 

menduduki jabatan presiden. Hal tersebut yang kemudian 

memunculkan rezim orde lama dan orde baru yang dianggap 

otoritarian. 

UUD Tahun 1945 sebelum amandemen, mengatur mengenai 

prinsip kedaulatan yang berasal dari rakyat dan diwujudkan oleh 

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai penjelmaan rakyat. 

Sebagai pelaksana kedaulatan rakyat, MPR merupakan lembaga 

tertinggi negara yang kekuasaannya tidak terbatas.  

Melalui MPR, kemudian kekuasaan seolah dibagi-bagi secara 

vertikal kepada lembaga-lembaga tinggi negara yang berada di 

bawahnya. Karena itu, prinsip yang dianut disebut dengan prinsip 

pembagian kekuasaan (distribution of power). Setelah amandemen 

UUD 1945, terjadi perubahan terhadap kelembagaan dan kewenangan 

MPR.  

Dengan amandemen tersebut, telah terjadi perubahan 

fundamental dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, dari sistem yang 

vertikal hierarkis dengan prinsip supremasi MPR,menjadi horizontal 

fungsional dengan prinsip saling mengimbangi dan saling mengawasi 

antar lembaga negara (checks and balances). 

 

LATAR BELAKANG MASALAH 

Konsep negara sebagai organisasi kekuasaan, telah memuncul-

kan banyak sekali perdebatan. Bermacam–macam pemikiran teori 

negara dan kekuasaan berkembang dari waktu ke waktu, menjelaskan 

bagaimana seharusnya negara sebagai representasi rakyat mengatur 

dan mengeloloa kekuasaan untuk kepentingan bersama.  

Dimulai dari ketakutan rakyat pada zaman dahulu, ketika 

berkembang negara dengan keabsolutannya serta konsep otoritarian-

isme yang menimbulakan banyak kesengsaraan pada rakyatnya.  
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Seperti yang dikatakan oleh Lord Acton “Power tends to 

corrupt, absolute power corrupts absolutely”. Bahwa kekuasaan yang 

tersentral/terpusat pada satu tangan akan mudah disalahgunakan/ 

diselewengkan. Untuk itu hadir sebuah konsep yang menjelaskan 

bagaimana kekuasaan disebarkan, agar tidak terkonsentrasi pada 

satu  tangan, Konsep itu adalah demokrasi, yang sangat lekat dengan 

prisnsip trias politikanya.  

Bahwa untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan maka 

dalam penyelenggaraan pemerintahan, kekuasaan harus dibagi antara 

eksekutif (sebagai pelaksana) legislatif (sebagai pembuat undang-

undang) dan yudikatif (sebagai pengawas).  

Sebagai akibat pembagian kekuasaan kenegaraan ini timbullah 

lembaga-lembaga kenegaraan (institutions gouvernementales), yang 

masing-masing diserahi dan melakukan bidang kekuasannya. Masing-

masing institusi tersebut harus mempunyai kekuasaan yang terpisah 

dan mapu berjalan sendiri tanpa saling mempengaruhi dan 

terpengaruh serta tidak saling mencampuri.  

Kekuasaan itu mesti terpisah satu sama lainnya, baik mengenai 

tugas (functie) maupun mengenai perlengkapan (orgaan) yang 

melakukannya. Selanjutnya, bahwa di dalam ajaran trias politica itu 

terdapat suasana “check andbalances” dimana didalam hubungan antar 

lembaga negara tersebut saling menguji karena masing-masing 

lembaga tidak boleh melampaui batas kekuasaan yang sudah 

ditentukan atau masing lembaga tidak amu dicampuri kekuasaannya 

sehingga natar lembaga-lembaga itu terdapat suatu perimbangan 

kekuasaan. Ketiga lembaga negara tersebut harus berjalan sesuai 

mekanisme check and balances, saling mengontrol/mengawasi dan 

menyeimbangkan. 

 

PEMBAHASAN 

Secara normatif antara lembaga-lembaga negara tersebut harus 

tercipta mekanisme check and balances. Institusi-institusi tersebut 

harus bekerja sama, sinergi dalam menjalankan pemerintahan.  
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Walaupun ketiga lembaga tersebut mempunyai wilayah 

kekuasaan dan kewenagan masing-masing yang berbeda, saling 

mengawasi dan mengontrol serta mengimbangi kekuasaan atau 

menghindari dominasi baik itu dari eksekutif, legislatif maupun 

yudikatif. Namun dari itu semua penulis menemukan beberapa 

mekanisme check and balances yang sebenarnya telah digunakan oleh 

ketiga lembaga tersebut. 

Untuk mencegah jangan sampai suatu parlemen mempunyai 

kekuasaan yang melebihi badan-badan lainnya, bisa diadakan suatu 

sistem kerjasama dalam tugas yang sama, yaitu membuat undang-

undang antara parlemen dengan pemerintah, atau didalam parlemen 

itu dibentuk dua kamar yang akan saling mengadakan perimbangan. 

Di Indonesia hal ini direpresentasikan dengan adanya DPD 

(Dewan Perwakilan Daerah). Kekuasaan pembuatan undang-undang 

yang dipegang DPR dan DPD sebagai co-legislator, diawasi dan 

diimbangi kekuasaan presiden untuk mengajukan dan membahas 

RUU, serta ketentuan bahwa suatu RUU harus mendapat persetujuan 

bersama antara DPR dan presiden untuk dapat menjadi suatu UU. 

Yudikatif juga mengawasi apakah UU dari legislative dan eksekutif 

sesuai dengan konstitusi negara.  

Kekuasaan pembuatan Lembaga legislatif juga harus kuat 

dalam melakukan kontrol terhadap eksekutif agar tidak terlalu 

dominan juga, namun bukan berarti legislatif boleh mencampuri 

kekuasaan eksekutif. 

Lembaga yudikatif atau disebut juga lembaga pengadilan 

bertugas untuk mengawasi lembaga eksekutif maupun legislatif, 

apakah kedua lembaga tersebut berjalan sesuai dengan rule of law. 

Untuk itu perlu juga lembaga yudikatif bersifat obyektif dan tidak 

terpengaruh oleh lembaga lain walaupun dahulu pimpinan yudikatif 

diangkat dari pihak eksekutif dan disetujui legislatif. 

Jika kekuasaan itu diberikan kepada suatu alat perlengkapan 

negara yang tidak bebas dan karena itulah tidak obyektif pula, maka 

kekuasaan itu akan dipergunakannya untuk meneguhkan kedudukan-

nya atau oleh penyelenggara alat perlengkapan itu akan dipakainya 
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ialah untuk mencipta suatu maksud yang lain dari pada memelihara 

keadilan. 

Oleh karenanya penting jika kekuasaan yudikatif mandiri 

merdeka dan terpisah. Kemudian lembaga yudikatif tersebut harus 

berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ada yang ditetapkan 

legislatif dan juga terkontrol dari eksekutif maupun legislatif. MK 

juga memiliki peran mengawasi dan mengimbangi kekuasaan 

eksekutif dalam bentuk menguji UU terhadap UUD, dimana presiden 

juga berperan sebagai co-legislator. 

Mekanisme check and balances memang mempunyai dampak 

positif yang bisa mencegah dominasi dari salah satu lembaga, namun 

juga mekanisme tersebut mempunyai dampak negatif seperti 

terkadang timbul kebuntuan jalan dan membuat jalannya 

pemerintahan berhenti. Pada tataran praktis, keadaan tidak seperti 

yang diharapkan. 

Beberapa kasus seperti yang kita amati di lapangan, banyak 

kepentingan-kepentingan yang berbenturan dan saling tarik ulur. 

Setiap lembaga mempunyai keinginan sendiri. Sehingga tak jarang 

menyebabkan jalannya pemerintahan yang tersendat. Dengan begini 

perlu sekali ditegaskan masing-masing jalan dan kekuasaan antar 

lembaga. 

Kekuasaan antara ketiga lembaga harus dipisahkan secara tegas 

unuk menghindari ketimpangan-ketimpangan kekuasaan, baik dari 

fungsi maupun perlengkapannya. Karena ada beberapa kelemahan 

yang penulis dapat seperti, ketimpangan Departemen Kehakiman 

sebagai perlengkapan eksekutif dengan lembaga yudikatif.  

Bahwa untuk menjamin badan-badan yang melakukan 

kekuasaan kehakiman itu betul-betul merdeka dan terlepas dari 

pengaruh kekuasaan pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam 

Undang-Undang Dasar 1945 maka tidak dapat dibenarkan, bahwa 

badan-badan peradilan dalam lingkunagan peradilan umum 

(Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri) baik 

secara organisatoris maupun secara administrative maupun finansiil 

berada dibawah kekuasaan kementerian kehakiman, tetapi seharusnya 
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merupakan alat perlengkapan negara yang berdiri sendiri, terlepas dari 

lingkungan kekuasaan pemerintah.  

Bahkan, saat itu Departemen Kehakiman memiliki pengaruh 

yang besar terhadap kedudukan para hakim. Sistem pembagian 

kekuasaan tersebut melahirkan struktur kekuasaan yang executive 

heavy dan berpotensi melahirkan pemerintahan otoritarian.  

Jadi disini perlu ditegaskan lagi jalan, fungsi dan perlengkapan 

masing-masing lembaga-lembaga negara tersebut. Dan jika ada 

persengketaan antara lembaga tersebut, maka MK harus berperan 

dalam menyelesaikannya, meguji permasalahan sesuai dengan 

konstitusi yang telah ditetapkan dan segera bertindak 

menyelesaikannya agar kebuntuan jalan tidak berlarut-larut. 

Masing-masing lembaga negara selain saling mengawasi dan 

mengontrol, harus mempunyai asas kesatuan dan saling keterkaitan 

untuk membagun negara. Negara akan hancur tanpa yudikatif, negara 

kan berhenti tanpa eksekutif, dan negara akan tidak terkontrol tanpa 

legislative. Semuanya mempunyai peran penting namun saling 

membutuhkan. Masing-masing lembaga harus bias bersinergi, 

koordinasi dan kerjasama. 

Suatu kerjasama bisa mengurangi sikap konfrontatif antar 

lembaga yang pada bebrapa hal tidak perluterjadi atau dapat mencegah 

suatu oposisi yang kurang sehat. Ketiga lembaga tersebut harus bisa 

membedakan antara tugas kewenagan sendiri (yang tidak ada sangkut 

pautnya dengan lembaga lain) dan tugas kewenangan yang 

berhubungan dan berimplikasi terhadap lembaga lain, sehingga 

masing-masing lembaga bisa mengambil keputusan yang sesuai. Jadi 

dibedakan antara keputusan yang harus ditangani dua atau ketiga 

lembaga tersebut dengan keputusan yang bisa diambil cukup oleh satu 

lembaga saja yang sesuai dengan tugasnya.  

Seperti pembahasan UU atau pengajuan gubernur BI, lembaga 

eksekutif dan legislatif berwenang dalam hal itu, jadi masing-masing 

lembaga tersebut harus bisa koordinasi tidak berdiri dengan prinsipnya 

masing-masing. Mengorbankan kepentingan pribadi/golongan diatas 

kepentungan bersama. 
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Hal lain yang dirasa perlu adalah tumbuhkan kepercayaan 

lembaga dalam lingkungan ketiga lembaga tersebut dan tanamkan asas 

kekeluargaan. Kepercayaan yang tertanam kan memnbua masing-

masing institusi berjalan dalam rule masing-masing dan tidak saling 

mencurigai.  

Namun rasa kepercayaan dan kekeluargaan tersebut tidak 

menjadi alasan lembaga tersebut takut atau segan jika memang ada 

penyimpangan. Persoalan-persoalan yang justru perlu mendapat 

perhatian unruk diselesaikan, karena asas kekeluargaan sering 

dianggap seperti tidak ada untuk mencegah lebih runcingnya suatu 

keadaan. 

 

PENUTUP 

Pemisahan kekuasaan negara sesuai dengan teori trias politika 

bertujuan agar tidak terjadi penumpukkan kekuasaan negara pada satu 

orang atau organ atau lembaga yang dapat disalah gunakan karena 

tidak terbatasnya kekuasaan.  

Namun dalam praktek dan perkembangan negara pada saat ini, 

tidak ada negara yang melakukan pemisahan kekuasaan secara murni 

dalam arti tidak saling mempengaruhi antar cabang kekuasaan yang 

satu dengan cabang kekuasaan yang lain. 

Perkembangan ketatanegaraan modern mengarah pada adanya 

sistem checks and balances dimana antar cabang kekuasaan negara 

saling mengontrol dan mengimbangi dalam kesetaraan. Prinsip checks 

and balances menjadi salah satu sarana dalam mewujudkan demokrasi 

dan negara hukum yang sebenarnya. 

Amandemen UUD Tahun 1945 yang sudah dilakukan sampai 

empat kali juga telah menerapkan sistem checks and balances untuk 

menata hubungan antar lembaga tinggi negara Indonesia. Dengan 

diterapkannya sistem checks and balances, jalannya pemerintahan 

akan stabil, dijalankan secara efektif dan efisien untuk memenuhi 

tujuan negara seperti yang telah digariskan dalam konstitusi.  
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Sistem checks and balances juga diharapkan akan menghindari 

terjadinya penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh individu-

individu yang sedang menduduki jabatan atau memegang kekuasaan 

negara. 
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PRINSIP CHECKS AND BALANCES SEBAGAI SALAH 

SATU SYARAT TERWUJUDNYA NEGARA HUKUM 

 

Oleh: Eddy Jajang 

 

 

PENDAHULUAN 

Perubahan juga terjadi pada kekuasaan Presiden dan Dewan 

Perwakilan Rakyat (DPR), khususnya yang berkaitan dengan 

kekuasaan membuat undang-undang. Perubahan UUD 1945 pada 

Pasal 5 dan Pasal 20 dipandang sebagai permulaan terjadinya 

pergeseran dari executive heavy ke arah legislatif heavy. Perubahan 

pasal-pasal tersebut memindahkan titik berat kekuasaan membentuk 

undang-undang yang semula berada pada Presiden beralih kepada 

DPR. 

Selain pada kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif, 

perubahan juga terjadi pada kekuasaan yudikatif. Perubahan pada 

Pasal 24, memunculkan lembaga tinggi negara yang baru dalam 

bidang yudikatif dengan munculnya Mahkamah Konstitusi (MK), 

yang bersama-sama dengan Mahkamah Agung (MA) memegang 

kekuasaan kehakiman.  

Kewenangan dari MK dalam menguji undang-undang terhadap 

UUD, merupakan suatu bentuk penerapan prinsip checks and balances 

dari lembaga yudikatif terhadap lembaga legislatif. 

Amandemen UUD Tahun 1945 ternyata telah mengubah 

kekuasaan dan kewenangan serta pola hubungan antara lembaga tinggi 

negara, antara pemegang kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. 

Ketiga cabang kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif dan 

yudikatif itu sama-sama sederajat dan saling mengontrol satu sama 

lain sesuai dengan prinsip checks and balances. Dengan adanya 

prinsip checks and balances, maka kekuasaan negara diatur, dibatasi 

dan dikontrol dengan sebaik-baiknya sehingga dapat mencegah 

terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh pribadi-pribadi yang 

sedang menduduki lembaga-lembaga tinggi negara. 
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Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji 

lebih lanjut mengenai ide pokok yang terkandung dalam prinsip 

checks and balances; pengaturan prinsip checks and balances dalam 

Amandemen UUD Tahun 1945; dan perwujudan checks and balances 

dalam sistem  ketatanegaraan Republik Indonesia pasca amandemen 

UUD Tahun 1945. 

 

LATAR BELAKANG 

Semua negara di dunia mengaku sebagai negara hukum, 

walaupun dalam menjalankan pemerintahan berlaku otoriter yang 

mengarah pada tirani, dan jauh dari demokratis. Hal tersebut 

menimbulkan pertanyaan mengenai model negara hukum yang seperti 

apa yang diterapkan dalam negara tersebut, mengingat praktek yang 

dijalankan oleh masing-masing negara yang mengaku negara hukum 

itu berbeda-beda. 

Istilah negara hukum merupakan terjemahan langsung dari 

rechtsstaat, yang mulai popular di Eropa sejak abad XIX meskipun 

pemikiran tersebut telah lama sudah ada. Istilah rechtsstaat sering 

diperbandingkan dengan istilah the rule of law, yang diterjemahkan 

dalam bahasa Indonesia sebagai “supremasi hukum” (supremacy of 

law) atau “pemerintahan berdasarkan atas hukum”. 

Dari latar belakang dan sistem hukum yang menopangnya, 

terdapat perbedaan antara konsep rechtsstaat dan rule of law, 

meskipun dalam perkembangannya dewasa ini tidak dipermasalahkan 

lagi perbedaan antara keduanya, karena pada dasarnya kedua konsep 

itu mengarahkan dirinya pada sasaran utama yang sama, yaitu 

perlindungan hak-hak asasi manusia. 

Pengakuan kepada suatu negara sebagai negara hukum sangat 

penting, karena kekuasaan negara dan politik tidak absolut. Perlu 

adanya pembatasan-pembatasan terhadap kewenangan dan kekuasaan 

negara dan politik tersebut untuk menghindari terjadinya 

penyelewengan atau penyalahgunaan kekuasaan yang 

menyengsarakan rakyat atau merampas hak-hak asasi rakyat.  

Dalam sebuah negara, pembatasan wewenang dan kekuasaan 

negara harus diatur dengan jelas dalam konstitusi sebagai hukum 
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tertinggi dan berada di atas kekuasaan negara. Karena itu, kemudian 

muncul konsep rule of law yang diterapkan pada negara-negara yang 

menganut sistem Common Law, dan konsep rechtsstaat yang 

diterapkan pada negara dengan sistem Eropa Kontinental. 

Negara hukum atau rule of law yang baik haruslah 

menempatkan dengan jelas tentang pengaturan prinsip-prinsip negara 

hukum dalam konstitusinya. Bahkan hal tersebut merupakan yang 

paling pokok dari pengaturan dalam suatu konstitusi. 

 

PEMBAHASAN 

Dalam rangka mewujudkan tujuan besar tersebut, maka 

penerapan checks and balances dalam penyelenggaraan pemerintahan 

harus memperhatikan prinsip non-dichotomy (tidak berpikir dualistis 

atau memisahkan secara tegas fungsi pilar-pilar kekuasaan); 

mendorong terbentuknya team-building (semangat korps atau jiwa 

korsa); serta systemic and comprehensive (mencakup semua aspek 

dan seluruh pihak / stakeholders). 

Hakikat dari prinsip checks and balances diatas adalah bahwa 

semestinya tidak ada lagi sekat-sekat psikologis, kultural maupun 

struktural yang memisahkan kekuasaan Legislatif – Eksekutif – 

Yudikatif, atau cabang kekuasaan lainnya. Diantara poros-poros 

kekuasaan tadi, terdapat saling keterhubungan (interconnectedness), 

saling ketergantungan (interdependence), dan irisan (intercourse) yang 

erat satu sama lain. 

Walaupun implementasi checks and balances menjanjikan 

manfaat yang luar biasa besar, namun hal tersebut tidak muncul 

dengan tiba-tiba. Dalam hal ini, ada beberapa prasayarat atau 

prakondisi yang memungkinkan berkembangnya checks and balances 

tadi secara optimal. Adapun prasyarat yang dibutuhkan paling tidak 

meliputi empat aspek sebagai berikut: 

1. Proses demokratisasi dari tingkat pusat hingga ke daerah tidak 

terputus. Artinya, kesadaran untuk secara terus menerus 

melakukan perbaikan baik dari kalangan politisi, birokrat maupun 

masyarakat luas, perlu dibina secara berkelanjutan pada berbagai 

jenjangnya. 
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2. Adanya pemahaman konsep politik kenegaraan dan 

kepemerintahan yang bulat dari segenap pelaku atau 

penyelenggara negara. Pada saat yang sama, dibutuhkan pula 

adanya kedewasaan politik para anggota DPRD serta kalangan 

birokrasi dan penegak hukum, bahkan juga kalangan masyarakat 

pada umumnya. 

3. Adanya pemahaman fungsi dan peranan eksekutif, legislatif, dan 

yudikatif yang seimbang (asymmetric information) serta tata 

hubungan kerja dinamis dan produktif diantara poros-poros 

kekuasaan tersebut. Adanya kecurigaan atau kekurangpercayaan 

antar aparat pemegang kekuasaan menunjukkan adanya 

ketimpangan dalam pola komunikasi antar pemegang kekuasaan 

tersebut. 

4. Adanya kesadaran penuh untuk memangku hak dan kewajiban 

masing-masing secara terbuka dan bertanggungjawab untuk 

mewujudkan cita-cita tertinggi pembentukan negara, yakni 

mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat. 

Sebagaimana yang terjadi di Indonesia, prinsip check and 

balances juga terjadi di berbagai negara, termasuk AS. Sebagai 

contoh, kekuasaan eksekutif memiliki wewenang untuk turut 

mengontrol, atau mempengaruhi kekuasaan legislatif dalam hal-hal 

antara lain: 1) wewenang untuk mem-veto undang-undang; 2) 

wewenang untuk menolak pelaksanaan undang-undang tertentu; 3) 

wewenang untuk menolak penggunaan anggaran untuk kegiatan 

tertentu; 4) wewenang sepihak untuk membiayai perang; 

tanggungjawab untuk membuat pernyataan tertentu, misalnya keadaan 

darurat; dan sebagainya.  

Sebaliknya, kekuasaan eksekutif juga berwenang membuat 

keputusan di ranah eksekutif, misalnya: 1) wewenang untuk 

menentukan peraturan yang berlaku atau akan diberlakukan; 2) 

wewenang membuat aturan untuk membatasi upaya penyidikan, 

penangkapan, dan penahanan; 3) wewenang untuk meratifikasi traktat 

atau perjanjian internasional; 4) wewenang menetapkan anggaran bagi 

eksekutif; 5) wewenang untuk memakzulkan atau mengganti 

pimpinan eksekutif (dengan dukungan dua per tiga anggota), dan lain-

lain. 
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Sementara itu, kekuasaan eksekutif juga dapat memainkan 

peran sebagai penyeimbang terhadap kekuasaan yudikatif, misalnya 

wewenang untuk menunjuk hakim agung dan memberi pengampunan 

(grasi/amnesti/abolisi). Sedangkan wewenang yudikatif terhadap 

kekuasaan eksekutif antara lain mencakup: 1) wewenang menyatakan 

tindakan tertentu dari pemerintah sebagai tindakan yang cacat atau 

salah; 2) wewenang untuk menentukan aturan mana yang tepat dan 

harus dipergunakan sebagai rujukan atau dasar hukum. 

”Persinggungan” wewenang antara kekuasaan legislatif dan 

kekuasaan yudikatif pun juga diatur dengan tegas. Dalam hal ini, 

wewenang kekuasaan yudikatif di ranah legislatif misalnya wewenang 

menyatakan undang-undang tidak sah dan menyimpang dari 

konstitusi, atau wewenang untuk menentukan aturan mana yang tepat 

dan harus dipergunakan sebagai rujukan atau dasar hukum.  

Sedangkan wewenang kekuasaan eksekutif terhadap fungsi 

yudikatif antara lain: 1) wewenang untuk melakukan amandemen 

konstitusi (dengan dukungan 2/3 suara di parlemen dan dukungan 3/4 

negara bagian); 2) wewenang untuk menentukan struktur dan besaran 

pengadilan (termasuk Mahkamah Agung); 3) wewenang untuk 

mengalokasikan anggaran bagi kepentingan peradilan; 4) wewenang 

untuk memilih kandidat hakim; 5) wewenang memakzulkan dan 

mengganti hakim; serta 6) wewenang untuk menentukan batas-batas 

kompetensi teritorial peradilan. 

Perubahan UUD 1945 juga telah mengubah kekuasaan 

membentuk undang-undang, dari yang semula dipegang oleh presiden, 

beralih menjadi wewenang DPR. Disebutkan dalam Pasal 20 Ayat (1) 

Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-

undang. Sementara Pasal 5 Ayat (1) Presiden berhak mengajukan 

rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. 

Perubahan dalam Pasal 5 dan Pasal 20 dipandang sebagai permulaan 

terjadinya pergeseran executive keavy ke arah legislatif heavy. 

Sementara itu, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) juga dapat 

mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan 

otonomi daerah seperti yang diatur dalam Pasal 22D UUD 1945. 

Pengaturan mengenai kekuasaan dalam membentuk undang-

undang dalam UUD 1945 menunjukkan adanya keterlibatan tiga 
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lembaga tinggi negara, yaitu DPR, Presiden dan DPD. Dengan 

demikian, diharapkan akan terwujud checks and balances dalam 

pembentukan undang-undang. Walaupun kekuasaan pembentukan 

undang-undang ada pada DPR, tetapi Presiden dan DPD dapat 

berperan dalam mengawasi dan mengimbangi dalam pembentukan 

sebuah undang-undang.  

Dengan pergeseran kewenangan membentuk undang-undang ini 

maka sesungguhnya ditinggalkan pula teori “pembagian kekuasaan” 

(distribution of power) dengan prinsip supremasi MPR menjadi 

“pemisahan kekuasaan” (sparation of power) dengan prinsip checks 

and balances sebagai ciri perekatnya. 

Mencermati pergeseran dalam pola pembentukan undang-

undang di atas, sadar akan keberpihakkan UUD 1945, sebagian besar 

kekuatan politik di DPR menjadikan fungsi legislasi sebagai sarana 

untuk melanggengkan kepentingan politik. 

Fungsi pembentukan undang-undang oleh DPR sering 

digunakan sebagai instrument untuk memproduksi undang-undang 

yang mengukuhkan supremasi DPR dan bukan dilandasi kebutuhan 

rasional. Sebagai wujud penerapan prinsip checks and balances dalam 

kaitan pembentukan undang-undang, UUD 1945 memberikan 

wewenang kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menguji 

materiil suatu undang-undang terhadap UUD 1945, seperti diatur 

dalam Pasal 24C UUD 1945. Hal ini merupakan bentuk checks and 

balances antara kekuasaan legislatif dan kekuasaan yudikatif. 

Prinsip checks and balances juga diterapkan dalam hubungan 

antara eksekutif dan yudikatif. Dalam Pasal 14 Ayat (1) Presiden 

memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan 

Mahkamah Agung. Alasan perlunya Presiden memperhatikan 

pertimbangan Mahkamah Agung (MA) dalam pemberian grasi dan 

rehabilitasi karena hal itu merupakan proses yustisial. MA sebagai 

lembaga peradilan tertinggi  adalah lembaga yang tepat dalam 

memberikan pertimbangan kepada Presiden, karena grasi menyangkut 

putusan hakim, sedangkan rehabilitasi tidak selalu terkait dengan 

putusan hakim. 
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Berdasarkan pola hubungan antara legislatif, eksekutif dan 

yudikatif, operasionalisasi dari teori checks and balances dilakukan 

melalui cara-cara sebagai berikut : 

1. Pemberian kewenangan terhadap suatu tindakan kepada lebih dari 

satu cabang pemerintahan. Misalnya kewenangan pembuatan 

undang-undang yang diberikan kepada pemerintah dan parlemen 

sekaligus. Jadi terjadi overlapping yang dilegalkan terhadap 

kewenangan pejabat negara antara satu cabang pemerintahan 

dengan cabang pemerintahan lainnya. 

2. Pemberian kewenangan pengangkatan pejabat tertentu kepada 

lebih dari satu cabang pemerintahan. Banyak pejabat tinggi negara 

dimana dalam proses pengangkatannya melibatkan lebih dari satu 

cabang pemerintahan, misalnya melibatkan pihak eksekutif 

maupun legislatif. 

3. Upaya hukum impeachment dari cabang pemerintahan yang satu 

terhadap cabang pemerintahan yang lainnya. Pengawasan 

langsung dari satu cabang pemerintahan terhadap cabang 

pemerintahan lainnya, seperti pengawasan terhadap cabang 

eksekutif oleh cabang legislatif dalam hal penggunaan budget 

negara. 

4. Pemberian kewenangan kepada pengadilan sebagai pemutus kata 

terakhir (the last word) jika ada pertikaian kewenangan antara 

badan eksekutif dengan legislatif. Penerapan teoari checks and 

balances seperti tersebut di atas, telah dipraktekkan oleh Amerika 

Serikat yang mengaku sebagai kiblat negara demokrasi. 

Dalam UUD 1945, pola hubungan yang menerapkan prinsip 

checks and balances melibatkan  lembaga-lembaga tinggi negara yang 

memiliki kekuasaan di bidang legislatif, eksekutif dan yudikatif. 

Lembaga-lembaga tinggi negara tersebut yakni DPR, DPD, Presiden, 

MA dan MK, serta Komisi Yudisial (KY).  
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PENUTUP 

Berdasarkan pada uraian tersebut di atas maka disimpulkan 

bahwa: 

1. Dengan dibentuknya Dewan Perwakilan Daerah ternyata tidak 

untuk menggantikan keanggotaan Majelis Permusyawaratan 

Rakyat dari unsur utusan daerah, karena menurut ketentuan-

ketentuan yang baik dalam UUD 1945 yang sudah diamandemen 

maupun UU. No. 22 Tahun 2003 tentang SUSDUK, keberadaan 

DPD tidak dapat mencerminkan aspirasi dan keterwakilan rakyat 

daerah di pemerintah pusat. DPD yang semula dihajadkan untuk 

mewakili rakyat daerah ternyata hanya sebatas menyarankan 

memberi pertimbangan dan dapat ikut serta saja. Keputusan secara 

final tetap ada pada pemerntah pusat. 

2. Kehadiran lembaga Dewan Perwakilan Daerah juga untuk tidak 

mengubah sistem monocameral menjadi bikameral (sistem dua 

kamar) karena hingga saat ini MPR tetap merupakan lingkungan 

jabatan kerja tetap tersendiri. Di luar wewenang DPR dan DPD. 

(pasal 3 UUD 1945 baru). DPD seolah-olah merupakan 

lingkungan jabatan yang mandiri, tetapi tidak kita perhatikan pasal 

22 D UUD 1945 baru maka DPD hanyalah sebuah badan 

komplementer/ pelengkap dari DPR. 

3. Lembaga Dewan Perwakilan Daerah ini bukan merupakan badan 

legislatif yang penuh, karena DPD hanya berwenang mengajukan 

serta membahas undang-undang di bidang tertentu saja yang 

sudah disebutkan secara rinci dalam UUD maupun UU SUSDUK. 

DPD hanya berhak memberi pandangan, pendapat, tanggapan 

pada pembahasan RUU di tingkat pertama, sedang pembahasan 

berikutnya menjadi wewenang DPR dan pemerintah. DPD tidak 

lagi turut serta. Dalam hal pengawasan pelaksanaan undang-

undang DPD hanya berwenang memberikan pertimbangan kepada 

DPR untuk ditindak lanjuti. 

4. System bicameral yang dianut dalam sitem parlemen di Indonesia 

yaitu softh bicameral system, karena berdasarkan jumlah 

keanggotaan, kewenangan dan kedudukan yang tidak setara 

arntara DPR dan DPD. 
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Perubahan UUD 1945 menegaskan adanya keseimbangan dan 

kesejajaran antara lembaga-lembaga tinggi negara, baik eksekutif, 

yudikatif, dan legislatif. Reformasi konstitusi juga menghasilkan 

perubahan yang cukup mendasar dalam sistem ketatanegaraan kita 

yaitu dengan pengaturan kembali lembaga-lembaga yang mengemban 

amanat konstitusi termasuk pembentukan lembaga-lembaga 

konstitusional baru. 

Secara legal formal terdapat tiga lembaga perwakilan rakyat di 

Indonesia menurut UUD 1945 (hasil amandemen) yakni MPR, DPR 

dan DPD. MPR merupakan lembaga perwakilan tersendiri yang 

didalamnya memiliki fungsi dan kewenangan berbeda dengan DPR 

dan DPD, meskipun keanggotaannya terdiri dari DPR dan DPD. 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Bagir Manan. 2003. DPR, DPD, dan MPR dalam UUD 1945 baru. 

Yogyakarta : FH U I I Press. 

Jimly Asshiddiqie. 2004. Format Kelembagaan Negara Dan 

Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945. Yogyakarta: UII 

PRESS. 

Persandingan Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia 

Tahun 1945. Sekretariat Jendral MPR RI. Jakarta. 2002 

Bivitri Susanti dkk, Semua Harus Terwakili: Studi Mengenai Reposisi 

MPR, DPR, dan Lembaga Kepresidenan, (Jakarta: PSHK, 

2000) 

Peter Mahmud Marzuki. 2008. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana. 

Riri Nazriyah. 2007. MPR RI, Kajian Terhadap Produk Hukum 

dan Prospek Masa Depan 

 

 

 

 

 

www.m
pr

.g
o.

id



 

90 Susunan, Kedudukan, Fungsi dan Peran DPR RI 

 

OPTIMALISASI FUNGSI PENGAWASAN  

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM SISTIM 

PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL 

 

Oleh: Fachrizal 

 

 

Latar Belakang  

Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang 

pemerintahannya berbentuk Republik. Sistim pemerintahan negara 

Indonesia adalah sistim pemerintahan presidensial. Presiden adalah 

kepala negera sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Presiden dalam 

melaksanakan pemerintahannya mempunyai hak prerogatif untuk 

mengangkat para menteri sebagai pembantunya dan menteri 

bertanggungjawab kepada presiden. 

Sistim pemerintahan presidensil seperti Indonesia, untuk 

mengimbangi dan mengawasi jalannya pemerintahan terdapat 

lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan 

Daerah. Pada sistim pemerintahan presidensial murni, maka 

kedudukan antara presiden selaku eksekutif dan Dewan Perwakilan 

Rakyat selaku legislatif sama. Antara keduanya tidak bisa saling 

menjatuhkan satu sama lain. Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat 

sama-sama bertanggungjawab kepada rakyat karena dipilih langsung 

oleh rakyat melalui pemilihan umum. 

Namun dalam hal pengangkatan pejabat negara Presiden perlu 

mendapatkan pertimbangan dan atau persetujuan Dewan Perwakilan 

Rakyat, sehingga dalam sistim presidensial ini untuk melakukan 

pengawasan dan fungsi anggaran. 

Dewan Perwakilan Rakyat memiliki tiga fungsi yaitu, legislasi, 

pengawasan dan anggaran. Melalui tiga fungsi ini Dewan Perwakilan 

Rakyat dapat melakukan checks and balances terhadap jalannya 

pemerintahan. Melalui fungsi legislasi ini, Dewan Perwakilan Rakyat 

dapat melakukan pembatasan kekuasaan terhadap apa yang dilakukan 

oleh presiden. Undang-undang yang telah dibuat ini oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat digunakan sebagai alat untuk melakukan 
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pengawasan terhadap presiden apakah sudah melaksanakan 

pemerintahan sesuai dengan undang-undang yang telah dibuat tersebut 

atau belum. Pelaksanaan terhadap fungsi pengawasan Dewan 

Perwakilan Rakyat ini terkadang dalam prakteknya dianggap oleh 

Pemerintah sebagai upaya untuk menjatuhkan kekuasaan presiden dan 

melakukan upaya penghambatan terhadap pelaksanaan program-

progam kerja presiden. Oleh karena itu makalah ini mengambil judul 

Optimalisasi Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat 

Dalam Sistim Pemerintahan Presidensial. 

 

Rumusan Masalah 

1. Optimalkah fungsi pengawasan DPR dalam sistim presidensil? 

2. Bagaimana melakukan optimalisasi fungsi pengawasan DPR 

dalam sistim presidensial? 

 

Teori dan Konsep 

Optimalisasi adalah tindakan untuk memperoleh hasil yang 

terbaik dengan keadaan yang diberikan. Menurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia optimalisasi adalah proses, cara dan perbuatan 

untuk mengoptimalkan (menjadikan paling baik, paling tinggi, dsb). 

Jadi secara sederhana optimalisasi dapat diartikan sebagai sebuah 

proses untuk menyelesaikan suatu persoalan yang ada untuk 

mendapatkan hasil yang terbaik. 

Istilah pengawasan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata 

awas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia awas berarti dapat 

melihat baik-baik. Pengawasan adalah penilikan dan penjagaan. 

Pengawasan dalam bahasa Inggris disebut contolling yang 

diterjemahkan dengan pengawasan dan pengendalian. Berarti 

controlling lebih luas artinya dari pengawasan. 

Menurut Kusnadi dkk menyatakan bahwa pengawasan adalah 

memantau atau memonitor pelaksanaan rencana apakah telah 

dikerjakan dengan benar atau tidak atau suatu proses yang menjamin 

bahwa tindakan telah sesuai dengan rencana. Pengawasan tidak dapat 
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dilakukan jika tidak ada rencana dan rencana akan menjadi kenyataan 

jika ditindak lanjuti oleh pengawasan.Kusnadi, dkk (1999:265). 

Pengertian pengawasan menurut Henry Fayol yang dikutip oleh 

Sofyan menyatakan bahwa pengawasan mencakup upaya memeriksa 

apakah semua terjadi sesuatu dengan rencana yang ditetapkan, 

perintah yang dikeluarkan dan prinsip dianut juga dimaksudkan untuk 

mengetahui kelemahan dan kesalahan agar dapat dihidari kejadiannya 

dikemudian hari. Sofyan (2004:12). 

Hukum administrasi negara memaknai pengawasan sebagai 

proses kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, 

dilaksanakan atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, 

direncanakan atau diperintahkan. 

Fungsi pengawasan menurut bohari adalah proses yang 

dilakukan untuk memastikan agar apa yang telah direncanakan dapat 

berjalan sebagaimana mestinya. Bohari (2004:9). 

Secara sederhana atas beberapa pengertian pengawasan diatas 

dikaitkan dengan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat dapat 

disimpulkan bahwa pengawasan adalah proses penilaian oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat atas segala kegiatan pemerintahan yang telah 

ditetapkan dalam APBN sesuai dengan undang-undang dan aturan 

yang ada.   

Dewan Perwakilan Rakyat merupakan lembaga yang 

melakukan pengawasan terhadap pemerintahan mempunyai hubungan 

yang diatur dengan Undang-undang Dasar 1945, hubungan tersebut 

berbentuk kerjasama dan pengawasan.  

 

Metode Penulisan 

Penulisan makalah ini dilakukan dengan metode kajian literatur 

atas berbagai sumber baik dari buku-buku maupun sumber-sumber 

dari internet sehingga dapat dikatakan sebagai study pustaka. 
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Fungsi pengawasan DPR dalam sistim presidensil ? 

Operasional fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat 

dilakukan melalui hak-hak kontrol khusus seperti hak interplasi,hak 

angket, hak menyatakan pendapat dan hak-hak lainnya. Hak yang 

melekat pada setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat ini merupakan 

sarana untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintahan. 

Kedudukan Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam 

sistim pemerintahan presidensial adalah sama, sehingga keduanya 

tidak bisa saling menjatuhkan kecuali alasan pelanggaran hukum 

sebagaimana diatur dalam undang-undang melalui mekanisme 

impeachment. Oleh karena itu tidak ada alasan bagi pemerintah untuk 

takut dan khawatir terhadap setiap kritikan dari anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat. Fungsionalisasi pengawasan oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat dimaksudkan agar undang-undang dan kebijakan 

yang telah dibuat benar-benar dapat dilaksanakan dan tidak terjadi 

penyalahgunaan kekuasaan. 

Fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat selama ini 

mengalami dinamisasi kualitas dan kekuatannya. Jika mencermati 

beberapa kasus yang ada sebelum ini, fungsi pengawasan Dewan 

Perwakilan Rakyat belumlah optimal. Beberapa kasus dapat menjadi 

indikasi lemahnya fungsionalisasi pengawasan Dewan Perwakilan 

Rakyat diantaranya adalah interplasi terhadap lumpur Lapindo yang 

hingga saat ini belum jelas penyelesainnya. Angket BBM dan yang 

paling fenomenal adalah angket terhadap bank century, hak angket 

Pelindo II. 

Setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat memiliki kewajiban 

untuk melaksanakan ketiga fungsi yang melekat padanya agar 

mekanisme checks and balances tetap berjalan tanpa harus melihat 

asal partanya politiknya. Bahkan anggota Dewan yang berasal dari 

partai pendukung presiden pun sejatinya harus melakukan ketiga 

fungsi tersebut. 

Pada tataran implementatif, anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

yang berasal dari partai pendukung pemerintahan cenderung tidak 

melaksanakan fungsi pengawasan ini. Disfungsional pengawasan oleh 

anggota Dewan Perwakilan Rakyat ini menambah tidak optimalnya 
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fungsi pengawasan ini.Tidak optimalnya fungsi pengawasan ini 

karena faktor eksternal seperti yang disebutkan diatas. 

Faktor internal belum optimalnya fungsi pengawasan Dewan 

Perwakilan Rakyat ini adalah karena tidak tepatnya penempatan 

personal anggota Dewan yang duduk dalam komisi-komisi sehingga 

Perlu ada standarisasi rekrutmen anggota DPR RI dalam komisi-

komisi. 

Secara kuantitif fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat 

sudah berjalan, hal ini bisa dilihat dari digunakannya hak-hak seperti 

hak angket, hak interplasi oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat, 

namun secara kualitatif belum berjalan optimal hal ini bisa dilihat dari 

tidak tuntasnya hak – hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat seperti 

disebutkan pada contoh diatas, yaitu tidak selesainya persoalan-

persoalan yang telah interplaasi dan diangket tersebut. 

Hak-hak seperti hak angket dan hak interplasi yang telah 

digulirkan para anggota Dewan tidak lebih hanya untuk menaikkan 

posisi tawar dengan pemerintah saja, sehingga penggunaak hak-hak 

oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk saat ini hanya sekedar 

formalitas saja. 

 

Optimalisasi fungsi pengawasan DPR dalam sistim presidensial? 

Wujud pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat selain hak-hak 

seperti yang disebutkan diatas juga dilakukan melalui rapat-rapat 

kerja, rapat dengan pendapat, kunjungan kerja dan lain sebagainya 

sesuai dengan tata tertib Dewan Perwakilan rakyat.  

Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat melalui rapat-rapat 

dengan pemerintah seringkali hanya sampai di ruang sidang saja. Hal 

ini dikarenakan penempatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat pada 

komisi-komis harus didasarkan pada keahlian dan kemampuan 

anggota Dewan Perwakilan Rakyat tersebut sehingga fungsi 

pengawasan berjalan secara optimal. Oleh karena itu rekrutmen dan 

penempatan anggota Dewan pada komisi-komisi harus menjadi 

perhatian dari masing-masing partai politik. Ketidakmampuan anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat dalam mengimbangi mitra kerja hanya 
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akan menyebabkan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat 

hanya formalitas saja. 

Sejatinya fungsi pengawasan ini tidak hanya berhenti sampai 

pada hasil rekomendasi dan simpulan-simpulan yang dihasilkan dalam 

ruang sidang saja, akan tetapi lebih jauh dari itu mengawal terus 

sejauh mana rekomendasi dan simpulan-simpulan yang diberikan 

Dewan Perwakilan Rakyat dijalankan oleh pemerintah. 

 

KESIMPULAN 

1. Fungsi pengawasan DPR dalam sistim presidensil yang sedang 

berjalan sekarang secara kuantitatif telah berjalan namaun secara 

kualitatif belum optimah hal ini dikarenakan fungsi pengawasan 

hanya sekedar formalitas saja. 

2. Optimalisasi fungsi pengawasan DPR dalam sistim presidensial 

dapat dilakukan dengan cara memperhatikan prinsp the right man 

on the right place dan perlu adanya standarisasi rekrutmen DPR 

RI dalam komisi-komisi sehingga pengawasan terhadap 

pemerintahan dapat fungsional. 
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MEKANISME CHECKS AND BALANCES  

DALAM PRAKTEK SISTEM PRESIDENSIL DI INDONESIA 

 

Oleh: Fauzan Azima 

 

 

Dalam bukunya “De L’Esprit de Lois” (1748), Montesquieu 

menjelaskan bahwa embrio demokrasi sesungguhnya sudah lahir sejak 

era Yunani kuno. Termasuk memodelkan sistem politik negaranya 

dalam bentuk demokrasi langsung. Demokrasi langsung ialah 

manifestasi politik yang memberikan otoritas penuh bagi setiap warga 

negara untuk menyampaikan, mengulas, merumus, serta memutus 

suatu kebijakan politik yang menyangkut eksistensi Yunani sebagai 

sebuah bangsa, yang diakomodir dalam sebuah majelis rakyat 

bernama Ekklesia. Meski selanjutnya, ekses dari kebebasan berpolitik 

tersebut justru menenggelamkan Yunani dalam kubangan anarkisme 

politik. Halnya demokrasi langsung malah menyama-ratakan fungsi 

dan kedudukan sosial setiap warga negara, sehingga merasa memiliki 

porsi otoritas politik yang sama dengan penyelenggara negara 

(Eksekutif). 

Maka, agar tidak terjadi miskonsepsi antara penyelenggara 

negara dengan warga negara, juga produktif bagi kelangsungan 

berbangsa dan bernegara, Montesquieu membagi demokrasi menjadi 

tiga (3) organ kekuasaan, atau akrab dikenal Trias Politica, yaitu: 1) 

Eksekutif; 2) Legislatif; dan 3) Yudikatif, yang berwujud dalam 

konsep demokrasi perwakilan (Representatif). Tujuan pemisahan 

struktur kekuasaan secara horizontal ini untuk mencegah pemusatan 

kekuasaan dalam suatu negara. Dengan kata lain, demokrasi 

perwakilan dilirik sebagai antitesis atas aristokrasi dalam negara 

monarki absolut pasca revolusi Perancis (1789).   

Di Indonesia sendiri, tatanan demokrasi sudah cukup berjalan 

baik pasca lepas dari cengkraman otoritarianisme Orde Baru. Bahkan 

menurut UNDP, Pada 2014, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) diberi 

nilai 73,04 (dari 80 poin sebagai batas minimal), naik 9,32 poin dari 
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tahun sebelumnya. Dengan cakupan aspek penilaiannya antara lain: 

kebebasan sipil, hak politik, dan lembaga demokrasi. 

Bicara lembaga demokrasi, pelembagaan politik dalam ruang 

eksekutif dan legislatif, dituntut harus mampu menjadi tulang 

punggung negara demi tercapainya tujuan bernegara. Artinya, 

demokrasi hanya bisa produktif bagi suatu negara, jika jalin relasi 

politik antara eksekutif dengan legislatif dapat berjalan harmonis dan 

konstruktif sesuai fungsi dan kedudukannya dalam sistem politik yang 

telah disepakati. Karena bagaimanapun, syarat tersebut menjadi modal 

dasar guna menciptakan iklim demokrasi yang kondusif; saling padu 

membangun konsolidasi politik. Apalagi mengingat Indonesia sebagai 

negara republik yang menerapkan sistem presidensial, tentunya jalin 

relasi politik antar lembaga ini harus dapat menjalankan fungsinya 

secara integral dan memanifestasikan keseimbangan politik negara. 

Lalu, sejauhmana prinsip checks and balances menjadi aspek penting 

dalam rangka penguatan sistem presidensil di Indonesia. Selain cita-

cita untuk membangun sosok pemerintahan yang demokratis 

(democratic and egalitarian), bersih dan kuat (good and strong), serta 

mendorong perwujudan good society, melalui penyempurnaan tata 

hubungan kerja yang sejajar dan harmonis diantara pilar-pilar 

kekuasaan dalam negara. 

 

Esensi Checks and Balances di Indonesia  

Checks and Balances pertama kali dimunculkan oleh 

Montesquieu pada Abad Pertengahan atau yang sering dikenal dengan 

abad pencerahan (enlightenment atau aufklarung). Gagasan ini lahir 

sebagai hasil dari ajaran klasik tentang pemisahan kekuasaan 

(separation of power), dan pertama kali diadopsi kedalam konstitusi 

negara oleh Amerika Serikat (US Constitution 1789). Berdasarkan ide 

ini, suatu negara dikatakan memiliki sistem checks n balances yang 

efektif  jika tidak ada satupun cabang pemerintahan yang memiliki 

kekuasaan dominan, serta dapat dipengaruhi oleh cabang lainnya (A 

government is said to have an effective system of checks and balances 

if no one branch of government holds total power, and can be 

overridden by another). Secara tersirat dapat ditangkap bahwa esensi 

pokok dari prinsip checks and balances ini adalah menjamin adanya 
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kebebasan dari masing-masing cabang kekuasaan negara sekaligus 

menghindari terjadinya interaksi atau campur tangan dari kekuasaan 

yang satu terhadap kekuasaan lainnya. Dengan kata lain, inti gagasan 

demokrasi konstitusional adalah menciptakan keseimbangan dalam 

interaksi sosial politik. Namun, upaya menciptakan keseimbangan 

tersebut tidak dilakukan dengan melemahkan fungsi, mengurangi 

independensi, atau atau mengkooptasi kewenangan lembaga lain yang 

justru akan mengganggu kinerja lembaga yang bersangkutan. Dengan 

demikian,  checks and balances sesungguhnya bukanlah tujuan dari 

penyelenggaraan entitas politik bernama negara (nation-state). Konsep 

ini lebih merupakan elemen pemerintahan demokratis untuk 

mewujudkan cita-cita besar membangun sosok pemerintahan yang 

demokratis (democratic and egalitarian), bersih dan kuat (good and 

strong), serta mendorong perwujudan good society, melalui 

penyempurnaan tata hubungan kerja yang sejajar dan harmonis 

diantara pilar-pilar kekuasaan dalam negara. 

Hakekat lainnya, penerapan checks and balances dalam 

penyelenggaraan pemerintahan harus memperhatikan prinsip non-

dichotomy (tidak berpikir dualistis atau memisahkan secara tegas 

fungsi pilar-pilar kekuasaan); mendorong terbentuknya team-

building (semangat korps atau jiwa korsa); serta systemic and 

comprehensive (mencakup semua aspek dan seluruh pihak 

/stakeholders). Diantara poros-poros kekuasaan, terdapat saling 

keterhubungan (interconnectedness), saling ketergantungan 

(interdependence), dan irisan (intercourse) yang erat satu sama lain. 

Walaupun implementasi checks and balances menjanjikan manfaat 

yang luar biasa besar, namun hal tersebut tidak muncul dengan tiba-

tiba. Dalam hal ini, ada beberapa prasyarat atau prakondisi yang 

memungkinkan berkembangnya checks and balances tadi secara 

optimal.  Adapun prasyarat yang dibutuhkan paling tidak meliputi 

empat aspek sebagai berikut:  

Proses demokratisasi dari tingkat pusat hingga ke daerah tidak 

terputus. Artinya, kesadaran untuk secara terus menerus melakukan 

perbaikan baik dari kalangan politisi, birokrat maupun masyarakat 

luas, perlu dibina secara berkelanjutan pada berbagai jenjangnya.  
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Adanya pemahaman konsep politik kenegaraan dan 

kepemerintahan yang bulat dari segenap pelaku atau penyelenggara 

negara. Pada saat yang sama, dibutuhkan pula adanya kedewasaan 

politik para anggota DPRD serta kalangan birokrasi dan penegak 

hukum, bahkan juga kalangan masyarakat pada umumnya.  

Adanya pemahaman fungsi dan peranan eksekutif, legislatif, 

dan yudikatif yang seimbang (asymmetric information) serta tata 

hubungan kerja dinamis dan produktif diantara poros-poros kekuasaan 

tersebut. Adanya kecurigaan atau kekurangpercayaan antar aparat 

pemegang kekuasaan menunjukkan adanya ketimpangan dalam pola 

komunikasi antar pemegang kekuasaan tersebut.  

Adanya kesadaran penuh untuk memangku hak dan kewajiban 

masing-masing secara terbuka dan bertanggungjawab untuk 

mewujudkan cita-cita tertinggi pembentukan negara, yakni 

mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat. Secara 

umum, esensi prinsip checks and balances inilah yang menjadi pijakan 

dalam pencapaiannya sehingga tujuan demokrasi Indonesia sampai 

pada arah kemajuan negara yang dicita-citakan. Implementasi Prinsip 

Check and Balances Antar Lembaga Negara Di Indonesia Pasca 

Amandemen UUD 1945. 

Selayaknya harus dicatat bahwa absennya prinsip dan 

mekanisme checks and balances dalam sistem bernegara merupakan 

salah satu penyebab banyaknya penyimpangan di masa lalu. 

Supremasi MPR dan dominasi kekuatan eksekutif dalam praktik 

pemerintahan sebelum reformasi terbukti menghambat proses 

tumbuhnya demokrasi yang sehat. Tidak adanya mekanisme saling 

kontrol antar-cabang kekuasaan tersebut akhirnya memunculkan 

pemerintahan yang totaliter serta lahirnya praktik penyalahgunaan 

kekuasaan (abuse of power). Prinsip checks and balances yang 

menjadi roh bagi pembangunan dan pengembangan demokrasi 

menjadi tersandera dan tidak terwujud sebagaimana mestinya. Sebagai 

dijelaskan sebelumnya, checks and balances dapat dibagi menjadi dua 

yakni internal dalam cabang kekuasaan tertentu dan checks and 

balances di antara cabang-cabang kekuasaan. Ilustrasi klasifikasi 

tersebut dapat dilihat dalam praktek ketatanegaran Indonesia berikut 

ini.  
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Pelaksanaan checks and balances internal dalam cabang 

kekuasaan legislatif di Indonesia dapat dilihat dalam mekanisme 

hubungan antara MPR, DPR dan DPD. Berdasarkan rumusan dari 

ketentuan Pasal 1 Ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945 yang 

berbunyi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan 

menurut Undang-Undang Dasar” terlihat bahwa kedaulatan 

dikembalikan kepada kepada rakyat untuk dilaksanakan sendiri 

dengan dasar konstitusi. Ketentuan tersebut menghilangkan lembaga 

tertinggi negara sebelumnya, yaitu MPR yang selama ini dipandang 

sebagai pemegang sepenuhnya kedaulatan rakyat. Dengan begitu 

maka prinsip supremasi MPR telah berganti dengan prinsip 

keseimbangan antar lembaga negara (checks and balances). Selain 

menghilangkan supremasi MPR, amandemen UUD 1945 telah 

melahirkan lembaga perwakilan baru, yakni Dewan Perwakilan 

Daerah (DPD) yang mewakili kepentingan daerah di level nasional. 

Meskipun pelaksanaannya belum maksimal, secara konseptual 

keberadaan DPD dimaksudkan untuk membangun mekanisme kontrol 

dan keseimbangan (checks and balances) di internal lembaga legislatif 

itu sendiri. Dalam hal fungsi legislasi misalnya, DPD memiliki 

kewenangan yang sangat terbatas bila dibandingkan dengan 

superioritas kewenangan DPR. Setidaknya fungsi legislasi DPD hanya 

terbatas pada dua hal. Pertama, DPD dapat mengajukan kepada DPR 

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. 

Kedua, DPD ikut membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi 

daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan 

penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber 

daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. 

Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 secara eksplisit menentukan bahwa 

fungsi legislasi hanya dimiliki oleh DPR. Dengan menggunakan cara 

berpikir a contratio, sebagai bagian dari lembaga perwakilan rakyat 

yang hanya dapat mengajukan dan membahas rancangan undang-

undang bidang tertentu sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 22D 

Ayat (2) UUD 1945, DPD tidak mempunyai fungsi legislasi. Hal 

tersebut memberi kesan bahwa DPD hanyalah lembaga sempalan 
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dalam kekuasaan legislatif. Artinya, secara kelembagaan DPD dan 

DPR memang terlihat sejajar, namun secara fungsional DPD tersub-

ordinasikan oleh kekuatan DPR yang memiliki superioritas jauh 

melebihi DPD. Barangkali proporsi ini pula, ada harapan yang sangat 

strategis terkait aspirasi untuk menguatkan fungsi dan kewenangan 

DPD sebagai bentuk penuntasan proses reformasi lembaga 

keparlemen, termasuk dalam rangka terwujudnya prinsip cheks and 

balances. 

Adapun mekanisme check and balances antar cabang kekuasaan 

bisa dilihat pula dari hubungan lembaga eksekutif dan legislatif. Patut 

dicatat bahwa dalam ranah eksekutif dengan penerapan sistem 

presidensial, mekanisme checks and balances telah dilembagakan 

dalam institusi suprastruktur politik, yaitu pemisahan kekuasaan 

antara eksekutif dengan legislatif yang masing-masing dipegang oleh 

presiden dan lembaga legislatif. Presiden sebagai pemegang 

kekuasaan eksekutif memiliki legitimasi yang kuat karena dipilih 

secara langsung oleh rakyat lewat pemilu langsung. Selain itu, 

meskipun parlemen berfungsi sebagai pemegang kekuasaan legislatif 

atau pembentuk undang-undang, presiden tetap memiliki hak 

mengajukan RUU serta membahas RUU bersama DPR untuk 

kemudian dilakukan persetujuan bersama. Dalam hubungannya 

dengan parlemen, presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen 

dan hanya dapat dijatuhkan oleh parlemen jika diikuti alasan-alasan 

khusus dan dengan mekanisme yang khusus pula. Untuk memberikan 

jaminan checks and balances antara eksekutif dan legislatif, konstitusi 

memberikan panduan bahwa Presiden sendiri tidak dapat 

membubarkan DPR.  

Hal-hal terkait dengan mekanisme persetujuan dan penentuan 

DPR terhadap ranah eksekutif, seperti memilih Kapolri, Panglima 

TNI, KPK, BPK, dan lainnya, hemat penulis sesungguhnya bukanlah 

diartikan sebagai pengkebirian atas hak Presiden. Namun lebih 

sebagai implementasi prinsip checks and balances itu sendiri, 

mengingat keseimbangan politik yang menjadi konsekuensi 

tanggungjawab bersama (presiden-DPR) terhadap lembaga-lembaga 

negara yang bebas dari kekuasaan politik dan bersifat otonom.  
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SISTEM PRESIDENSIIL DALAM MULTI PARTAI 

(SELAYANG PANDANG MENDUDUKKAN FUNGSI 

DAN PERAN DPR DALAM SISTEM PRESIDENSIIL) 

 

Oleh: Iskandar 

 

 

Dalam sistem presidensil di indonesia, dimana fungsi-fungsi 

parlemen harus jalan sesuai dengan undang-undang, dan dalam 

parlemen partai politik harus mampu menjalankan tugas utamanya 

sebagai wakil rakyat bidang legislatif, selanjutnya jabatan seorang 

presiden yang telah dijamin oleh konstitusi, sepanjang Presiden tidak 

melakukan pelanggaran hukum makan jabatan tersebut akan tetap 

melekat pada Presiden, dan Seorang presiden tidak dapat dijatuhkan 

oleh proses-proses politik apapun kecuali sesuai dengan ketentuan 

undang-undang. 

Perubahan Undang-Undang Dasar pasca reformasi didasari 

komitmen untuk mempertegas sistem presidensial. Sebaliknya, sistem 

multipartai yang dikombinasikan dengan sistem pemilu proportional 

representation saat ini mendorong partai untuk membentuk koalisi 

yang justru memperlemah sistem presidensial itu sendiri. Koalisi 

merupakan salah satu pranata sistem parlementer yang berekses 

negatif terhadap jalannya pemerintahan. Praktik koalisi di Indonesia 

yang dibentuk sebelum pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden 

didominasi transaksi politik mengenai pembagian jabatan 

pemerintahan tanpa disertai perumusan platform bersama. 

Kenyataannya, koalisi yang dibentuk tidak menjamin bahwa partai-

partai yang tergabung dalam koalisi yang memiliki wakil di badan 

legislatif akan selalu mendukung program-program pemerintah. 

Perdebatan mengenai sistem pemerintahan bukanlah mengenai 

sistem mana yang lebih baik, melainkan mengenai pilihan mana yang 

lebih tepat bagi suatu negara berdasarkan struktur sosial, budaya 

politik dan sejarahnya, karena setiap sistem memiliki kelebihan dan 

kekurangan masing-masing. Secara historis, Indonesia pernah gagal 

menerapkan sistem parlementer. Pasca Reformasi, perubahan Undang-
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Undang Dasar 1945 mempertegas sistem presidensial sebagai dasar 

penyelenggaraan negara. Namun, sistem kepartaian dan sistem pemilu 

Indonesia saat ini justru memperlemah sistem presidensial itu sendiri. 

Sistem kepartaian Indonesia, yakni multipartai, menyebabkan 

fragmentasi yang luas. Demikian pula sistem Pemilu Indonesia, yakni 

proportional representation, tidak mungkin menghasilkan majority 

government. Keadaan inilah yang mendorong partai politik untuk 

membentuk koalisi. Padahal koalisi adalah salah satu pranata sistem 

parlementer yang berekses negatif terhadap jalannya pemerintahan. 

Pernyataan ini diungkap oleh Jonathan Boston & Andrew Ladley, 

“Efficient Secrets: The Craft of Coalition Management” dalam 

Richard Albert, “The Fusion of Presidentialism and Parliamentarism”. 

Dalam perjalanan rezim ketatanegaraan pasca perubahan 

konstitusi, muncul yang namanya pemerintahan koalisi, sebagai 

perilaku Presiden dalam kaitannya dengan partai-partai politik yang 

mendapatkan kursi di DPR. Perilaku itu mendapatkan pembenaran 

atas interferensi pemikiran yang menghubungkan stabilitas sistem 

presidensial dengan multipartai. 

Scott Mainwaring mengemukakan, pembentukan koalisi dalam 

sistem presidensial jauh lebih sulit dibandingkan dengan koalisi dalam 

sistem parlementer. Kesulitan itu terjadi karena dalam sistem 

presidensial coalitions are not institutionally necessary dan sistem 

presidensial not conducive to political cooperation. Kalaupun 

terbentuk, koalisi dalam sistem presidensial lebih rapuh (vulnerable) 

dibandingkan dengan koalisi dalam sistem parlementer. Secara umum, 

sistem kepertaian majemuk akan mempersulit konsolidasi antar-partai 

politik dalam fungsi legislasi (Scott Mainwaring, 1992). 

Douglas V. Verney yang dikutip oleh Prof. Jimly Asshidiqie 

dalam Buku “Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca 

Reformasi”, mengemukakan sejumlah prinsip pokok yang dipraktikan 

dalam sistem parlementer antara lain: hubungan antara lembaga 

parlemen dan pemerintah tidak murni terpisahkan; fungsi eksekutif 

dibagi ke dalam dua bagian,  sebagaimana yang diistilahkan oleh C.F. 

Strong yaitu real executive dan nominal executive; kepala 

pemerintahan diangkat oleh kepala negara, kepala pemerintahan 
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mengangkat menteri-menteri sebagai satu kesatuan institusi yang 

bersifat kolektif, menteri adalah atau biasanya adalah anggota 

parlemen;  pemerintah bertanggung jawab kepada parlemen 

karena  pemerintah tidak dipilih oleh rakyat secara langsung sehingga 

pertanggungjawaban kepada rakyat juga bersifat tidak langsung, yaitu 

melalui parlemen, kepala pemerintahan dapat memberikan pendapat 

kepada kepala negara untuk membubarkan parlemen, dianutnya 

prinsip supremasi parlemen sehingga kedudukan parlemen dianggap 

lebih tinggi daripada bagian-bagian dari pemerintahan, serta 

kekuasaan negara terpusat pada parlemen. (Jimly Asshidiqie, 2007: 

315) 

Namun dalam praktiknya masih sangat sulit dilakukan dengan 

multi partai yang diterapkan dalam sistem presidensiil. Sistem 

multipartai menyebabkan fragmentasi luas dalam struktur politik 

Indonesia. Selain itu, sistem pemilihan umum proportional 

representation yang diterapkan di Indonesia menyebabkan sulitnya 

membentuk majority government. Kombinasi antara kedua sistem 

tersebut mendorong terbentuknya koalisi dalam pemerintahan. Koalisi 

yang dibentuk sebelum Pemilihan Umum Presiden dan Wakil 

Presiden didominasi oleh transaksi politik mengenai pengisian jabatan 

di eksekutif tanpa disertai perumusan platform bersama yang 

melemahkan hak prerogatif Presiden. Profesionalisme yang 

semestinya menjadi dasar pengisian jabatan dilemahkan oleh 

pengaruh kekuatan partai mitra koalisi. Keadaan ini berekses pada 

kinerja pemerintahan yang terbentuk. Dengan demikian, praktik 

koalisi di Indonesia melemahkan sistem presidensial. 

Praktik politik yang diwarnai oleh praktik koalisi menyebabkan 

ketidakstabilan hubungan eksekutif dan legislatif karena anggota 

badan legislatif dari partai politik yang mempunyai menteri di kabinet 

tidak mendukung pemerintah sepenuhnya. Untuk menghindari 

pembentukan koalisi yang justru mengganggu stabilitas hubungan 

antara ekskutif dan legislatif, perlu diadakan penataan sistem 

kepartaian dan sistem pemilu Indonesia. Penataan sistem kepartaian 

dilakukan dengan penyederhanaan jumlah partai peserta pemilu yaitu 

dengan meningkatkan electoral threshold dan parliamentary 

threshold. Selain sistem kepartaian, sistem proportional 
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representation yang dianut oleh Indonesia tidak mungkin 

menghasilkan majority government dan kurang mendorong partai 

untuk berintegrasi sehingga menyebabkan bertambahnya jumlah 

partai.   

Untuk menghindari berbagai ekses tersebut, maka sistem 

pemilu yang tepat untuk Indonesia adalah sistem distrik yang 

mendorong penyederhanaan partai secara alami dan memungkinkan 

bagi suatu partai untuk meraih posisi mayoritas di badan legislatif 

dan setidaknya dapat mengurangi fragmentasi kekuatan parpol yang 

ada sehingga memperkecil kecenderungan pembentukan koalisi. Akan 

tetapi, apabila pembentukan koalisi tersebut tidak dapat dihindari 

dalam praktik politik di Indonesia saat ini, maka koalisi dapat saja 

dibentuk dengan tetap mempertahankan ide dasar untuk memperkuat 

sistem pemerintahan presidensial melalui beberapa perbaikan yang 

pada akhirnya akan menciptakan pola hubungan yang kondusif antara 

eksekutif dan legislatif. Upaya perbaikan tersebut meliputi: 

pembentukan koalisi harus dilakukan melalui serangkaian tahapan 

negosiasi formal; pelaksanaan praktik koalisi tidak hanya didasarkan 

pada transaksi politik, tetapi juga didasarkan pada platform bersama 

yang mengakomodasi kepentingan rakyat; dan pelaksanaan praktik 

koalisi harus ditunjang dengan etika politik untuk menyehatkan situasi 

psiko-politik di Indonesia. 

Oleh karena itu, desain ketatanegaraan Indonesia perlu 

dievaluasi dalam rangka mempertegas sistem presidensial. Komitmen 

mempertegas sistem presidensial sebagai landasan kehidupan 

bernegara harus diikuti dengan keinginan sungguh-sungguh untuk 

melaksanakan sistem presidensial secara ajeg, termasuk segala akibat 

pemilihan sistem tersebut. Dengan demikian, segala pranata atau 

instrumen yang memperlemah sistem presidensial harus dihapuskan. 

Apabila hambatan-hambatan hukum tidak dapat diselesaikan 

melalui perubahan secara formal, maka praktik ketatanegaraan serta 

praktik politik yang sehat harus dikembangkan guna memperkokoh 

pelaksanaan sistem presidensial di Indonesia. Perubahan secara formal 

tersebut dilakukan terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 dan peraturan perundang-undangan di bawahnya serta 
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mengembangkan kebiasaan ketatanegaraan. Selain itu, praktik politik 

perlu didukung oleh tingkah laku politik yang beretika berlandaskan 

nilai-nilai demokrasi dan kemanusiaan. Para pelaku politik harus 

mampu memahami hakikat penyelenggaraan negara sehingga 

kepentingan pribadi ataupun golongan tidak lagi mendominasi 

hubungan eksekutif-legislatif 
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SUSUNAN, KEDUDUKAN, FUNGSI, DAN PERAN DPR RI 

DALAM SISTEM PRESIDENSIIL 

 

Oleh: Khairiyansyah 

 

 

LATAR BELAKANG 

Demokrasi adalah suatu sistem kenegaraan yang merepresentasi 

rakyatnya. Ngera kita Indonesia adalah salah satu negara yang 

menganut sistem demokrasi. Sistem ini membuat keinginan 

masyarakatnya untuk hidup sesuai dengan keinginan bersama yang 

berguna bagi pembangunan negara. Tentu, tidak semua keinginan bisa 

dikabulkan, dan tidak semua orang bisa menentukan keinginan apa 

yang akan mereka lakukan. Seiring dengan perkembangan politik, 

Indonesia mulai mengaplikasikan Sistem Presidensiil sebagai pilihan 

mekanisme pemerintahannya. 

Dalam kehidupan berdemokrasi, suatu lembaga yang berisikan 

oleh orang-orang yang dipilih oleh masyarakat dibentuk guna 

menyatukan semua aspirasi dari masyarakat dan membentuk berbagai 

keputusan-keputusan yang menjadi dasar dari pembangunan negara 

Indonesia. Di Indonesia, lembaga ini disebut sebagai Dewan 

Perwakilan Rakyat (DPR). DPR yang berjumlahkan 560 orang 

tersebut dipilih melalui suatu pemilihan yang bersifat umum, yang 

disebut dengan Pemilu. Diharapkan, orang-orang tersebut dapat 

menampung dan menyalurkan aspirasi yang diberikan oleh 

masyarakat secara positif, sehingga terlaksana pembangunan negara 

ke arah yang lebih baik sesuai dengan cita-cita luhur bangsa Indonesia 

yang juga tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. DPR (Dewan 

Perwakilan Rakyat) adalah dewan negara, dalam sistem tatanegara 

Republik Indonesia yang merupakan dewan perwakilan rakyat,yang 

memiliki kekuasaan merancang hukum dan memiliki fungsi 

legislatif,anggaran dan, pengawasan. 

Dalam sistem pemerintahan presidensiil, di Republik Indonesia 

juga berlaku keadaan dimana kedudukan presiden dan parlemen 
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adalah setara. Parlemen dalam hal ini adalah DPR. Presiden tidak bisa 

membubarkan DPR, begitu juga sebaliknya, DPR tidak bisa 

memberhentikan Presiden di tengah masa pemerintahan, karena masa 

jabatan presiden adalah lima tahun. Namun, sistem pemerintahan 

presidensiil Republik Indonesia berbeda dengan sistem pemerintahan 

presidensiil yang berlaku di negara-negara lain. Sistem pemerintahan 

Republik Indonesia menyatakan bahwa kedaulatan rakyat sepenuhnya 

dilaksanakan oleh MPR. Sementara itu, seluruh anggota DPR juga 

merupakan anggota MPR. 

Selama ini yang terjadi pada sistem pemerintahan Republik 

Indonesia, eksistensi seorang presiden akan sangat tergantung pada 

penilaian dan pengawasan yang dilakukan oleh DPR atas kinerja serta 

performance pemerintahan yang dijalankan. Ini berarti bahwa 

stabilitas pemerintahan akan sangat tergangtung dari dukungan politik 

parlemen (DPR). Demokrasi sebagai sistem pemerintah dari rakyat, 

dalam arti rakyat sebagai asal mula kekuasaan negara sehingga rakyat 

harus ikut serta dalam pemerintahan. Suatu pemerintahan dari rakyat 

haruslah sesuai dengan filsafat hidup rakyat itu sendiri yaitu filsafat 

pancasila, dan inilah dasar filsafat demokrasi Indonesia.Oleh karena 

itu, di dalam kehidupan kenegaraan yang menganut sistem demokrasi 

kita selalu menemukan adanya Supra Struktur Politik dan Infra 

Struktur Politik sebagai komponen pendukung tegaknya demokrasi. 

Dengan menggunakan konsep Montesquiue maka Supra Struktur 

Politik meliputi lembaga Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif. Untuk 

negara – negara tertentu masih ditemukan lembaga-lembaga negara 

lain, misalnya negara Indonesia dibawah sistem Undang – Undang 

Dasar 1945 

Berbicara mengenai lembaga DPR saat ini, pastinya kita 

berpikir mengenai fasilitas yang lengkap dan serba mewah. Beberapa 

orang juga beranggapan menjadi anggota DPR itu hanya untuk 

mencari solidaritas dan mencari popularitas yang merugikan kaum 

mayoritas. Imajinasi ini muncul ketika masyarakat selalu dihebohkan 

oleh pemberitaan media yang selalu membenarkan keadaan seperti itu. 

Dari potret dan beberapa gambaran yang jelas saja, banyak orang yang 

ingin duduk di kursi DPR dengan mencari simpati rakyat,dan setelah 

mereka duduk dikursi DPR, mereka  melalaikan amanah dari 
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masyarakat. Maka dari itu, kita harus mengetahui apa fungsi dari 

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ini. Baik orang dewasa, remaja 

maupun anak-anak. Agar kelak ketika ada bagian dari masyarakat, 

yang mencalonkan diri untuk menjadi anggota dewan, mereka sudah 

punya bekal yang cukup untuk mensejahterkan rakyat dan 

menghilangkan citra buruk bagi sebagian anggota dewan, yang 

menggunakan DPR sebagai alat menghimpun dana untuk kepentingan 

pribadinya sendiri. 

Terlintas dalam benak kita, tentang enaknya menjadi seorang 

anggota legislatif. Yang setiap hari berangkat kerja menuju gedung 

nusantara satu maupun gedung nusantara dua di komplek DPR-MPR. 

Namun untuk menjadi anggota dewan, rakyat juga dituntut untuk 

harus memiliki pengalaman yang luas dan nyata dalam hubungan 

bermasyarakat. Dan calon anggota dewan, juga harus memiliki Ilmu 

pengetahuan,baik tentang ilmu murni dan juga ilmu kemasyarakatan, 

supaya anggota DPR dapat mensejahteraakan kehidupan masyarakat. 

Dan yang paling penting, anggota DPR adalah orang yang menjaga 

amanah, dan jujur dalam menjalankan serta melaksanakan tugasnya. 

 

RUMUSAN MASALAH 

Di dalam pembahasan makalah ini, terdapat beberapa 

pertanyaan yang harus dijawab sebagai rumusan masalah, di antaranya 

adalah: 

1. Apakah fungsi dan peranan DPR RI sebagaimana diamanatkan 

BAB VII Pasal 19 sampai 22B UUD NRI Tahun 1945 sudah tepat 

dalam mekanisme check and balances berdasarkan Sistem 

Presidensiil? 

2. Apakah susunan dan sumber Anggota DPR melalui Pemilu yang 

berasal dari pengkaderan parpol dan perwakilan dareah pemilihan 

telah selaras dengan Kedaulatan Rakyat yang berdasarkan 

permusyawaratan dan perwakilan (sesuai dengan Sila IV 

Pancasila)? 

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

Anggota DPR RI dalam komisi-komisi; (b) kriteria penentuan 
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perwakilan daerah berdasarkan luas wilayah dan jumlah 

penduduk; (c) penegakan 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 UU tersendiri tentang DPR 

RI? 

4. Apakah perlu penataan hubungan fungsi-fungsi DPR dengan 

eksekutif (Presiden) dan yudikatif (Mahkamah Konstitusi) melalui 

Undang-undang yang relevan? 

5. Bagaimanakah postur DPR RI yang mencermikan produktivitas, 

kualitas kerja-kerja politik, penguatan budaya politik dalam sistem 

Presidensiil? 

  

TUJUAN PEMBAHASAN 

Ada beberapa hal yang menjadi tujuan pembahasan dalam 

makalah ini, di antaranya adalah: 

1. Mengkaji lebih dalam mengenai fungsi dan peran DPR RI dalam 

mekanisme check and balance berdasarkan Sistem Presidensiil. 

2. Mengkaji lebih dalam apakah susunan dan sumber Anggota DPR 

telah selaras dengan Sila IV Pancasila. 

3. Menganalisa lebih lanjut apakah perlu ada pengaturan tentang (a) 

standardisasi, (b) kriteria, (c) kode etik Anggota DPR RI, (d) 

penggunaan hak Anggota DPR, (e) panduan hubungan diplomatic 

4. Mengkaji lebih dalam tentang penataanan hubungan fungsi-fungsi 

DPR dengan eksekutif (Presiden) dan yudikatif (Mahkamah 

Konstitusi) melalui Undang-undang yang relevan. 

5. Mengkaji lebih dalam tentang postur ideal Anggota DPR RI 

dalam sistem Presidensiil. 
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Fungsi dan Peranan DPR RI berdasarkan Sistem Presidensiil 

Dalam konsep Trias Politika, di mana DPR berperan sebagai 

lembaga legislatif yang berfungsi untuk membuat undang-undang dan 

mengawasi jalannya pelaksanaan undang-undang yang dilakukan oleh 

pemerintah sebagai lembaga eksekutif. Fungsi pengawasan dapat 

dikatakan telah berjalan dengan baik apabila DPR dapat melakukan 

tindakan kritis atas kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang 

tidak sesuai dengan kepentingan rakyat. Sementara itu, fungsi legislasi 

dapat dikatakan berjalan dengan baik apabila produk hukum yang 

dikeluarkan oleh DPR dapat memenuhi aspirasi dan kepentingan 

seluruh rakyat. 

 

Keselarasan susunan dan sumber Anggota DPR dengan Sila IV 

Pancasila 

Anggota DPR RI adalah representasi dari rakyat Indonesia, 

sehingga sumbernya harus bisa mewakili aspirasi dari seluruh elemen 

masyarakat, mulai dari masyarakat kelas bawah hingga kelas atas dari 

kualifikasi level kesejahteraan masyarakat. Tentunya susunan dan 

proses rekrutmen Anggota DPR RI tersebut harus diatur dalam suatu 

mekanisme dan aturan yang jelas dan berkualitas dari sisi konten dan 

subtansinya. 

   

Pengaturan tentang DPR RI 

1. Standardisasi rekrutmen Anggota DPR RI ke dalam komisi-

komisi. 

DPR RI terdiri dari 11 komisi yang memiliki wewenang dan 

ruang lingkup tugas yang berbeda-beda sesuai dengan bidang kerja. 

Komisi merupakan unit kerja utama di DPR RI, jadi merupakan 

bagian yang paling krusial dalam operasionalisasi rutinitas tugas 

utama Anggota DPR RI. Idealnya memang harus diatur berdasarkan 

suatu mekanisme yang menitikberatkan pada nilai-nilai 

profesionalisme, kredibilitas, dan kompetensi yang mumpuni, 
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sehingga tercipta suatu standardisasi dalam mekanisme rekrutmen 

Anggota DPR RI. 

2. Kriteria penentuan perwakilan  daerah berdasarkan luas wilayah 

dan jumlah penduduk.  

Dari sisi keterwakilan, memamng perlu adanya proporsi yang 

pas terkait dengan luas wilayah dan jumlah penduduk. Jadi, tentunya 

ukuran perwakilan daerah porsinya akan proporsional  

3. Penegakan disiplin dan kode etik Anggota DPR RI. 

Menilik maraknya kasus yang menimpa para Anggota Dewan di 

negeri kita ini, di antaranya kasus korupsi, asusila, indisipliner, dan 

lainnya, tentu perlu dilaksanakan rekonstruksi ulan terkait aturan dan 

kode etik Anggota DPR RI, sehingga dengan adanya aturan tersebut 

diharapkan dapat meminimalisir munculnya kasus yang memunculkan 

preseden negatif para Anggota DPR RI. 

4. Penggunaan hak-hak Anggota DPR dalam konteks menjalankan 

fungsi-fungsi legislasi, bujet, dan pengawasan. 

DPR mempunyai beberapa hak, yaitu; hak interpelasi, hak 

angket, hak imunitas, dan hak menyatakan pendapat. Namun hak 

istimewa tersebut tentunya harus digunakan pada waktu, porsi, dan 

tempat yang tepat. Jadi, agar hak tesebut digunakan sesuai dengan 

porsinya, perlu dimonitor dan diatur dalam suatu kaidah  tertentu. 

5. Panduan hubungan diplomatik antar parlemen dengan Negara lain 

saat kunjungan ke luar negeri, melalui UU tersendiri tentang DPR 

RI. Panduan hubungan diplomatik mungkin bisa dijadikan satu 

paket dengan aturan tentang DPR RI yang lainnya dan tidak perlu 

disusun secara terpisah. 

  

Penataan Hubungan Fungsi DPR dengan Ekskutif dan Yudikatif 

Kelemahan Sistem Presidensiil salah satunya adalah kekuasaan 

Presiden sebagai Kepala Pemerintahan cukup mutlak, sehingga peran 

dan fungsi legislasi DPR sangat minim dalam melakukan pengawasan 

terhadap jalannya roda pemerintahan. Hanya saja dalam mekanisme 

check and balance, harmonisasi hubungan legislatif, eksekutif, dan 
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yudikatif tentunya harus seiring sejalan, sehingga setiap kebijkan dan 

langkah yang dibuat akan berpihak pada kepentingan semua pihak. 

   

Postur Ideal DPR RI dalam Sistem Presidensiil 

Dalam Sistem Presidensiil memang parlemen tidak bisa banyak 

berbuat, karena keterbatasn wewenang dalam mengawasi pemerintah, 

namun dalam setiap kebijakan yang dibuat pemerintah, DPR RI 

memiliki peran penting dalam mem-filter setiap butir kebijakan yang 

dibuat pemerintah. Tidak sedikit anggaran untuk membiayai setiap 

Anggota Dewan yang terhormat, jadi alangkah mubazirnya apabila 

seorang Anggota DPR RI tidak menjalankan fungsinya dengan 

amanah dan maksimal. Dibutuhkan sosok Anggota DPR RI yang 

kredibel, kompeten, professional, dan berintegritas tinggi dalam 

menjalankan amanat rakyat Indonesia. Hal-hal perlu diperhatikan di 

antaranya: 

1) Proses rekrutmen Anggota DPR RI harus selektif dan 

professional. 

2) Perlu adanya aturan main yang jelas tentang pencalonan Anggota 

Dewan di daerah. 

3) Anggota DPR RI harus kompeten danprofesional di bidang 

kerjanya, karena output berkualitas dihasilan oleh input yang 

berkualitas pula.  

 

KESIMPULAN 

Penting untuk memaknai kembali arti demokrasi, dari rakyat, 

oleh rakyat, dan untuk rakyat. DPR RI adalah representasi dari Rakyat 

Indonesia. Terkadang dalam menjalankan fungsi dan perannya, DPR 

RI diciderai oleh citra negatif yang sebenarnya tabu untuk dilakukan 

sosok representasi tokoh publik. Oleh karenanya, perlu dilakukan 

pembenahan. 

Untuk menjadi anggota dewan, rakyat juga dituntut untuk harus 

memiliki pengalaman yang luas dan nyata dalam hubungan 

bermasyarakat.Dan calon anggota dewan, juga harus memiliki Ilmu 
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pengetahuan,baik tentang ilmu murni dan juga ilmu kemasyarakatan, 

supaya anggota DPR dapat mensejahteraakan kehidupan masyarakat . 

Dan yang paling penting, anggota DPR adalah orang yang menjaga 

amanah, dan jujur dalam menjalankan serta melaksanakan tugasnya.  
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MENGEMBALIKAN DAULAT DPR DALAM SISTEM 

PRESIDENSIIL (SUSUNAN, KEDUDUKAN, FUNGSI DAN 

PERAN DPR RI DALAM SISTEM PRESIDENSIIL) 

 

Oleh: Ranto 

 

 

Saling Silang Kewenangan antar Eksekutif dan Legislatif 

Ketika mendapatkan undangan Focus Group Discussion (FGD) 

tentang Susunan, Kedudukan, Fungsi dan Peran DPR RI dalam Sistem 

Presidensiil saya langsung menyimpulkanmasih ada sebuah persoalan 

serius antara eksekutif dan legislatif di Indonesia. Lalu, saya mulai 

melihat peristiwa politik yang telah berlalu. Ada beberapa kesimpulan 

yang tampak menonjol. Pertama, paska dilaksanakan Pemilihan 

Presiden Langsung di tahun 2004, 2009, dan 2014, dinamika pola 

relasi antara lembaga legislatif (DPR) dan lembaga eksekutif 

(Presiden) di Indonesia mengalami pasang surut. Masih segar dalam 

ingatan kita, bagaimana Presiden dan wakil presiden Susilo Bambang 

Yudhoyono-Jusuf Kalla (2004-2009), SBY-Boediono (2009-2014) 

yang memiliki kekuatan politik sangat minim di parlemen harus 

melakukan kompromi-kompromi politik dalam menjalankan agenda 

kerjanya (Yuda, 2010). Terakhir, Jokowi-JK (2014-sekarang) di awal 

pemerintahannya begitu sulit untuk mendapatkan dukungan politik di 

parlemen karena terhalang oleh dua kekuatan besar yakni Koalisi 

Indonesia Bersatu dan Koalisi Kebangsaan. 

Kedua, dalam menentukan jabatan-jabatan di lembaga eksekutif 

seperti pengangkatan ketua BPK RI, ketua KPK RI, Pengangkatan 

Jaksa Agung, dan pengangkatan Duta Besar dan Konsul, DPR masih 

memiliki peran yang menentukan. Padahal, beberapa jabatan yang 

disebutkan merupakan bagian dari badan eksekutif, sehingga DPR 

hanya cukup memberikan pertimbangan saja bukan menentukannya. 

Batalnya Budi Gunawan sebagai Kapolri ternyata menyisakan banyak 

pertanyaan yang belum terjawab. 

Ketiga, presiden di Indonesia masih memiliki peran legislasi 

yang cukup menentukan dalam mengarahkan proses pembangunan 
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seperti yang terlihat dibagian selanjutnya. Bahkan, peran legislasi 

yang dimiliki oleh presiden seperti yang kita saksikan saat ini hampir 

setara dengan DPR. 

 Beberapa peristiwa yang disebutkan tadi merupakan potret 

politik ketika kita menentukan pilihan pada pemilihan presiden secara 

langsung di satu sisi, dan masih menyisahkan model parlementer di 

sisi yang lain. Kejadian-kejadian aktual dalam kehidupan politik 

keseharian di Indonesia menjadi diskusi yang menarik: disatu waktu 

peran eksekutif diambil alih oleh legislatif, begitu juga sebaliknya. 

Peristiwa ini menunjukkan gejala yang tidak sehat dalam doktrin 

pemisahan kekuasaan yang diinginkan. Bahkan, menurut Sergio 

Fabbrini (1995) pemisahan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif 

dalam model presidensiil cenderung menumbuhkan konflik 

konstitusional.  Lalu, pertanyaannya adalah: mengapa masih ada 

persoalan yang tumpang tindih kewenanga antara lembaga-lembaga 

negara di legislatif dan eksekutif? Disinilah menjadi titik awal diskusi 

penting dalam makalah ini. 

 

Kekaburan Peran Eksekutif dan Legislatif 

Beberapa pasal dalam UUD 1945 setelah amandemen ke empat 

berikut ini merupakan contoh bagaimana peran eksekutif diambil alih 

oleh lembaga legislaif atau sebaliknya: 

1. Eksekutif Memegang Kekuasaan Pemerintahan dalam 

Cengkraman Legislatif  

Pasal 4 ayat (1) memberikan kewenangan pada seorang 

presiden dalam memegang kekuasaan pemerintahan. Kewenangan ini 

tentu memiliki hak prerogatif dalam menentukan pejabat-pejabat yang 

ada di lembaga negara seperti kementerian dan badan yang setara. 

Namun, pengalaman di Indonesia menunjukkan beberapa hal yang 

saling bertolak belakang. Beberapa kasus dapat dilihat berikut ini: 

a. Pasal 13 ayat (2): “dalam hal mengangkat duta, Presiden 

memperhatikan pertimbangan DPR”  
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b. Pasal 14 ayat (1): “Presiden memberi grasi dan rehabilitasi 

dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung” 

c. Pasal 14 ayat (2): “Presiden memberi amnesti dan abolisi 

dengan memperhatikan pertimbangan DPR. 

d. Pasal 17 ayat (4): “Pembentukan, pengubahan dan 

pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-

undang” 

Dari beberapa pasal dan ayat diatas tadi, saya hanya ingin fokus 

pada Pasal 17 ayat (4) karena berkaitan langsung dengan hak 

prerogatif presiden dalam menentukan dan membentuk kabinetnya 

dalam menjalankan program kerja yang ditawarkan. Karena Indonesia 

tidak menggunakan sistem parlementer maka berbagai persoalan 

terkait dengan kementerian negara merupakan urusan eksekutif, dalam 

konstitusi kita secara jelas disebutkan bahwa menteri bertanggung 

jawab kepada presiden bukan DPR. 

2. Eksekutif mengambil alih fungsi legislasi DPR 

Pasal 5 ayat (1): “Presiden berhak mengajukan rancangan 

undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat” merupakan bentuk 

nyata bagaimana seorang presiden tidak saja bertugas untuk 

menjalankan tetapi sekaligus pembuat undang-undang. 

Dalam situasi tertentu, menurut Pasal 22 ayat (1), (2), (3) 

menunjukkan bahwa ketergantungan Presiden dan DPR masih sangat 

tinggi, begitu juga sebaliknya. Jika ini terus menerus dibiarkan maka 

semakin membingungkan saja. Di pasal yang sama ayat 1 misalnya 

disebutkan: “dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa, Presiden 

berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-

undang. Kemudian, di pasal berikutnya (2) berbunyi: “Peraturan 

pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat 

dalam persidangan berikutnya”. Dan. Jika tidak ada kesepakatan 

antara presiden dan DPR, ayat (3) berikut ini menyatakan: “jika tidak 

mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut”. 

Kasus paling baru berikut ini menunjukkan bagaimana rumitnya 

peran eksekutif dalam membuat Peraturan Pemerintah (PP). Menurut 

catatan Djohermansyah Djohan, menyebutkan bahwa dari 30 PP yang 
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diperintahkan oleh Undang-Undang baru hanya ada 1 PP yang dibuat 

oleh pemerintah hingga oktober 2016 atau setelah 2 tahun Undang-

Undang tersebut disahkan (Kompas, 10/10/2016). 

Selanjutnya, dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan 

menunda transfer Dana Alokasi Umum (DAU) untuk beberapa daerah 

merupakan perisitwa bashingking (Asshiddiqie, 2010) karena tidak 

memiliki dasar yang kuat dalam konstitusi Indonesia. Padahal, 

penentuan DAU itu berdasarkan Undang-Undang, artinya tidak ada 

kekosongan hukum terkait dengan transfer keuangan negara. 

Fenomena ini tentu saja bisa ditafsirkan dalam beberapa hal. 

Pertama, ketidakseriusan pemerintah (eksekutif) dalam menjalankan 

undang-undang. Barangkali, pemeritahan Jokowi-Jk saat ini tidak mau 

menjalankan undang-undang tersebut karena menganggap kurang 

penting. Kedua, bisa saja presiden terpaksa menandatangani dokumen 

politik tersebut sebagai bentuk kompromi politik dengan kekuatan-

kekuatan politik di parlemen. Jika yang disebutkan paling akhir ini 

lebih dominan dalam menjelaskan peristiwa tersebut, sekali lagi ini 

merupakan preseden buruk bagi konstitusi kita kedepan. 

 Jika kekaburan ini kita biarkan terus menerus maka konstitusi 

yang ada saat ini dikhawatirkan tidak bisa membaca perkembangan 

zaman sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan kekinian. Semula bisa 

diharapkan untuk menjadi solusi pemecahan berbagai permasalahan 

kebangsaan tidak menutup kemungkinan akan menjadi semacam 

boom waktu bagi kehancuran konstitusi kita. 

 

Beberapa Catatan Penyempurnaan 

Oleh karenanya, agar lembaga eksekutif dan legislatif berjalan 

sesuai dengan pemisahaan kekuasaan yang tentu saja menjalankan 

fungsi utamanya yakni: check and balances maka perlu dilakukan 

beberapa hal berikut ini: 

 Lembaga Legislatif : “tidak memiliki kewenangan apapun dalam 

menentukan jabatan-jabatan yang merupakan bagian dari lembaga 

eksekutif. Pasal 13 (1), 14 (1); (2), 17 (4) harus dihilangkan. 
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pasal-pasal ini sangat menganggu kinerja lembaga eksekutif 

dalam menjalankan program kerjanya”. 

 Lembaga Eksekutif : “Presiden tidak memiliki kewenangan dalam 

proses legislasi. Presiden tidak lagi dilibatkan dalam merancang, 

mengusulkan dan merumuskan sebuah Rancangan Undang-

Undang (RUU). Agenda legislasi ini hanya diberikan kewenangan 

kepada lembaga legislatif (DPR dan DPD). Agar lembaga 

legislatif tidak semena-mena dalam menyusun dan merancang 

Undang-Undang maka presiden diberikan hak veto. Hak veto ini 

bisa bersifat maksimal seperti di Amerika atau Partial Veto seperti 

di Philipina. Hak veto ini bisa digunakan oleh presiden untuk 

menolak RUU yang telah ditetapkan oleh parlemen. Meskipun 

presiden diberikan hak veto, parlemen juga memiliki hak untuk 

menganulir veto (override) yang dimiliki oleh presiden dengan 

mendapatkan dukungan mayoritas dari parlemen dengan skema 

dua pertiga suara di parlemen atau 50+1”. 

Oleh karenanya, Pasal 20 ayat 2 harus diganti dengan bunyi 

berikut ini: “Setiap Rancangan Undang-Undang  dibahas oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah”. 

Melalui usulan perubahan pasal ini diharapkan DPR yang 

berdasarkan Pasal 21: anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak 

mengajukan usul rancangan undang-undang” secara maksimal dapat 

menjalankan fungsi legislasi secara murni. Selain itu, melalui 

perubahan ini, DPR  lebih serius dalam menjaga kualitas legislasi. 

Dan yang lebih utama: melalui hak veto untuk presiden serta 

mengembalikan kedaulatan legislasi kepada lembaga legislatif 

diharapkan dapat terhindar dari kemungkinan penyalahgunaan 

kekuasaan, baik oleh parlemen maupun presiden. 
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MENGGUGAT ‘KEMANDEKAN’ PRESIDENSIALISME 

(MENTRANSFORMASI MODEL RELASI, POSISI & 

PRAKTIK POLITIK YANG BELUM DEMOKRATIS)
1
 

 

Oleh: Rendy
2
 

 

 

Dirkusus presidensialisme dalam konteks politik ketatanegaraan 

kita memang masih dihadapkan dengan kompleksitas persoalan dan 

tantangan yang harus segera dipecahkan bersama.  Lebih dari satu 

dasawarsa terakhir, kita masih juga disibukkan dengan model dan 

realitas politik yang juga belum bisa lepas dari jeratan patologis sistem 

politik ketatanegaraan kita yang kerapkali menghasilkan friksi politik 

dan menciptakan kegaduhan politik di masyarakat. Berkembang 

kemudian kritik serius terhadap model politik presidensialisme kita 

yang dianggap bias, tidak jelas, dan disebut sebagai model 

presidensialisme ‘setengah hati’. 

Akar persoalannya adalah logika multipartai yang 

merunyamkan praktek politik presidensiil. Sistem presidensiil 

semangatnya tentu bukanlah multipartai. Semangatnya tentu harus 

lebih ramping dan ideologis. Jika tidak demikian, tentu akan  terjadi 

ketidakseimbangan politik, khususnya dalam arus sistem presidensiil.  

Pun demikian, tentu tetap harus dibatasi dengan kewenangan masing-

masing. Problemnya sekarang di partai politik, masalahnya masih jauh 

dari semangat demokrasi, mulai dari rekrutmen, kaderisasi, praktek 

politik yang terbangun di parlemen dan relasinya dengan eksekutif 

atau dalam hal ini presiden. 

 

 

                                                           
1  Paper ini disampaikan dalam Focus Group Discussion (FGD) kerjasama antara MPR RI 

bekerjasama dengan Universitas Bangka Belitung (UBB) pada tanggal 3/11/2016 di Hotel 
Santika- Bangka. 
2 Rendy atau rendy hamzah: Akademisi, dan penggiat NGO di The Ilalang Institute (pusat kajian 

politik, kebijakan, dan demokrasi lokal). Saat ini juga aktif di institusi Dewan Pendidikan 
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode 2014-2019. Email: rendy@mail.ugm.ac.id 
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Lepas dari Bingkai ‘Ketergantungan’ 

Lebih dari pada itu, tentu konteks ketergantungan politik 

Nasional yang hanya bergantung pada figur individual tentu harus 

ditransformasi ke dalam format politik yang bisa menghasilkan proses 

politik yang lebih kuat dan stabil. Untuk itu, tentu menjadi perlu dan 

penting sekali untuk menciptakan rekayasa sistem politik yang lebih 

efektif, sistemik dan produktif dibandingkan dari fase-fase 

sebelumnya. Realitas politik presidensialisme di Indonesia berpotensi 

terjebak dalam logika pasar yang mahal dan menguras biaya politik 

yang sangat tinggi. Tentu konteks ini akan mempengaruhi proses-

proses politik, sekaligus juga mempengaruhi kualitas politisi, baik dari 

sisi kapasitas maupun integritas.  

Momentum deliberasi politik yang terus disempurnakan selama 

satudasawarsa terakhir melalui beberapa perubahan produk hukum 

UU Politik, tentu diharapkan mampu memperbaiki sekaligus 

memperkuat konsolidasi politik demokrasi yang masih menyisakan 

banyak catatan kritis. Beberapa di antaranya yaitu kuantitas dan 

kualitas partisipasi politik warga yang masih rendah. Hal ini tentu 

menjadi konteks yang sangat penting sekaligus juga problematis 

karena proses politik yang begitu elitis dan oligarkhis selama ini justru 

tidak menghasilkan pendewasaan politik yang memadai bagi publik. 

Sistem presidensialisme ‘setengah hati’ merupakan salah satu problem 

dari bentuk dan proses politik nasional yang kerap menimbulkan 

kegaduhan politik yang tidak produktif, tidak fair, tidak sehat, 

sekaligus juga tidak memberikan pendidikan politik yang 

mencerdaskan publik. Jelasnya, konteks presidensialisme dan model 

multi partai berpotensi besar memunculkan politik ‘maju mundur’ 

akibat dari liberalisasi politik yang terlalu bebas dan liberal. 

Bagaimanapun juga, konteks presidensiil yang dibangun ke 

depan harus benar-benar diperkuat dengan tetap mengarusutamakan 

mobilisasi politik yang lebih mendidik dan mencerdaskan masyarakat. 

Ikhtiar itu tentu pertama dan yang utama harus diinisiasi di level 

institusi partai politik sebagai arena mempertemukan berbagai 

kepentingan dan gagasan ideologis. Problemnya tentu tidak lain dan 

tidak bukan, politik kepartaian di Indonesia masih dianggap sebagai 
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sumber penyakit dari proses dan kehidupan politik Nasional, dan 

bahkan mengakar secara ‘akut’ dalam politik di berbagai aras lokal. 

Institusi partai politik tentu harus berkomitmen serius, sekaligus 

pada saat yang sama juga menjalin kemitraan (partnership) pada 

lembaga formal maupun informal dalam menciptakan transisi 

demokrasi yang lebih efisien, efektif, edukatif, sekaligus juga 

diskursif dalam konteks penguatan institusi partai serta institusi 

demokrasi lainnya. Untuk hal ini, tentu harus ada prinsip transparansi 

dan sensivitas yang lebih responsif untuk digagas, baik oleh institusi 

partai politik itu sendiri bersama pemerintah, khususnya DPR dan 

pemerintah, serta masyarakat luas. Dengan begitu tentu akan ada 

semangat koreksi dan partisipasi dari berbagai aras. Ini juga bisa 

menjadi arena bersama untuk memulai merumuskan regulasi-regulasi 

kepemiluan yang lebih diskursif dan demokratis.  

Bagaimanapun juga, proyek dan kemajuan proses demokrasi 

yang telah kita capai selama ini tetap saja meninggalkan catatan-

catatan kritis yang harus cepat kita respon bersama. Oleh karena itu, 

perlu keseriusan bersama untuk mengelola proses ini agar mampu 

menghasilkan kehidupan politik yang lebih berkualitas bagi 

masyarakat luas. Oleh karena itu, perlu sekali melakukan penguatan 

‘institusionalisasi elemen-elemen demokrasi’
3

 agar tercipta sistem 

politik yang lebih kontributif terhadap peningkatan kualitas peradaban 

demokrasi Indonesia.  

Tulisan ini dibuat untuk merespon kecenderungan kita yang 

masih lamban dalam memahami kerumitan dan kebuntuan yang 

terjadi dalam prosesi kita berdemokrasi. Tentu pula ini menjadi 

refleksi kritis bersama terkait nasib demokrasi kita, khususnya dalam 

arus wacana presidensiil Indonesia. Bagaimana sesungguhnya model 

transformasi basis ideologi politik bisa terus didorong dan dilakukan, 

agar menjadi lebih demokratis, dan berpotensi besar dalam 

mengakselerasi proses perubahan platform demokrasi politik yang 

lebih bermutu tinggi.  

Tulisan ini juga mencoba memobilisasi kesadaran serta spirit 

optimisme bersama menyikapi proses pengelolaan politik kita, 

                                                           
3 David Held, 2007,. Model of Democracy. Akbar Tanjung Institute-Jakarta 
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khususnya dalam konteks institusi politik formal agar bisa melakukan 

kerja-kerja politik yang lebih mencerdaskan publik, lebih produktif, 

lebih efisien, lebih ideologis, sekaligus juga mampu menghadirkan 

alternatif perubahan yang lebih berkualitas melalui proses diskursif 

dan tranformatif, khususnya dalam arus sistem presidensialisme kita 

yang masih menyisakan beberapa problem patologis. Setidaknya 

tulisan ini mencoba membangun diskursif tentang catatan kritis dan 

konteks problematis dari sistem presidensiil. 

 

‘Defisit Trust sebagai Realitas yang Sakit dan Problematis’ 

Jika mendiskusikan konteks susunan, kedudukan, fungsi dan 

peran DPR RI dalam sistem presidensiil, tentu tidak bisa tidak akan 

selalu bertalian kuat dengan kondisi problematis yang sedang dihadapi 

oleh lembaga representasi tersebut. Terlebih jika dikaitkan lagi dengan 

konteks representasi substantif sebagaimana pernah ditulis oleh 

Hannah Pitkin dalam bukunya terkait konsep representasi.
4
  

Lebih lanjut, lembaga representasi politik parlemen hingga saat 

ini, khususnya dikaitkan dengan konteks sistem yang berlangsung saat 

ini, tentu juga memiliki peran kontrol yang masih belum kuat dan 

representatif dalam mengawal kerja-kerja politik presiden yang 

realitasnya politiknya masih relatif akomodatif terhadap lobi-lobi 

politik pihak partai politik di parlemen. Ini menjadi penjelas bahwa 

hybriditas sistem presidensialisme kita memang menghadapi kondisi 

dilema, yang mana di satu sisi kehadiran lembaga pengawas dan 

pengontrol sangatlah penting dalam mengawal kinerja eksekutif, 

namun di sisi lain, dari sisi kehadirannya, lembaga DPR RI masih 

banyak diisi oleh para politisi bermasalah akibat dari model dan 

skema rekrutmen anggota-anggota di komisi yang dinilai tidak 

demokratis, dan lebih menggunakan pertimbangan pragmatisme pasar 

atau konteks seberapa banyak keuntungan yang bisa diperoleh oleh 

pihak partai.   

Dalam hal ini, posisi DPR kerapkali juga begitu bermasalah 

karena lemah dan rendahnya kinerja politik legislatif dalam mengawal 

kebijakan publik dan kebijakan politik yang lebih berkualitas dan 

                                                           
4 Pitkin, Hannah, The Concept of Representation (1967). 
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aplikatif terhadap kebutuhan publik. Dari dimensi fungsi lembaga 

politik DPR, tentu memiliki posisi politik yang mestinya sangat kuat 

sebagai representasi suara rakyat. Nah, realitasnya justru berbanding 

terbalik karena kecenderungan politik yang berlangsung yaitu sedang 

terjadi krisis legitimasi terus-menerus terkait kelembagaannya. 

Jika demikian, tentu problem berikutnya bukanlah sekedar rule 

of law atau aturan hukum yang berlaku, akan tetapi lebih penting lagi 

yang dimensi moralitas yang dibangun dan dipatuhi bersama dalam 

konteks rule of ethics. Ini artinya bahwa paralel dengan dinamika 

pasang surut perubahan regulasi UU Pemilu, yang paling penting tidak 

lain dan tidak bukan yaitu bagaimana semua sistem yang ada mampu 

diperkuat dalam rangka merombak pola pikir koruptif para 

penyelenggara negara.
5
 Oleh karena harus ada komitmen bersama 

untuk melakukan perubahan paradigma dalam mengelola sistem 

politik ketatanegaraan ini agar bisa menghasilkan kehidupan politik 

yang lebih demokratis dan produktif. 

 

Banalitas Politik Partai 

Posisi dan model relasi politik kepartaian kita di Indonesia juga 

menghadapi kondisi yang begitu paradoksal, dan tentu ini pada 

gilirannya akan mempengaruhi arus pergerakan proyek demokrasi dan 

demokratisasi kita; apakah kemudian akan stagnan berjalan di tempat, 

bahkan maju mundur, atau justru akan melesat cepat bergerak maju 

menuju perubahan yang lebih transformatif dan demokratis.   

Tentu arahnya harus mampu didorong menuju proses 

transformasi politik yang lebih produktif dan efisien, dalam hal ini 

khususnya partai politik harus mampu memposisikan diri sebagai 

lembaga politik moderen yang lebih aktif dan mampu menginisiasi 

sekaligus mendorong terciptanya proses perubahan tatanan politik 

demokrasi Indonesia di berbagai aras. Bagaimanapun juga partai 

politik tetap menjadi saluran potensial dalam mengelola dan mengatur 

                                                           
5 Denny Indayana, 2008., Negara Antara Ada dan Tiada (Reformasi Hukum Ketatanegaaan) 
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perselisihan sebagaimana pernah diargumentasikan Myron Weiner 

dan Joseph Lapalombara (1980:155).
6
 

Salah satu model penyelenggaraan politik yang sedang 

diarahkan untuk lebih efektif dan efisien yaitu lewat momentum 

Pemilu serentak yang akan dihelat pada tahn 2019 nanti. Pun 

demikian, lagi-lagi problem rule of law tidak akan bermakna apa-apa 

sepanjang konteks rule of ethics masih tidak dianggap dan 

dipraktekkan dalam kehidupan politik. Selama ini, yang terjadi justru 

ada kesan kontestasi yang tidak produktif karena adanya konteks 

perebutan akses antar berbagai pihak partai politik. Kondisi ini juga 

diperparah dengan rendahnya kapasitas dan integritas politik di level 

individu para politisi partai politik. Alhasil, potret ini semakin 

merunyamkan posisi dan peran politik DPR RI dalam menjalankan 

fungsi pengawasannya.  

Dalam konteks ini, ada beberapa gagasan untuk perubahan 

mendasar dari model rekrutmen di instituti partai yang masih 

dianggap belum demokratis karena terkesan elitis, tertutup dan tidak 

transparan. Begitu juga dalam hal model kaderisasi dan rekrutmen 

partai politik yang realitasnya justru menjadi biang dari ‘kekacauan’ 

politik. Ini tentunya kembali lagi ke konteks persoalan logika partai 

yang belum menjadikan basis ideologi sebagai basis perjuangan dalam 

melakukan kerja-kerja politik. Sampai hari ini, masih saja problem 

patologisnya yaitu tidak adanya garis atau basis ideologi partai yang 

kuat. Padahal jika konteks ideologi partai menjadi konsisten dan kuat, 

tentu pada akhirnya tidak akan gampang bagi para politisi untuk 

pindah-pindah partai.  

Kondisi tersebut tentu akan sangat mempengaruh progres-

progres politik, termasuk juga kapasitas mereka sebagai wakil rakyat. 

Untuk itu, tentu solusinya yaitu bisa diperkuat dan diarahkan agar 

model koalisi yang terbangun dalam partai politik bisa paralel antara 

pusat dan daerah, sebagai contoh misalnya; partai-partai Islam tidak 

lagi perlu berpolemik panjang karena  dalam kondisi begini besar 

potensi setiap partai masing-masing sudah memiliki basis massa 

                                                           
6 Weiner, Myron, dan Joseph L., 1980., Pengaruh Partai Politik terhadap perkembangan politik 
(Partisipasi dan Partai Politik (Sebuah Bunga Rampai), PT.Gramedia Pustaka-Jakarta. 
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konstituen yang sudah jelas.  Begitu juga halnya dengan partai 

nasionalis ataupun kapitalis sekalipun. 

 

Spektrum Perbincangan Berikutnya: Dari Sentum Ideologisasi 

menuju Rasionalisasi Politik Transformatif 

Ada kecenderungan politik Indonesia dalam sistem presidensiil 

terus memunculkan tumbuh-kembangnya partai-partai baru. Sebagian 

besar para pendiri ataupun penggiat parta-partai baru tersebut adalah 

orang yang sebelumnya merupakan anggota partai politik lain yang 

kemudian pindah haluan partai. Di Indonesia, ada kesan partai dipaksa 

tumbuh di sebagian besar daerah  karena hal tersebut dilakukan dalam 

rangka memenui prasarat dari suatu proses pendirian partai. 

Persoalannya kemudian adalah jangan pernah berharap akan 

terbangun konteks pendidikan dan percerdasan politik masyaakat dari 

waktu ke waktunya sepanjang tidak ada kejelasan garis ideologinya. 

Kondisi tersebut juga ditambahkan dengan masih rendahnya melek 

politik masyarakat.  

Dalam corak politik moderen saat ini begitu sulit untuk 

ditransformasi menuju partai politik yang begitu dogmatis dan 

ideologis sebagaimana pernah berkembang secara baik pada ezim 

Orde Baru. Ini semua pada dasarnya tidak lain akibat dari konteks 

kerumitan demokrasi bangsa yang justru terjebak dari soal ideologis 

ke soal teknis. Pun demikian, sudah ada partai, seperti; PDIP yang 

bisa dikatakan hampir mendekati bangunan ideologi. Jelasnya sudah 

mulai terlihat ikhtiar partai politik untuk tidak lagi terjebak dalam 

pragmatisme politik yang oportunis dalam beberapa hal. Perlahan hal 

ini juga akan semakin meneguhkan posisi dan peran partai politik 

sebagai lembaga politik yang benar-benar ideologis dan mengakar di 

aras lokal-nasional. Lambat laun partai politik yang tidak jelas 

platform ideologisnya akan kehilangan konstituen karena lebih tertarik 

dengan basis kepartaian yang lebih kuat secara ideologi kepartaian.  

Hal ini terlihat dari beberapa pengalaman partai kecil yang 

secara legalitas formal sudah tidak ada lagi kehadirannya, akan tetapi 

secara informal masih berjejaring kuat dengan publik konstituen 

maupun relasi secara emosional. Jelasnya, partai yang memiliki basis 
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ideologi yang kuat dan jelas tentu memiliki tingkat kepatuhan yang 

relatif lebih baik. Ada beberapa fenomena menaik sekaligus sangat 

kontraproduktif atas kondisi perpolitikan nasional yang mana 

misalnya ada banyak politisi yang begitu gampangnya memutuskan 

pindah haluan partai, baik dipengaruhi oleh adanya kontestasi elit di 

aras lokal maupun nasional.  

Realitas ini tentunya menjadi salah satu penjelas potret 

‘kecelakaan politik’ karena besar kemungkinan bahwa sang politisi 

akan kembali bergabung dengan teman-teman lama yang sama-sama 

sebagai kader satu partai besar yang sama sebelumnya, yang 

kemudian dipertemukan kembali di satu partai yang berbeda dan baru 

didirikan. Fakta politik ini juga diperparah dengan adanya pihak partai 

politik yang begitu oportunis karena selalu mengakomodasi orang-

orang dari partai besar untuk keluar dan kemudian bergabung bersama 

partai politik mereka. Pertanyaannya yang muncul kemudian adalah: 

bagaimana bisa orang-orang (politisi pindah haluan partai) tersebut 

bisa dibentuk dalam waktu yang begitu singkat. Partai politik 

semestinya lebih mengoptimalkan peran dan fungsi kaderisasi dan 

pendidikan politik cerdas secara serius, intensif dan berlanjut agar 

banyak orang-orang baru yang memiliki semangat perubahan bisa ikut 

serta membentuk basis pergerakan partai politik yang lebih ideologis 

dan produktif dalam mendukung sekaligus memperkuat konteks 

sistem presidensiil. 

Kedepannya tentu logika penyederhanaan partai politik menjadi 

langkah kebijakan yang sangat baik dan patut didorong dengan 

berbagai varian kebijakan. Selain itu juga, tentu konteks 

penyederhanaan partai tidak akan berhasil jika hanya mengandalkan 

konteks regulasi parliamentary treshold. Untuk itu, perlu komitmen 

bersama bagaimana mengkonkretkan segera adanya koalisi untuk 

memperkuat basis posisi politik presiden di parlemen, khususnya 

dalam hal ini pemerintah sebagai pemutus kebijakan. Setidaknya hal 

ini relatif membantu dalam rangka memperkuat konteks presidensiil. 

Selain itu tentu perlu gagasan yang lebih diskursif dan lebih sistemik 

dalam mendorong sistem presidensiil yang efektif dan lebih efisien.  
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‘Rasionalisasi Hilangkan Politik Uang’ 

Salah satu ancaman sekaligus persoalan yang paling serius 

dalam proses menuju model penyelenggaraan tatanegara yang 

berkualitas adalah; sejauhmana kemudian praktek politik uang mampu 

dihilangkan atau paling tidak bisa diminimalisir dalam corak 

perpolitikan Indonesia. Terlebih jika menilik pada potret fakta hasil 

penyelenggaraan politik Pemilu 2014 yang lalu yang bisa dikatakan 

sangat dipengaruhi oleh praktek money politics yang begitu masif dan 

akut.  

Tradisi dan budaya yang terbangun dari basis money politics 

tentu akan mewarnai corak parlemen yang rapuh dan sangat terbuka 

melakukan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme karena sejak awal 

telah terjebak dalam pusaran politik untung rugi, politik saling 

menyisihkan, politik siap menang dan tidak siap kalah. Sebagaimana 

hasil riset Andrew Aspinal (2015) misalnya yang berhasil melacak 

praktek Pemilu yang sangat kental dengan money politics. Tentu 

kondisi ini sangat mempengaruhi perkembangan demokrasi yang 

justru lebih banyak dijejali oleh orang-orang bermasalah. Watak 

politisi dengan model begitu tentu akan mengjangkiti atau menular 

dari kontestasi politik suatu tempat ke tempat yang lainnya, dari 

spektrum yang kecil sampai yang lebih luas sekalipun. Ini pada 

gilirannya akan menggiring sekaligus mendorong proses pendidikan 

politik menjadi mandeg karena dorongan politik masyarakat jadi tidak 

terdidik dan tidak cerdas. Oleh karena itu, hal tersebut kembali ke 

komitmen regulasi yang dipegang dan diproses oleh partai-partai 

politik besar di parlemen agar mampu mendorong perubahan budaya 

melalui penguatan culture baru yang anti dan menolak praktek politik 

uang.  

Merespon isu tersebut, tentu perlu dibuat penekanan yang lebih 

kuat lagi terkait problem money politics. Dalam hal ini bisa dipertegas 

lewat aturan PKPU agar bisa lebih spesifik dalam mengurai tentang 

batasan-batasan soal money politics. Kalau perlu harus ada bab 

tersendiri dalam peraturan KPU yang menegaskan konteks ini agar 

menjadi lebih teknis lagi. 
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Rasionalisasi Regulasi Politik Pemilu 

Sejauh ini demokasi realitasnya belum mampu menyentuh hal-

hal substansial dan mendasar. Hal ini diakibatkan dari praktek politik 

yang berlangsung selama ini cenderung hanya sekedar menjadi alat 

dan arena legitimasi perebutan posisi jabatan dan bagi-bagi 

kekuasaan.
7

 Ke depan konsep demokrasi deliberatif diharapkan 

mampu mengkerangkai model politik yang berlangsung, khususnya 

interaksi yang terbangun antara legislatif dan eksekutif. Lebih dari 

pada itu, tentu semangat untuk memperkuat demokrasi yang lebih 

substansial bisa terus didorong sebagai salah satu langkah sekaligus 

solusi strategis atas berbagai kebuntuan demokrasi di era moderen 

yang ditandai dengan kompleksitas politik, masyarakat berikut 

orientasinya, dan politisi yang mewakili mereka di parlemen maupun 

di eksekutif.
8

 Untuk itu, perlu sekali membuka seluas-luasnya 

kesempatan untuk ruang politik informal dalam rangka memperkuat 

proses transisi demokrasi politik yang sedang berlangsung agar tetap 

sejalan dengan nilai-nilai demokratis. 

Jika dikaitkan dengan politik kepemiluan yang berkembang 

akhir-akhir ini pada dasarnya diarahkan pada prinsip yang lebih 

efektif dan lebih efisien. Untuk itu harus ada regulasi yang lebih 

konkret dan terdapat limitasi yang rasional, khususnya dalam konteks 

pola-pola kampanye politik dalam rangka menghindari cost politik 

yang terlalu mahal. Jika perlu untuk lebih konkret lagi bisa dengan 

cara menghilangkan sama sekali praktek kampanye publikasi cetak. 

KPU dalam hal ini bisa mendorong lewat regulasi maupun kebijakan 

promotif untuk mendorong basis kampanye yang lebih efisien dan 

lebih diskursif, seperti misalnya bisa melalui memperbanyak dan 

mengintensifkan penggunaan media yang lebih interaktif dan 

deliberatif; lewat radio, warung kopi, tv lokal- nasional, dsb. . Selain 

itu, penting juga untuk aturan pengawasan agar lebih diperluas dan 

tidak hanya bersifat adhoc, khususnya dalam konteks kehadiran 

Panwaslu kabupaten/ kota. Tujuannya tentu untuk menciptakan 

keseimbangan politik sekaligus juga dalam rangka mengkonsolidasi 

                                                           
7 Edi Purwanto, 2009,. Politik Demokrasi: Sketsa-Filosofis-Fenomenologis. Averroes Press- 

Malang.  
8 Levi Riansyah,.2009., Membuka Jalan Partisipasi Kritis Melalui Demokrasi Dileberatif. 
Averroes Press- Malang. 
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komitmen semua pihak dalam mengawal proses demokrasi dan 

demokratisasi yang lebih efektif dan progresif.  

  

Catatan Kritis Sistem Presidensiil 

Sistem presidensiil, bagaimanapun juga, sebagaimana pernah 

dikemukakan Syamsuddin Haris bahwa akan menghadirkan dilema 

tersendiri akibat dari adanya legitimasi demokratis yang ganda (dual 

democratic legitimacy) sehingga hal tersebut bisa berpotensi konflik 

politik yang saling menyisihkan akibat dari terjadinya pemerintah 

yang terbelah. Terlebih jika realitas parlemen diisi oleh berbagai partai 

politik yang berbeda dan terpragmentasi pula. Tentu konsekuensinya 

akan terjadi kerancuan demokrasi yang bisa berimplikasi serius 

terhadap pemerintahan yang tidak efektif. Salah satu konteks yang 

perlu diperkuat untuk menjadikan sistem presidensiil menjadi lebih 

efektif dan kuat yaitu bisa dimulai melalui penguatan institusi-instusi 

demokrasi, baik formal maupun informal. Momentum Pilkada dan 

Pemilu serentak patut dan harus diarahkan mampu menjadi starting 

poin untuk menciptakan basis kekuasaan yang lebih efektif dan 

representatif, selain itu momen ini tentu diharapkan akan bepotensi 

memperkuat basis konsentrasi, perhatian dan atensi masyarakat yang 

bisa disatukan dalam ruang dan waktu yang sama dan serentak. 
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MELUKIS WIBAWA PADA WAJAH DPR KITA
1
 

 

Oleh : Sandy Pratama
2
 

 

 

Tata Kuasa Negara Pasca Orde Baru: Sebuah Pengantar 

Tujuh Puluh Satu Tahun merdeka, republik dewasa ini masih 

pada tatar diseminasi pergumulannya menemukan format demokrasi 

ke-Indonesiaan yang tepat dan serasi bercorak azas Pancasila yang 

dijunjungnya. Bukan persoalan mudah menemukan sintesis yang 

selaras guna mensinergiskan konsep demokrasi ala barat dengan 

kearifan hikmah kebijaksanaan sebagai keluhuran kultur yang 

diwariskan politik tinggi bangsa ini. Pun dalam tataran praktik 

bernegara, menyusun sebuah konstruksi hubungan kekuasaan 

pengawasan yang simultan sekaligus sinergi antara satu kekuasaan 

dengan kekuasaan lainnya, tak pelak menjadi pekerjaan rumah yang 

kerap mengalami pasang surut revisi dalam setiap kesinambungan 

rezim.  

Pasca orde baru, reformasi tata pelembagaan kekuasaan menjadi 

salah satu tuntutan penting untuk segera direformasi. Orientasi 

kekuasaan yang mengacu pada pelaksanaan ide-ide demokrasi dalam 

tatanan kebangsaan yang plural diharapkan berubah secara 

fundamental dan berlangsung secara substansial. Pembatasan 

kekuasaan eksekutif bersamaan dengan penguatan fungsi legislatif 

serta simultan dengan pengindependenan otoritas lembaga yudikatif, 

dilakukan melalui amandemen UUD 1945 sebagai langkah 

konstitusional untuk mengubah prinsip, pedoman, dan haluan 

kehidupan bernegara secara formal. Kehendak menjalankan demokrasi 

sebagai model pelaksanaan kekuasaan pemerintahan diakomodir 

sebagai sebuah upaya peramuan format dan formula yang tepat dan 

lestari sangat mencerminkan dinamika kehidupan berbangsa dan 

                                                           
1  Disampaikan pada FGD (Focuss Group Discussion) dengan tema “Susunan, Kedudukan, 

Fungsi dan Peran DPR RI dalam Sistem Presidensiil”, oleh Lembaga Pengkajian MPR 

bekerjasama dengan Universitas Bangka Belitung, tanggal 3 November 2016. 
2 Anggota Dirda Kajian Sosial Politik BKPRMI Kabupaten Bangka 
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bernegara yang berlangsung, tergantung pada konfigurasi politik, 

ekonomi, sosial yang berlangsung setiap masa ke masa.  

Masa Pra Reformasi, kekuasaan politik ramai diwarnai oleh 

penyalahgunaan kekuasan (abuse of power) oleh rezim pemerintah 

yang berkuasa. Pembagian kekuasaan dan kewenangan kemudian 

dipertegas. Sistem kepemiluan pun menjadi tonggak awal proses 

tersebut, tonggak dimana kekuasaan legislatif tumbuh menjadi 

lembaga pengawas jalannya kekuasaan berotoritas kuat. Sistem 

multipartai pun dianut kembali sebagai cara untuk mengakomodir 

pluralitas idealisme dan kepentingan. Lalu dalam keberjalanannya, 

guna menjaga instabilitas pemerintahan demi berhasilnya 

pembangunan dan tercapainya kesejahteraan, berangkat dari 

pengalaman yang lalu, maka tak ayal kekuasaan eksekutif ganti yang 

diperkuat. Indonesia kemudian menganut sistem presidensial, 

bersandung dengan sistem multipartai yang kemudian berkembang 

menjadi corak dilematis dalam demokrasi Indonesia.  

Namun demikian, konstruksi hubungan kekuasaan yang 

termaktub dalam konsitusi RI hasil amandemen dirasa sudah cukup 

efektif dalam tataran pembagian tugas, wewenang, hak dan kewajiban. 

Legislatif menjadi cukup kuat mengawasi kekuasaan eksekutif, 

Presiden (dan atau Kepala Daerah) pun tidak dengan mudah dapat 

dijatuhkan di tengah pemerintahannya, selain melalui mekanisme 

pemakzulan yang didasari oleh tindakan pidana oleh Presiden. 

Idealnya tugas-tugas pelayanan dan pencapaian kesejahteraan bangsa 

tidak terlalu terganggu oleh gonjang-ganjing politik praktis. 

Pertanyaan penting yang mesti diajukan adalah terkait kapabilitas dan 

kualitas kinerja para aktor yang ada dalam lembaga-lembaga tersebut 

dalam menjalankan kewenangan yang diembannya. Makalah singkat 

ini mencoba menyampaikan beberapa perspektif penulis terhadap 

topik FGD yang disajikan. 
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Checks and Balances, Terawasi, Terkontrol dan Terbatasi 

Kewenangan 

Power Seeking Politician, Aktor-aktor Konfigurator Wajah 

Parlemen Kerja-kerja politik DPR mensyaratkan kualifikasi politisi 

yang sangat mumpuni terutama berkenaan dengan isu pencapaian 

kesejahteraan rakyat, fungsi-fungsi agregasi aspirasi dan kepentingan 

masyarakat, kedaulatan negara, dan isu-isu kenegarawanan strategis 

lainnya. Kapabilitas seorang legislator, wakil rakyat, yang 

mengemban amanat penderitaan rakyatnya, menjadi ujung tombak 

terwujudnya kemerdekaan konstituen yang hakiki. Posisi, peran, dan 

jabatan ini bukanlah jabatan sembarangan yang bisa dijalankan oleh 

orang yang sembarangan pula.  Dalam mekanisme demokrasi, figur 

ini termanifestasi dalam sosok tokoh-tokoh partai politik yang 

idealnya melalui proses pengkaderan dari tingkat bawah, yang tumbuh 

dan menyelami kehidupan masyarakat secara langsung, sehingga 

mengusung idealisme yang selalu dibekapnya sesuai dengan platform 

dan keyakinan politik partai yang menaunginya. Politisi instan sudah 

dapat diduga kurang memiliki kualifikasi ini.   

Politisi DPR harus sudah cukup „kenyang‟ agar orientasi 

koruptif bukan lagi jadi batu sandungan efektivitas dan efisiensi kerja-

kerja politik di parlemen. Orientasi mereka adalah dominan 

perjuangan politik guna memenuhi aspirasi politik dari konstituen 

dalam arti kecil, dan kepentingan bangsa dan negara dalam cakupan 

yang lebih luas.   

Perkara kemumpunian keahlian legislasi, seharusnya bukan 

menjadi masalah besar, jika saja kerja-kerja politik tersebut didukung 

oleh supporting system yang kapabel juga. Perangkat-perangkat 

otoritatif yang tersedia, atau dapat disediakan jika dibutuhkan 

hendaklah bekerja selaras dengan kebutuhan kerja dari sang legislator. 

Tenaga Ahli, badan-badan pekerja atau pendukung, baik perorangan 

maupun kelengkapan  fraksi dan komisi, jika saja mampu bekerja 

optimal dan terjalin serta terjaring secara komprehansif sejatinya dapat 

menjadi organ kerja yang professional.  
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KOORDINASI DAN KERJASAMA DEWAN PERWAKILAN 

RAKYAT DENGAN LEMBAGA LAIN 

 

Oleh: Sigit Nugroho 

 

 

PENDAHULUAN 

Jimly Asshiddiqie, dalam tulisannya “Menuju Negara Hukum 

yang demkratis”, mengatakan, dalam upaya memahami lembaga 

Negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia hendaknya berpijak 

pada paradigm baru sistem ketatanegaraan yang telah diwujudkan 

dalam perubahan UUD 1945 yang dilakukan MPR sejak 1999. 

Mengingat berbicara mengenai lembaga Negara sangat terkait erat 

dengan kekuasaan.
1
 

Salah satu unsur utama dalam konstitusi adalah diatur lembaga-

lembaga Negara yang permanen (permanent Institusi).
2
 Hal ini dapat 

dimengerti karena kekuasaan Negara pada akhirnya diterjemahkan 

kepada tugas dan wewenang lembaga Negara. Tercapai atau tidaknya 

tujuan Negara berujung pada bagaimana lembaga-lembaga Negara 

tersebut melaksanakan tugas dan wewenang konstitusionalnya serta 

pilihan penyelenggaraan Negara dalam bentuk hubungan antar 

lembaga Negara. Pengaturan lembaga Negara dan hubungan antara 

lembaga Negara merefleksikan pilihan dasar-dasar Negara yang 

dianut.
3
 Salah satu lembaga Negara yaitu lembaga legislatif yang 

terwujud dalam sebuah lembaga Negara Dewan Perwakilan Rakyat 

saat ini mempunyai posisi yang kuat. Pengaturan mengenai 

pengaturan DPR termaktub dalam UUD 1945 Bab VII Pasal 19 

                                                           
1 Jimly Asshiddiqie, Menuju Negara Hukum yang Demokratis, Op. Cit., Hlm. 631 dalam Jimly 

Asshiddiqie, Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Sekretariat 

Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006, Hlm. 220. 
2  Sri Soemantri, Lembaga Negara dan State Auxiliary Bodies Dalam Sistem Ketatanegaran 

menurut UUD 1945; dalam Departemen Hukum Fakultas Hukum Unair, Dinamika 
Perkembangan Hukum Tata Negara dan Hukum Lingkungan, Surabaya, 2008, Departemen 

Hukum Fakultas Hukum Unair, Hlm. 197 dalam Jimly Asshiddiqie, Perkembangan Dan 

Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan 
Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006, Hlm. 221. 
3 Jimly Asshiddiqie, Menuju Negara Hukum yang Demokratis, Op. Cit., Hlm. 642-643 dalam 

Jimly Asshiddiqie, Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, 
Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006, Hlm. 221 
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sampai 22B UUD 1945. Sistem presidensial telah menjadi pilihan dari 

sebuah perubahan UUD 1945. 

Setelah perubahan UUD 1945, dalam seiringnya waktu muncul 

pertanyaan apakah fungsi dan peranan DPR RI sebagaimana 

diamanatkan dalam Bab VII Pasal 19 sampai 22B UUD NRI Tahun 

1945 sudah tepat dalam mekanisme checks and balances berdasarkan 

sistem presidensial? Maka dari itu perlu dikaji apa itu prinsip checks 

and balances, sistem presidensial, yang selanjutnya keduanya 

dihubungkan untuk mengkaji fungsi dan peran DPR dalam UUD 

1945. 

 

Posisi Kuat DPR saat ini 

Negara Indonesia pada awalnya menggunakan “pembagian 

kekuasaan” (distribution of power) dengan prinsip supremasi MPR 

menjadi “pemisahan kekuasaan” (seperation of power) dengan prinsip 

checks and balances sebagai ciri utamanya. Negara Indonesia 

berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 

hasil perubahan telah menganut teori “pemisahan kekuasaan” 

(seperation of power) untuk menjamin prinsip checks and balances 

demi tercapainya pemerintahan yang demokratis yang merupakan 

tuntutan dan cita-cita reformasi.
4

 Kata demokratis menunjukkan 

bahwa penyelenggaraan pemerintahan haruslah dengan pola 

demokrasi yang menuju pada good governance. Bila melihat lebih 

jauh, secara sederhana , bahwa dalam demokrasi kedaulatan berada di 

tangan rakyat
5

. Artinya bahwa rakyat ikut andil dalam 

penyelenggaraan Negara. Peran rakyat dalam hal ini terwujud pada 

kekuasaan legislatif dan eksekutif. 

Anggota DPR dan Presiden, keduanya merupakan pilihan 

rakyat secara langsung. Jika dihubungkan dalam demokrasi yang 

berada ditangan rakyat maka sangat sesuai. Rakyat mempunyai peran 

untuk memilih para wakilnya secara baik untuk menyelenggarakan 

Negara yang nantinya akan kembali atau dipertanggung jawabkan 

                                                           
4  Anton Praptono, Teori Pembagian Kekuasaan, http://click-gtg.blogspot.co.id/2008/11/teori-

pembagian-kekuasaan.html , diunduh 28 Oktober 2016. 
5 Gunawan Suswantoro, Pengawasan Pemilu Pastisipatif, Erlangga,  Jakarta, 2015, Hlm. 2. 
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kepada rakyat. Seperti halnya presiden dipilih langsung oleh rakyat 

maka dalam diri presiden terdapat unsur representative, karena 

presiden mendapatkan legitimasi langsung dari rakyat yang tidak 

berbeda dengan anggota DPR dan DPD, bahkan dikatakan unsur 

keterwakilan Presiden lebih tinggi dari seorang anggota DPR dan 

DPD.
6
 Dalam hal ini pemilihan umum dapat selalu menguji dari waktu 

ke waktu apakah rejim yang berkuasa telah memperhatikan 

kepentingan rakyatnya.
7
 

Berbicara mengenai chacks and balances, perlu diingat adanya 

istilah trias politica lembaga Negara, perlu diuraikan terlebih dahulu 

yaitu apa yang dimaksud trias politica dan prinsip chacks and 

balances, apa kriteria presidensil, sehingga dapat dipahami bahwa 

sejauh mana sistem itu harus dijalankan. Lembaga-lembaga Negara 

secara instrumental mencerminkan pelembagaan fungsi-fungsi 

kekuasaan Negara yang utama yang hubungannya satu dengan yang 

lainnya diikat oleh prinsip “chacks and balances”
8
. 

Menurut Montesquieu, disetiap Negara selalu terdapat tiga 

cabang kekuasaan yang diorganisasikan ke dalam struktur 

pemerintahan, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif yang 

berhubungan dengan pembentukan hukum atau undang-undang 

Negara, dan cabang kekuasaan eksekutif yang berhubungan dengan 

penerapan hukum sipil.
9
 Ketiga fungsi kekuasaan Negara itu harus 

dilembagakan masing-masing dalam tiga organ Negara. Satu organ 

hanya boleh menjalankan satu fungsi dan tidak boleh saling 

mencampuri urusan masing-masing dalam arti yang mutlak.
10

 Dalam 

hal demikian, maka masing-masing lembaga Negara tersebut harus 

benar-benar menjalankan fungsinya secara benar agar tidak saling 

tumpang tindih dalam pelaksanaan kewenangan. Seperti yang 

                                                           
6 Alwi Wahyudi Hukum Tata Negara Indonesia dalam Perspektif Pancasila Pasca Reformasi, 

Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2012, Hlm. 230. 
7 Arief Budiman, Teori Negara: Negara, kekuasaan dan Ideologi, PT Gramedia Pustaka Utama, 

Jakarta, 1996, Hlm. 34. 
8 Putusan Nomor 005/PUU-IV/2000 tentang Judicial Review terdapat Undang-Undang Nomor 

22 Tahun   2004 tentang Komisi Yudisial dalam Jimly Asshiddiqie, Perkembangan Dan 

Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan 
Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006, Hlm. 224. 
9  Jimly Asshiddiqie, Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, 

Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006, Hlm. 34. 
10 Ibid., Hlm. 35. 
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dikatakan oleh Prof. Jimly Asshiddiqie bahwa antar lembaga Negara 

perlu adanya koordinasi dan kerjasama. Sehingga apabila telah 

menjalankan fungsinya secara baik maka hal yang harus dilakukan 

dalam mewujudkan pengelolaan Negara yang good governance adalah 

dengan saling berkoordinasi dan bekerjasama dalam melaksanakan 

kewenangannya. 

Posisi atau kewenangan DPR saat ini lebih kuat dibandingkan 

sebelum perubahan UUD 1945. Kewenangan DPR sebagai 

perwujudan dari lembaga legislatif diperkuat oleh UUD 1945 Pasal 20 

ayat (1) bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan 

membentuk undang-undang. Pada pasal tersebut mempertegas bahwa 

fungsi legislasi dari DPR jelas-jelas kuat termaktub dalam UUD 1945. 

Untuk menggambarkan kuatnya posisi DPR dapat dilihat juga dalam 

Pasal 7C UUD 1945 menyatakan bahwa Presiden tidak dapat 

membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. 

Selain itu juga diperkuat dengan Pasal 7A UUD 1945 menjelaskan 

bahwa 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 penghianatan terhadap Negara, korupsi, 

penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela 

maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden 

dan /atau Wakil Presiden. 

 

Koordinasi dan Kerjasama DPR 

Dewan Perwakilan Rakyat yang merupakan penjelmaan dari 

kekuasaan legislatif yang berwenang membentuk undang-undang. 

Bahkan seperti halnya Presiden, para anggota DPR-pun secara sendiri-

sendiri dapat berinisiatif untuk mengajukan rancangan undang-undang 

asalkan memenuhi syarat, yaitu jumlah anggota DPR yang tampil 

sendiri-sendiri itu mencukupi jumlah persyaratan minimal yang 

ditentukan undang-undang.
11

 Banyak fungsi yang djalankan oleh DPR 

sejak adanya perubahan UUD 1945 yang terakhir tahun 2002. Bentuk 

                                                           
11 Ibid., Hlm. 134. 
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dari koordinasi dan kerjasama dari DPR dalam menjalankan fungsinya 

adalah sebagai berikut. 

1. Pada Pasal 5 ayat (1) bahwa Presiden berhak mengajukan 

rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. 

2. Pada Pasal 11 ayat (1) dan (2) menjelaskan yang pada intinya 

presiden dengan persetujuan DPR menyetakan perang, membuat 

perdamaian dan perjanjian dengan Negara lain. 

3. Pada Pasal 13 juga dinyatakan bahwa dalam mengangkat duta dan 

menerima penempatan duta Negara lain harus memperhatikan 

pertimbangan DPR. 

4. Pada Pasal 14 ayat (2) menyatakan bahwa presiden member 

amnesty dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR. 

5. Pada Pasal 20 ayat (2) bahwa dalam pembahasan rancangan 

undang-undang dibahas antara DPR dan Presiden untuk 

mendapatkan persetujuan bersama. 

Menurut Jimly Assiddiqie, ada beberapa prinsip mendasar yang 

menentukan hubungan antar lembaga Negara yang dikemukakannya, 

yaitu: 

1. Supremasi konstitusi 

Salah satu perubahan mendasar dalam UUD 1945 adalah 

perubahan Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi “Kedaulatan berada 

ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. 

Ketentuan ini membawa implikasi bahwa kedaulatan rakyat tidak lagi 

dilakukan sepenuhnya oleh MPR, tetapi dilakukan menurut ketentuan 

Undang-Undang Dasar. MPR tidak lagi menjadi lembaga tinggi 

Negara di atas lembaga-lembaga tinggi lainnya. UUD 1945 menjadi 

dasar hukum tertinggi pelaksanaan kedaulatan rakyat. Hal ini berarti 

kedaulatan rakyat dilakukan oleh seluruh oragan konstitusional 

dengan masing-masing fungsi dan kewenangannya berdasarkan UUD 

1945. Lembaga-embaga Negara yang merupakan organ konstitusional 

kedudukannya tidak lagi seluruhnya hierarkis dibawah MPR, tetapi 
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sejajar dan saling berhubungan secara fungsional (distributed 

fungcitionally) kepada oragan-organ konstitusional.
12

 

2. Sistem Presidensial 

Salah satu kesepakatan dalam Sidang Tahunan MPR Tahun 

1999 terkait perubahan UUD 1945 adalah “sepakat untuk 

mempertahankan sistem Presidensial (dalam pengertian sekaligus 

penyempurnaan agar betul-betul memenuhi ciri-ciri umum sistem 

presidensial).”
13

 Sistem pemerintahan dikatakan bersifat presidensial 

harus memenuhi beberapa ketentuan seperti yang diungkapkan oleh 

Jimly Assiddiqie sebagai berikut: (a) kedudukan kepala Negara tidak 

terpisah dari jabatan kepala pemerintahan; (b) kepala Negara tidak 

bertanggung jawab kepada parlemen, melainkan langsung 

bertanggung jawab kepada rakyat yang memilihnya; (c) Presiden juga 

sebaliknya tidak berwenang membubarkan parlemen; (d) kabinet 

sepenuhnya bertanggung jawab kepada Presiden sebagai pemegang 

kekuasaan pemerintahan Negara atau sebagai administrator yang 

tertinggi. Dalam sistem presidensial, tidak dibedakan apakah presiden 

adalah kepala Negara atau kepala pemerintahan. Akan tetapi, yang ada 

hanya presiden dan wakil presiden saja dengan segala hak dan 

kewajibannya atau tugas dan kewenangannya masing-masing.
14

  

3. Pemisahan kekuasaan atau chacks and balances 

Hubungan antara kekuasaan eksekutif yang dilakukan oleh 

Presiden, kekuasaan legislatif oleh DPR (dan dalam hal tertentu DPD 

sebagai co-legislator), dan kekuasaan yudikatif yang dilakukan oleh 

Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan 

perwujudan sistem chacks and balances. Sistem chacks and balances 

dimaksudkan untuk mengimbangi pembagian kekuasaan yang 

dilakukan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan dalam 

hubungan antar lembaga. Dalam pelaksanaan kekuasaaan pembuatan 

undang-undang misalnya, walaupun ditentukan kekuasaan membuat 

undang-undang dimiliki oleh DPR, namun dalam pelaksanaannya 

membutuhkan kerjasama dengan co-legislator, yaitu Presiden dan 

                                                           
12 Ibid., Hlm. 225-226. 
13 Ibid., Hlm. 226. 
14 Ibid., Hlm. 227-228.  
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DPD (untuk rancangan undang-undang tertentu). Bahkan, suatu 

ketentuan undang-undang yang telah mendapatkan persetujuan 

bersama DPR dan presiden serta telah disahkan dan diundangkan pun 

dapat dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh 

Mahkamah Konstitusi jika dinyatakan bertentangan dengan 

(Pancasila, Pen) UUD 1945.
15

 

 

PENUTUP 

DPR yang mempuyai yang mempunyai kekuasaan membentuk 

undang-undang saat ini telah mempunyai posisi yang kuat dan 

mempunyai peran koordinasi dan kerjasama dalam beberapa hal 

khususnya kepada presiden atau lembaga eksekutif. Korodinasi dan 

kerjasama tersebut tertuang secara jelas dalam UUD 1945. Perlu 

adanya pelaksaan peran dan fungsinya secara optimal agar dapat 

terlaksana secara baik dalam penyelenggaraan Negara. Bukan hanya 

DPR akan tetapi peran dan fungsi dari presiden (lembaga eksekutif) 

dan MA/MK (lembaga yudikatif) harus juga menjalankan peran dan 

fungsinya secara baik dan saling berkoordinasi dan bekerjasama 

dengan baik. 

Sistem presidensial telah diterapkan secara baik dan tinggal 

menunggu bagaimana implementasinya dalam penyelenggaraan dari 

masing-masing lembaga Negara. Waktu yang akan membuktikan 

komitmen untuk mempertahankan sistem presidensial dalam 

penyelenggaraan pemerintahan ke depan. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15 Jimly Asshiddiqie, Menuju Negara Hukum yang Demokratis, Op. Cit., Hlm. 643-644 dalam 

Jimly Asshiddiqie, Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, 
Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006, Hlm.  229. 
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OPTIMALISASI TUGAS PARTAI POLITIK  

DALAM NEGARA DEMOKRASI 

 

Oleh: Sujadmi 

 

 

PENDAHULUAN 

Kehidupan kelompok masyarakat dalam ukuran besar 

cenderung tergabung dalam sebuah organisasi yang disebut negara. 

Negara merupakan sebuah lembaga yang mengatur kehidupan para 

masyarakat atau rakyatnya sebagai anggota. Merujuk pada Budiman, 

sebagai sebuah lembaga, negara memiliki kekuasaan yang sangat 

besar di dalam sebuah kelompok masyarakatnya. Disamping itu 

negara juga memiliki kekuasaan yang sangat besar yang diperoleh dari 

kepentingan umum sebagai bentuk pelembagaan yang diberikan oleh 

warganya (1996: 2-4). Dengan demikian, negara hendaklah bisa 

mewakili kepentingan umum (warganya) dengan melawan 

kepentingan-kepentingan pribadi atau golongan. 

Pandangan bahwa negara harus mendahulukan kepentingan 

umum dan sebagai pihak yang netral menjadi acuan dalam 

penyelenggaraan negara di Indonesia. Hal tersebut juga diyakini oleh 

sebagian besar masyarakat di negara ini meskipun kadangkala pada 

praktiknya, negara tidak menjalankan itu (bersikap netral) dan dinilai 

sebagai hal yang abnormal. Ketika itu terjadi maka dinilai ada 

kekeliruan pada sistem yang dijalankan.  

Negara juga dipandang sebagai sebuah sistem yang terdiri dari 

berbagai elemen dan kepentingan yang bermain didalamnya. Di 

Indonesia sendiri, sistem yang dibangun berupaya mengarah pada 

perwujudan pemenuhan kepentingan umum yang berkeadilan sosial 

bagi seluruh masyaratknya. Pernyataan itu jelas tertuang dalam 

ideologi yang dianut yakni Pancasila. Pada sila-sila yang tercantum 

menyebutkan adanya sila ke empat yakni ‘kerakyatan yang dipimpin 

oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perkawilan’ dan 

sila ke lima yang menyebutkan ‘Keadilan sosial bagi seluruh rakyat 

Indonesia’. 
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Merujuk pada keempat menggambarkan bahwa keberadaan 

partai politik dinilai cukup penting dan menjadi wadah aspirasi serta 

representasi bentuk suara rakyat. Pada sila kelima tersebut, maka 

negara dituntut untuk dapat menyelenggarakan sistem kenegaraan 

yang mengacu pada perwujulan sila tersebut. Negara dalam 

menjalankan amanat Undang-undang dan ideologi dituntut untuk bisa 

membentuk dan menjalankan sebuah sistem yang berasaskan pada 

keadilan sosial. Melalui penyelenggara negara, maka Indonesia 

menerapkan adanya sistem Presidensiil dalam penyelenggaraan sistem 

kenegaraan. 

Sistem presidensiil ini dinilai sebagai sistem yang cukup 

relevan dengan kondisi masyarakat atau negara Indonesia yang 

menganut sistem demokrasi. Keberadaan partai politik menjadi 

penting dalam sebuah negara demokrasi guna menunjang jalannya 

pemerintahan. Dengan demikian, bagaimana seharusnya peran partai 

politik dalam sebuah negara demokrasi ?. Lebih lanjut, apakah sistem 

penyelenggaraan pemerintah dengan sistem presidensiil sudah cukup 

baik atau relevan untuk mencapai suatu kondisi keadilan sosial 

melalui sistem partai politik sebagai jembatan aspirasi rakyat 

sebagaimana yang tertera dalam ideologi negara Indonesia yakni 

Pancasila khususnya sila keempat? 

  

Negara dan Keadilan Sosial 

Sistem politik yang dianut negara kita adalah sistem demokrasi. 

Pada sistem ini menunjukkan bahwa kedaulatan sepenuhnya ada di 

tangan rakyat. Budiman menyatakan bahwa sistem politik yang 

demokratis adalah sistem yang didasarkan pada perimbangan 

kekuatan politik yang nyata (bukan hanya sekedas legalitas formal 

saja) antara pemerintah dan masyarakat (1996: 38-39). Dengan 

demikian, sistem demokrasi yang seperti ini merupakan demokrasi 

yang memiliki akar pada struktur masyarakat yang ada. 

Guna menciptakan keadilan sosial yang mencakup keseluruhan 

lingkungan hidup yang menentukan nasib warga masyarakatnya, 

negara menganut sistem demokrasi. Dalam demokrasi politik, 

memberikan arahan atau panduan mengenai bagaimana seharusnya 
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pemerintahan dijalankan (Latif, 2011: 415). Pemerintahan hendaknya 

dijalankan berdasarkan kedaulatan rakyat dan dalam hal ini Indonesia 

menganut sistem Presidensiil. 

Melalui sistem presidensiil maka dibentuknya 3 (tiga) lembaga 

negara yakni eksekutif, legislatif dan yudikatif dinilai sudah cukup 

bisa mewakili akan suara-suara rakyat. Ketiga lembaga ini merupakan 

penyelenggara negra yang mengembang amanat warganya. Asas 

keadilan pun harus dilaksanakan. Selama ini Indonesia dinilai sudah 

melakukan asas keadilan tersebut dalam penentuan pelaksana atau 

memilih orang-orang yang menempati posisi pada ketiga lembaga 

tersebut. Asas keterwakilan yang dilakukan dalam memilih para 

perwakilan di parlemen dinilai sudah cukyp memadai. 

Dasar hukum yang digunakan merujuk pada Bab VII Pasal 19-

22B UUD NRI Tahun 1945 telah menunjukkan adanya asas keadilan 

dalam pemilihan dan pembagiian tugas pokok dan fungsi legislatif. 

Mekanisme check and balances yang tertera dinilai sudah tepat 

dilakukan dimana adanya sistem pertanggungjawaban antara eksekutif 

dan legislatif. Setiap warga negara Indonesia ini pun mempunyai hak 

dan kesempatan yang sama untuk menempati posisi ketiga lembaga 

negar tersebut. Negara dengan sitem presiensiil ini diharapkan dapat 

mengedepankan asas keadilan dan transparan dalam menjalankan 

pemerintahan dan sistem pengawasan yang dilakukan dapat dijalankan 

dengan sebaik-baiknya. 

 

PERAN PARTAI POLITIK 

Salah satu institusi penting dari demokrasi dalam menjembatani 

aspirasi rakyat ke dalam pemerintahan adalah partai politik. Partai 

politik, menurut Hatta, adalah sarana untuk mengorganisasikan opini 

publik agar rakyat bisa belajar dan merasakan tanggung jawab sebagai 

warga dari sebuah Negara anggota dari sebuah masyarakat. Dalam 

Negara demokrasi, keberadaan partai politik cukup penting agar 

menjadi jembatan untuk menyampaikan aspirasi sehingga rakyat dapat 

terlibat secara aktif dalam jalannya pemerintahan. Semakin baik 

kemampuan partai dalam menjalankan fungsinya sebagai aspirasi, 

semakin tinggi pula rasa keterlibatan rakyat dalam pemerintahan. Bila 
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keterlibatan rakyat dalam pemerintahan semakin tinggi, legitimasi 

pemerintahan semakin kuat dan dengan demikian demokrasi telah 

berjalan sebagaimana mestinya.
1
 

Berangkat dari apa yang dikatakan oleh Hatta, bahwa peran 

partai politik dalam menjalankan fungsinya adalah sesuatu keharusan 

untuk dapat membawa aspirasi rakyat dengan baik. Fungsi partai 

politik yang akan dibahas dalam hal ini adalah fungsinya dalam 

pendidikan politik dan rekrutmen politik. Kenapa dua hal itu? Karena 

dalam dua fungsi itu yang kadang terjadi ketidak optimalan dalam 

menjalankannya. Peran rakyat dalam hal ini yang dilakukan melalui 

partai politik ujungnya adalah pada pemilihan presiden dan wakilnya 

(lembaga eksekutif) dan anggota DPR (lembaga legislative). 

UUD 1945 menjadi dasar hukum tertinggi pelaksanaan 

kedaulatan rakyat.
2
 Hal ini berarti kedaulatan rakyat dilakukan oleh 

seluruh oragan konstitusi dengan masing-masing fungsi dan 

kewenangannya berdasarkan UUD 1945.
3
 Bila dikaitkan dengan sila 

ke IV Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat 

kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dapat dilihat 

bahwa dalam susunan dan sumber anggota DPR yang dipilih melalui 

pemilu seharusnya berasal dari pengkaderan partai politik dan 

perwakilan daerah pemilihan yang selaras dengan kedaulatan rakyat 

yang berdasarkan pada permusyawaratan dan perwakilan. Pada 

tatanan sistem presidensial saat ini, menyeimbangkan legitimasi dan 

kedudukan antara lembaga eksekutif dan legislatif. Peran rakyat 

meliputi keduanya, yaitu pada lembaga eksekutif dan lembaga 

legislatif. Rakyatlah yang menentukan Presiden dan wakil presiden 

serta anggota DPR maupun DPD secara langsung. 

Dalam proses itu yang paling penting untuk diperhatikan adalah 

pada proses pendidikan politik dan rekrutmen politik. Apakah parpol 

sudah menjalankan kedua fungsi tersebut secara baik? Masih perlu 

penelitian lebih lanjut. Karena pendidikan politik bagi kadernya atau 

                                                           
1 Yudi Latif, Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila, PT Gramedia 
Pustaka Utama, Jakarta, 2011, Hlm. 416-417. 
2 Alwi Wahyudi, Hukum Tata Negara Indonesia Dalam Perspektif Pancasila Pasca Reformasi, 

Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2012, Hlm. 225-226. 
3 Ibid., Hlm. 226. 
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masyarakat yang dilakukan dengan baik akan dapat memberikan 

masukan dan mempercerdas masyarakat dalam berperan dalam dunia 

politik. Sehingga masyarakat dapat menentukan siapa yang menjadi 

wakilnya dalam lembaga eksekutif sesuai dengan keinginan rakyat 

yang tentunya baik. Pada rekrutmen politik apabila dilakukan secara 

baik misalnya pada pemilihan anggota legislative akan memberikan 

dampak pada terwujudnya aspirasi masyarakat yang diwakili oleh 

wakilnya di DPR atau DPD benar-benar terlaksana. Sehingga bila 

parpol telak menetapkan proses rekrutmen dengan baik tidak hanya 

kepentingan sesaat dan untuk golongan tertentu maka parpol dapat 

menghadirkan para calon wakil rakyat yang benar-benar berkualitas. 

Dalam teorinya Jean Jacques Rousseau mengenai perjanjian 

masyarakat, mengatakan bahwa dalam suatu Negara , natural liberty 

telah berubah menjadi civil liberty dimana rakyat memiliki hak-

haknya. Menurut Rousseau, sejauh kehendak manusia diarahkan pada 

kepentingan sendiri atau kelompoknya maka kehendak mereka tidak 

bersatu atau bahkan berlawanan, tetapi sejauh diarahkan pada 

kepentingan umum bersama sebagai satu bangsa, semua kehendak itu 

bersatu menjadi satu kehendak, yaitu kehendak umum atau yang 

dikenal dengan istilah volonte general.
4
 Kehendak umum tersebut 

telah diwujudkan dalam pemilihan umum secara langsung. Proses 

pemilihan umum sangat dipengaruhi oleh pendidikan politik yang 

diperoleh masyarakat dan proses rekrutmen para calon yang diusung 

oleh para partai politik. Bila dihubungkan dengan dengan kedaulatan 

rakyat maka yang perlu dipertanyakan adalah apakah pengkaderan 

parpol mempunyai standar yang baik dan sesuai dengan keinginan 

rakyat yang dapat menghasilkan calon anggota legislatif yang 

berkompeten dan berkualitas serta cerdas. Dan juga apakah 

masyarakat sudah diberikan pendidikan yang baik oleh partai politik 

dan seperti apakah seharusnya pendidikan politik yang diberikan oleh 

partai politik kepada masyarakat. Pertanyaan-pertanyaan itulah yang 

selama ini masih belum terjawab dengan baik dan masih belum ada 

ukuran yang jelas akan hal itu. 

                                                           
4 Bahder Johan Nasution, Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia, Mandar Maju, Bandung, 
2012, Hlm. 55. 
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Konsep pendidikan politik yang dapat dijalankan misalnya 

dengan melakukan pengkaderan sejak dini. Dimana parakader yang 

akan diajukan sebagai calon baik dalam lembaga eksekutif dan 

legislatif merupakan kader yang berkualitas tidak kader yang sifatnya 

instan. Partai politik dapat melakukan fit and proper test secara 

internal sebelum mengajukan kadernya untuk menduduki lembaga 

eksekutif dan legislative. Harapannya setiap partai politik dapat 

menunjuk kader yang bermutu dalam segala sisi untuk mewakili suara 

rakyat. Pendidikan politik juga hendaknya diberikan kepada 

masyarakat secara umum/keseluruhan. Kesadaran akan berpartipasi 

politik aktif sejak dini haruslah ditanamkan pada seluruh masyarakat 

agar sistem pengawasan dari rakyat kepada para wakilnya di eksekutif 

dan legislatif berjalan dengan baik. 

 

PENUTUP 

Susunan dan sumber anggota DPR melalui pemilu yang berasal 

dari pengkaderan parpol dan perwakilan daerah pemilihan belum 

selaras dengan kedaulatan rakyat yang berdasarkan permusyawaratan 

perwakilan. Karena dalam kedaulatan rakyat perlu adanya partisipasi 

masyarakat yang baik. Yang baik tentunya tidak hanya sekedar 

berpartisipasi, akan tetapi berpartisipasi secara cerdas dengan 

kesadaran politik yang baik yang tentunya kesadaran yang baik itu 

menjadi tanggung jawab partai politik yang bertugas memberikan 

pendidikan politik yang baik pada masyarakat seluruhnya dengan 

standar pendidikan politik yang terarah dan tertata dengan baik. 

Di bidang eksekutif, adalah sebaiknya membuka peluang calon 

independen dalam pemilihan Presiden secara langsung, merubah 

dominasi partai politik yang saat ini memonopoli pencalonan 

Presiden. dan untuk lebih menguatkan system presidensiil yang 

efektif, perlu diadopsinya sistem dua partai. Menurut Matthew S. 

Shugart, ketidakstabilan pemerintahan akan terjadi bila sistem 

presidensial dipadukan dengan sistem multi partai. 
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SUSUNAN, KEDUDUKAN, FUNGSI, DAN PERAN DPR RI  

DI DALAM SISTEM PRESIDENSIIL 

 

Oleh: Wirazilmustaan 

 

 

SUSUNAN, KEDUDUKAN , FUNGSI, DAN PERAN DPR RI DI 

DALAM SISTEM PRESIDENSIIL. 

Sistem pemerintahan negara Indonesia menganut sistem 

pemerintahan presidensiil, yang merupakan sebuah sistem pemerintah 

yang dikepalai oleh seorang presiden dan dibantu oleh beberapa 

menterinya yang bertanggung jawab kepada presiden. Dalam sistem 

ketatanegaraan terdapat lembaga negara yang saling terkait yakni 

lembaga eksekutif, dan lembaga legislatif. Sistem pemerintahan 

presidensiil memiliki ciri antara lain: 

1. Kekuasaan eksekutif oleh Presiden yang dijalankan berdasarkan 

kedaulatan  rakyat yang dipilih oleh rakyat 

2. Negara dikepalai oleh seorang Presiden selaku pemegang 

kekuasaan negara sekaligus kepala pemerintahan. 

3. Presiden bertanggung jawab kepada rakyat yang memilihnya. 

4. Presiden mempunyai hak preogratif untuk mengangkat dan 

memberhentikan para menteri baik yang memimpin departemen 

maupun non departemen. 

5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR, sehingga antara 

Presiden dan DPR tidak dapat saling menjatuhkan. 

6. DPR tidak dapat membubarkan kabinet.  

Melihat hal tersebut maka sepatutnya kita ketahui bahwa 

Presiden dan DPR memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing 

yang saling menguatkan dalam sistem pemerintahan, suatu negara dan 

sistem pemerintahan hanya akan bergerak jika lembaga-lembaga 

negara yang memegang kekuasaan ikut menjalankannya.  

Menurut Miriam Budiharjo, kekuasaan negara dibagi kepada 

lembaga-lembaga negara dalam dua cara, yaitu: pertama secara 

vertikal, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkat 

pemerintahan. Pembagian kekuasaan ini nampak jelas dapat kita 
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saksikan kalau kita bandingkan antara negara kesatuan dan negara 

federal. Kedua, secara horisontal, yaitu pembagian kekuasaan menurut 

fungsinya. Pembagian ini menunjukkan pembedaan antara fungsi-

fungsi pemerintahan yang bersifat legislatif, eksekutif, dan yudikatif 

yang lebih dikenal dengan trias politica.
1
 

Perubahan UUD NRI Tahun 1945 membawa perubahan 

mengenai sistem ketatanegaraan Indonesia yaitu mengenai sistem 

kelembagaan lembaga perwakilan yakni Majelis Permusyawaratan 

Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah.  

Prinsip check dan balances menurut kamus hukum adalah 

sebagai sebuah sistem aturan yang menegaskan adanya mekanisme 

saling kontrol di antara cabang kekuasaan baik legislatif, eksekutif, 

maupun yudikatif yang dio desain untuk mencegah terkonsentrasinya 

kekuasaan dalam satu cabang sehingga mendominasi cabang 

kekuasaan yang lain. Secara konseptual, prinsip check and balance 

dimaksudkan agar tidak terjadi tumpang tindih antara kewenangan 

lembaga negara sehingga kekuasaan dalam negara haruslah diatur 

dengan seksama. 

Secara umum di dalam sistem Presidensial, mekanisme check 

and balances telah ada yaitu dengan adanya pemisahan kekuasaan 

antara eksekutif dan legislatif yang masing-masing dipegang oleh 

Presiden dan Parlemen. Peresiden memiliki legitimasi yang sangat 

kuat karena dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilu. 

Sehingga jika mengacu kepada pasal 19 – 22b Undang-Undang 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bisa kita lihat adanya 

pembagian kekuasaan antara legislatif dan yudikatif tertuang dalam 

penyusunan RUU yang harus dibahas dan disetujui bersama, fungsi 

anggaran dan pengawasan dikarenakan DPR merupakan perwakilan 

rakyat Indonesia yang juga dipilih secara langsung sama halnya 

dengan presiden. 

Keanggotaan MPR merupakan terdiri atas anggota DPR dan 

anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum, namun 

masyarakat akhir-akhir ini di pertontonkan dengan menurunnya 

                                                           
1 Miriam Budiharjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, cetakan keduapuluh tujuh, PT Gramedia Pustaka 
Utama, Jakarta, 2005. Hlm. 138 
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kinerja para anggota DPR yang telah mereka pilih. Banyaknya 

anggota DPR yang tidak disiplin dalam mengikuti kegiatan rutinitas 

DPD seperti rapat, anggota DPR yang selalu melakukan kegiatan studi 

banding ke luar negeri hingga banyaknya anggota DPR yang terjerat 

kasus korupsi. Itu semua merupakan potret suram yang 

dipertontonkan oleh para anggota DPR kepada rakyat yang telah 

memilih mereka, memberikan amanah untuk mereka agar membawa 

masa depan yang cerah kepada seluruh bangsa ini. Hal ini terjadi 

akibat banyaknya para calon dan anggota DPR yang instan, atau baru 

muncul ke permukaan ketika masa pemilihan umum di mulai. Partai 

politik sebagai salah satu kendaraan politik seharusnya tidak memilih 

para calon anggota DPR yang muncul secara tiba-tiba atau instan akan 

tetapi dengan pola tang tersistematis dalam  melakukan rekruitmen 

anggota partai yang akan mencalonkan diri, seperti melalui peng 

kaderan atau rekruitmen jauh sebelum akan di lakukannya pemilihan 

umum. 

Ini tidak lain adalah untuk menjaga martabat partai politik dan 

DPR tentunya sebagai penjelmaan rakyat yang berjumlah jutaan orang 

dengan mewakilkan suara dan kepentingannya pada sekelompok 

orang. Kemampuan dan kecakapan seorang anggota DPR harus bisa 

dipertanggung jawabkan oleh dirinya sendiri dan partai politik 

pengusungnya sebaga bentuk konsekuensi ketika dirinya terpilih. 

Sehingga apa yang diharapkan masyarakat dapat terpenuhi, etika dan 

disiplin anggota DPR harus tetap selalu di tegakkan. Fungsi 

pengawasannya bisa dilakukan oleh Badan Kehormatan DPR dan 

partai pengusungnya.  

Artinya bahwa, setiap anggota DPR wajib mematuhi etika dan 

disiplin dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai perwakilan 

rakyat. Banyak kritikan masyarakat terhadap maraknya ketidak 

displinan anggota DPR seperti masih adanya anggota yang sering 

tidak hadir baik dalam kegiatan sehari-hari maupun rapat rutinitas alat 

kelengkapan DPR, serta minimnya produk legislasi yang dihasilkan 

oleh DPR. 
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Kita harus ingat, bahwa anggota DPR merupakan lembaga yang 

memiliki kewenangan dalam hal check and balances terhadap 

pemerintah antara lain: 

1. Fungsi legislasi sebagai perwujudan DPR sebagai pemegang 

kekuasaan membentuk Undang-undang. 

2. Fungsi pengawasan melalui pengawasan atas pelaksanaan 

undang-undang dan Anggaran Penerimaan dan Belanja 

Negara (APBN) 

3. Fungsi anggaran dalam hal untuk membahas dan memberikan 

persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap 

rancangan undang-undang tentang APBN yang di ajukan oleh 

Presiden.
2
 

Dari hal tersebut sehingga dapat kita pahami bahwa, kedudukan 

antara eksekutif dan legislatif merupakan sebuaha kekuatan atas 

kekuasaan yang seharusnya bersinergi dengan tujuan yang sama yaitu 

kesejahteraan rakyat. Sehingga tidak ada alasan seharusnya jika antara 

kedua lembaga tersebut saling menjatuhkan atau mencari kesalahan 

hanya karena sebuah permasalahan politik semata. 
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TINJAUAN MENGENAI PERAN DAN FUNGSI DPR  

DALAM UUD NKRI TAHUN 1945 PASCA AMANDEMEN 

BERDASARKAN MEKANISME CHECK AND BALANCE 

 

Oleh: Yokotani 

 

 

PENDAHULUAN 

Reformasi yang terjadi di negara Indonesia pada tahun 1998-

2002 telah menyebabkan banyak perubahan, salah satunya perubahan 

dalam praktek ketatanegaraan di Indonesia. Pasca otoriterianisme 

Orde Baru, harapan untuk membentuk kekuasaan secara ideal melalui 

amandemen UUD 1945 menjadi satu-satunya jalan untuk 

memperbaiki sistem yang ada dengan langkah menghapuskan satu-

persatu kewenangan yang besar dari kekuasaan eksekutif yang 

menjadi corak executive heavy pada masa pemerintahan Orde Baru 

agar kekuasaan lembaga negara menjadi lebih seimbang dengan corak 

pemisahan horizontal antar lembaga tinggi negara. 

Sistem pemerintahan yang menjadi kesepakatan dalam 

amandemen UUD 1945 ialah Sistem Pemerintahan 

Presidensiil.dengan kesepakatan dasar tersebut, salah satu topik utama 

yang dibahas pada masa awal perubahan konstitusi adalah 

pemberdayaan DPR. Hal ini dipandang penting mengingat konstruksi 

ketentuan mengenai DPR dalam UUD 1945 memang perlu untuk 

diperbaiki dan disempurnakan agar DPR menjadi lembaga kekuasaan 

leguislatif yang kuat dan seimbang dengan pemerintah.  

Pasca amandemen, terdapat 2 (dua) Lembaga Parlemen di 

Indonesia yakni Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnya disebut DPR) 

dan Dewan Perwakilan Daerah (selanjutnya disebut DPD). Meskipun 

berdasarkan teori kedua lembaga tersebut memiliki kedudukan yang 

sejajar (berdasarkan teori horizontal fungsional) namun pada tatanan 

pengaturannya mengenai fungsi, kewenangan dan perannya, lembaga 

DPR memiliki kedudukan yang lebih kuat daripada DPD sehingga 
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menimbulkan pemahaman bahwa parlemen Indonesia menganut 

sistem soft bicameral system.
1
 

Tetapi dengan kuatnya kedudukan DPR dalam UUD 1945 

tentunya harus memiliki sinegisitas dengan mekanisme check and 

balance yang diterapkan pada Sistem Pemerintahan Presidensiil 

sehingga meskipun kedudukan DPR pasca amandemen UUD 1945 

cenderung kuat (legislative heavy) tetapi harus tetap pada ruang 

lingkup yang mencerminkan mekanisme check and balanceagar, 

penerapan Sistem Pemerintahan Presidensiil tetap konsisten. 

Pertanyaannya apakah kedudukan, peran, dan fungsi DPR yang diatur 

dalam UUD 1945 sudah tepat dengan penerapan mekanisme check 

and balance pada Sistem Pemerintahan Presidensiil yang dianut di 

negara Indonesia. Oleh karena itu penulisan ini melakukan tinjauan 

mengenai kedudukan, fungsi dan peran DPR dalam UUD 1945 pasca 

amandemen berdasarkan mekanisme check and balance. 

 

PERMASALAHAN 

Sehubungan dengan adanya kajian konseptual mengenai peran 

dan fungsi DPR dalam UUD NKRI 1945 pasca amandemen, maka 

muncul beberapa permasalahan yang terkait dengan tinjauan mengenai 

peran dan fungsi DPR berdasarkan mekanisme check and balace 

berdasarkan sistem pemerintahan presidensiil, dalam penelitian ini 

terdapat rumusan pertanyaan, yaitu sebagai berikut : 

1. Apa saja fungsi dan peran DPR RI sebagaimana diamanatkan 

Bab VII Pasal 19 s.d 22B UUD NKRI Tahun 1945? 

2. Apakah peran dan fungsi DPR tersebut sudah tepat dalam 

mekanisme chekcks and balances berdasarkan sistem 

Presidensiil? 

 

 

 

                                                           
1 Jimly Asshiddiqie, 2004, Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam 
UUD 1945, FH UII PRESS, Yogyakarta, Hlm 52 
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Fungsi dan Peran DPR RI berdasarkan UUD NKRI 1945 

DPR diatur dalam Bab VII Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 dan 

Pasal 22 UUD 1945. Pasal 19 ayat (1) menentukan bahwa susunan 

DPR ditetapkan dengan undang-undang.Dalam ayat (2) dinyatakan 

bahwa DPR bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. Berdasarkan 

Perubahan Kedua UUD 1945, ketentuan Pasal 19 yang berisi dua ayat 

tersebut diubah menjadi terdiri atas tiga ayat, yaitu: “(1) Anggota DPR 

dipilih melalui pemilihan umum, (2) Susunan DPR diatur dengan 

undang-undang, (3) DPR bersidang sedikitnya sekali dalam setahun”. 

Selanjutnya, Pasal 20 yang aslinya terdiri atas dua ayat, 

menentukan bahwa tiap-tiap undang-undang menghendaki persetujuan 

DPR (ayat 1).Jika sesuatu rancangan undang-undang tidak mendapat 

persetujuan DPR, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi 

dalam persidangan DPR masa itu (ayat 2).Berdasarkan Perubahan 

Pertama UUD 1945, Pasal 20 itu diubah menjadi terdiri atas 4 ayat, 

dan berdasarkan Perubahan Kedua ditambah lagi dengan ayat (5) 

sehingga seluruhnya menjadi 5 ayat. Rumusan kelima ayat Pasal 20 

UUD 1945 tersebut selengkapnya berbunyi sebagai berikut: 

1. DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. 

2. Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh DPR dan Presiden 

untuk mendapat persetujuan bersama. 

3. Jika rancangan undang-undang tersebut tidak mendapat 

persertujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh 

dimajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu. 

4. Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah 

disetujui bersama untuk menjadi undang-undang. 

Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui 

bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh 

hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan 

undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib 

diundangkan. 

 

www.m
pr

.g
o.

id



 

Susunan, Kedudukan, Fungsi dan Peran DPR RI 157 

 

Selain itu, dalam Perubahan Kedua UUD 1945, ditambah lagi 

ketentuan Pasal 20A yang berisi 4 ayat sebagai berikut: 

1. DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi 

pengawasan. 

2. Dalam melaksanakan fungsinya, hak yang diatur dalam pasal-

pasal lain Undang-Undang dasar ini, DPR mempunyai hak 

interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. 

3. Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang 

Dasar ini, setiap anggota DPR mempunyai hak kemajuan 

pertanyaan, menyampaikan unsul dan pendapat, serta hak 

umunitas. 

4. Ketentuan lebih lanjut tentang cara pembuntukan undang-

undang diatur dengan undang-undang. 

Para anggota DPR, menurut ketentuan Pasal 21 ayat (1), berhak 

memajukan rancangan undang-undang. Ketentuan ayat (1) ini, dalam 

Perubahan Pertama UUD, diperbaiki rumusannya menjadi: “anggota 

DPR behak mengajukan usul rancangan undang-undang”. Ayat (2) 

pasal ini lebih lanjut menyatakan, “jika rancangan undang-undang itu, 

meskipun disetujui oleh DPR, tidak disahkan oleh Presiden, maka 

rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan DPR 

masa itu”. Selanjutnya, Pasal 22B hasil Perubahan Kedua, 

menentukan: “Anggota DPR dapat diberhentikan dari jabatannya, 

yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang. 

 

Urgensi Penerapan Mekanisme Check And Balance Pada Fungsi 

dan Peran DPR RI 

Sistem pemerintahan presidensiil menganut pemisahan 

kekuasaan (separation of power) dengan kekuasaan horizontal 

fungsional yang diterapkan dalam mekanisme check and balance. 

Mekanisme check and balance adalah suatu mekanisme 

ketatanegaraan dalam hubungan antar lembaga negara yang saling 

mengawasi dan mengimbangi. Mengawasi artinya memiliki hubungan 

suatu lembaga dengan lembaga lain dalam menjalankan kekuasaannya 

sehingga kekuasaan tersebut tidak mutlak dijalankan oleh lembaga 
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tersebut melainkan adanya pengawasan dari lembaga lain. Sedangkan 

seimbang artinya kekuasaan antar lembaga tinggi negara tersebut 

sejajar atau seimbang, dalam artian tidak ada lembaga negara yang 

menguasai atau menjadi atasan lembaga negara lain. 

Peran DPR di dalam ketatanegaraan Indonesia ialah sebagai 

lembaga legislatif atau lembaga perwakilan yang memiliki kedudukan 

yang sejajar dengan lembaga tinggi negara lain semisal Presiden, MA, 

MK, DPD, BPK, dan KY, serta lembaga negara independent lainnya. 

Fungsi dan peran DPR di dalam UUD NKRI 1945 telah tercantum 

dalam Pasal 19 hingga 22B sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. 

Namun perlu diingat bahwa amandemen UUD NKRI 1945 dilakukan 

dengan menghapus satu-persatu kekuasaan Presiden yang dinilai 

terlalu besar kemudian melakukan penguatan kekuasaan lembaga 

perwakilan dalam hal ini DPR sehingga yang terjadi ialah posisi DPR 

yang kuat (legislative heavy). 

Jika dikaji berdasarkan mekanisme check and balance terkait 

dengan fungsi dan peran DPR yang diamanatkan oleh UUD NKRI 

1945, terkait dengan kukasaan legislatfi yang dipegang oleh DPR 

tentunya memiliki kerancuan tersendiri. Hal ini berkaitan dengan 

inkonsistenan penerapan separation of power yang dianut oleh sistem 

pemerintahan presidensiil. Dalam konsep kekuasaan negara, sejatinya 

cabang kekuasaan legislatif memang dirumuskan untuk memegang 

kekuasaan membentuk undang-undang. Akan sejarah ketatanegaraan 

Indonesia dalam perumusan awal UUD NKRI Tahun 1945 di 

BPUPKI dan dilanjutkan oleh PPKI berpendapat lain, yakni 

kekuasaan membentuk undang-undang diberikan kepada Presiden. 

Hal ini tetap dipertahankan pada ketatanegaraan pasca 

amandemen.Namun dengan ketentuan yang diperhalus namun 

memiliki makna serupa.
2
 

UUD NKRI Pasal 20 ayat (1) mencantumkan secara jelas 

bahwa DPR memegang kekuasaan pembentukan undang-undang 

(kekuasaan legislatif), akan tetapi pada pasal-pasal berikutnya 

kedudukan lembaga eksekutif (Presiden) dalam pembentukan undang-

                                                           
2  Patrialis Akbar,2013,  Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945, Sinar 
Grafika, Jakarta, Hlm. 51. 
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undang juga masih sangat kuat terutama jika dilihat di dalam pasal 20 

ayat (2) hingga ayat (5). Jika ketentuan ini dikaitkan dengan 

mekanisme check and balancememang sudah tepat, akan tetapi 

mengingat peran Presiden yang begitu besar di dalam pembentukan 

undang-undang ini, kecenderungan yang terjadi ialah kekuasaan 

pembentuk undang-undang dibagi kepada DPR (lembaga legsilatif) 

dan Presiden (lembaga eksekutif) sebagaimana penerapan sistem 

pemerintahan parlementer. Padahal sistem pemerintahan presidensiil 

menganut pemisahan kekuasaan (separation of power). Artinya 

dengan praktek pembentukan undang-undang tersebut, terjadi 

pergesaran kekuasaan pembentukan undang-undang kearah sistem 

pemerintahan parlementer mekanisme yang terjadi sudah melebihi 

pada tataran mekanisme check and balance yang diterapkan di dalam 

sistem pemisahan horizontal. 

Mengenai ketentuan lain dalam fungsi dan peran DPR pada 

UUD NKRI pada dasarnya telah sejalan dengan penerapan mekanisme 

check and balance.Mengenai fungsi DPR selain fungsi legislasi yakni 

fungsi anggaran dan pengawasan, sudah tepat dengan corak 

mekanisme check and balance.Demikian juga mengenai hak-hak DPR 

dan anggota DPR, tepat dalam pelaksanaan mekanisme check and 

balance. 

 

Kesimpulan dan Saran 

Berdasarkan dari pembahasan yang telah diuraikan dapat 

diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 

1. Kekuasaan DPR pasca amandemen UUD NKRI 1945 telah 

mengalami perubahan yang sangat siginifikan. DPR pasca 

amandemen memiliki peran dan fungsi yang cenderung lebih 

kuat serta benar-benar mencerminkan lembaga perwakilan 

rakyat yang memiliki legitimasi kuat dari rakyat. Peran dan 

fungsi tersebut berkaitan dengan: 

a. Kekuasaan pembentuk undang-undang; 

b. Fungsi legislasai, fungsi anggaran, dan fungsi 

pengawasan; 
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c. Hak interplasi, hak angket, dan hak menyatakan 

pendapat; 

d. Anggota DPR memiliki hak mengajukan pertanyaan, 

menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas. 

2. Peran dan fungsi DPR sebagaimana yang diamanatkan dalam 

UUD NKRI 1945 pada dasarnya telah mencerminkan 

mekanisme check and balanceberdasarkan sistem 

pemerintahan presidensiil.Akan tetapi berkaitan dengan 

pembentukan undang-undang perlu untuk mengkaji lebih 

mendalam terutama mengenai peran lembaga presiden yang 

berlindung pada penerapan mekanisme check and balance 

akan tetapi yang terjadi ialah pergeseran kekuasaan 

pembentukan undang-undang ke arah sistem pemerintahan 

parlementer. 

Berdasarkan hasil konklusi sebagaimana yang telah diuraikan 

tersebut maka selanjutnya dapat dikemukakan saran sebagai 

berikut: Negara Republik Indonesia memang memiliki konstitusi yang 

fleksibel sehingga mengenai perubahan konstitusi merupakan hal yang 

jarang terjadi.Akan tetapi mengingat masih adanya permasalahan 

terkait tidak konsistenya sistem pemerintahan yang digunakan dengan 

penerapannya, sehingga perlu untuk melakukan amandemen ulang 

UUD NKRI 1945. 
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PRESIDENSIALISME ERA REFORMASI
1
 

 

Oleh: Zul Terry Apsupi, SS 

 

 

Indonesia sebagai sebuah negara setidaknya memiliki beberapa 

perubahan dalam sistem ketatanegaraan sejak era awal kemerdekaan 

sampai pada orde reformasi. Perubahan yang paling mendasar tentu 

saja berangkat dari sistem pemerintahan yang dulu bersifat 

parlementer dan kemudian semakin menguat dengan sistem 

presidensial. Kondisi ini tentu menjadi salah satu evolusi yang normal 

dalam sistem bernegara, mengingat perubahan sistem yang terjadi 

dapat dikatakan sebuah ikhtiar dalam membangun keadaban 

demokrasi dan penataan kelembagaan negara di Indonesia itu sendiri.  

Dalam perjalanannya, ternyata banyak hal yang mempengaruhi 

adanya perubahan sistem pemerintahan. Setidaknya pergantian UUD 

1945 menjadi UUDS 1950 yang kemudian muncul dekrit presiden 

pada tahun 1959 menandakan bahwa era demokrasi sempat jatuh 

dalam pola demokrasi semi otoriatarianisme. Perubahan pola ini (yang 

pada saat itu masih menganut sistem parlementer) menjadikan 

tonggak awal lahirnya sistem presidensial yang bahkan membuat 

presiden dapat membubarkan parlemen. Inilah sebenarnya cikal bakal 

negara indonesia dengan sifat presidensialnya, dimana kekuasaan 

terbagi dalam tiga lembaga yaitu eksekutif (sebagai eksekutor), 

legislatif (sebagai regulator) dan  yudikatif sebagai penegak atau 

penjaga marwah hukum. Dalam konteks dewasa ini, khususnya ketika 

bergulirnya era reformasi, justru perubahan sangat signifikan telah 

teradi dalam negara kita, setidaknya ada beberapa hal : 

Pertama, gelombang reformasi yang mengubah struktur 

ketatanegaraan melalui amandemen UUD 1945. Kedua, gelombang 

penguatan masyarakat sipil dalam lembaga-lembaga auxilary dalam 

pemerintahan. Ketiga, pemilihan presiden yang langsung dipilih oleh 

rakyat tanpa melalui mekanisme mandataris lembaga perwakilan 

                                                           
1 Makalah disampaikan dalam acara FGD dengan tema “Susunan, Kedudukan, Fungsi dan Peran 

DPR RI dalam Sistem Presidensil” kerjasama Lembaga Pengkajian MPR RI dengan Universitas 
Bangka Belitung (UBB), Tanggal 3 November 2016 di Hotel Santika-Bangka 
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(MPR) dan; Kempat, tidak adanya lembaga tertinggi negara sebagai 

implementasi adanya lembaga tertinggi (supreme court) sebagai 

manifestasi kekuasaan yang tidak tak terbatas yang dimiliki oleh 

eksekutif.  

Keempat indikator tersebut setidaknya dapat memotret bahwa 

gerakan reformasi turut memberikan andil yang sangat signifikan 

dalam pola pembagian kekuasaan, khususnya upaya untuk membatasi 

kekuasaan eksekutif yang terlampau kuat (executive heavy) dan 

cenderung mengarah pada bentuk pemerintahan semi otoritarianisme. 

Namun, persoalan yang muncul adalah bahwa jika pemerintahan 

dalam pola presidensialisme yang kita anut, khususnya mengenai 

pembagian kekuasaan dilaksanakan dengan mendorong lahirnya 

pemilihan langsung (khususnya presiden dan wakil presiden), maka 

konsekuensinya kelembagaan eksekutif sangat kuat sekali, karena 

presiden merupakan mandataris rakyat dan bukan mandataris 

perwakilan dalam MPR. Sehingga, jika dikonversi dengan sistem 

perwakilan kita yang menganut asas trikameralisme (DPR, DPD dan 

MPR), justru bentuknya tidak kongruen dengan pola chamber (kamar) 

seperti yang lazim digunakan oleh mayoritas negara demokrasi di 

dunia, khususnya terkait dengan pertanggungjawaban presiden.       

 

Konteks Amandemen UUD 1945 

Sejak reformasi bergulir setidkanya telah 4 (empat) kali UUD 

1945 diamandemen. Ada beberapa hal yang mendasari dilakukannya 

amandemen (MPR RI, 2015)
2
, diantaranya: 

1. Menyempurnakan aturan dasar mengenai tatanan negara dalam 

mencapai tujuan nasional yang tertuang dalam pembukaan UUD 

1945 dan memperkokoh negara kesatuan Republik Indonesia yang 

berdasarkan Pancasila, 

2. Menyempurnakan aturan mengenai jaminan dan pelaksanaan 

kedaulatan rakyat serta memperluas partisipasi rakyat agar sesuai 

dengan perkembangan paham demokrasi. 

                                                           
2 Panduan Pemasyarakatan UUD 1945 dan Ketetapan MPR 2015 
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3. Menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan 

perlindungan hak asasi manusia agar sesuai dengan perkembangan 

paham hak asasi manusia dan peradaban umat manusia yang 

sekaligus merupakan syarat bagi suatu negara hukum dicita-

citakan dalam UUD 1945. 

4. Menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan negara secara 

demokratis dan modern, antar lain melalui pembagian kekuasaan 

yang lebih tegas, sistem saling mengawasi dan saling 

mengimbangi (checks and balances) yang lebih ketat dan 

transparan, dan pembentukan lembaga-lembaga negara baru untuk 

mnegakomodasi kebutuhan bangsa dan tantangan zaman; 

5. Menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan konstitusional 

dan kewajiban negara mewujudkan kesejahteraan sosial, 

mencerdaskan kehidupan bangsa menegakkan etika, moral dan 

solidaritas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai 

dengan harkat dan martabat kemanusiaan dalam perjuangan 

mewujudkan negara sejahtera; 

6. Melengkapi aturan dasar yang sangat penting dalam 

penyelenggaraan negara, mewujudkan demokrasi, seperti 

pengaturan wilayah negara dan pemilihan umum; 

7.  Menyempurnakan aturan dasar mengenai kehidupan bernegara 

dan berbangsa sesuai dengan perkembangan aspirasi, kebutuhan, 

serta kepentingan bangsa dan negara Indonesia dewasa ini 

sekaligus mengakomodasi kecenderungannya untuk kurun waktu 

yang akan datang.   

Setidaknya ada dua frasa yang sangat menyentuh terkait dengan 

sistem ketatanegaraan kita, yaitu mengenai reformulasi ketatanegaraan 

dan kedua mengenai adanya perubahan sistem pembagian kekuasaan 

(sharring of power) antar lembaga negara. Dalam urgensi adanya 

amandemen pertama sampai keempat sejak bergulirnya reformasi, 

menunjukkan ada sebuah sistem ketatanegaraan yang belum sesuai 

dengan semangat untuk mengelola negara sesuai dengan prinsip-

prinsip demokrasi modern. Setidaknya pemikiran itulah yang 

ditangkap dan kemudian dimasukkan menjadi salah satu alasan 

mengapa struktur ketatanegaraan perlu diubah yang pada akhirnya 

selain menihilkan lembaga tertinggi negara juga memunculkan 
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lembaga-lembaga baru yang bersifat nonstruktural sebagai bentuk 

penguatan civil society dalam pengelolaan negara. Lembaga-lembaga 

baru tersebut biasa disebut sebagai state auxilary organs, atau auxilary 

institutions sebagai lembaga negara yang bersifat penujang. Diantara 

lembaga-lembaga itu kadang ada juga yang disebut sebagai self 

regulatory agencies, independent supervisory bodies atau lembaga 

yang menjalankan fungsi campuran (mix-function) antara fungsi 

regulatif, administratif dan fungsi penghukuman yang biasanya 

dipisahkan tetap justru dilakukan secara bersamaan oleh lembaga-

lembaga baru tersebut. Inilah salah satu eksperimentasi kelembagaan 

yang dilakukan oleh bangsa Indonesai terutama di masa transisi 

demokrasi setelah runtuhnya kekuasaan orde baru.
3
 

Muculnya lembaga-lambaga yang juga menjalankan fungsi 

regulator, eksekutor sampai pada penghukuman merupakan salah satu 

bentuk penguatan sistem presidensialisme dimana eksekutif 

(pemerintah) lebih dominan dibandingkan dengan legislatif (DPR). 

Kewenangan yang semakin meluas yang dimiliki oleh lembaga 

auxilary ini tentu berpengaruh pada kualitas pelaksanaan fungsi yang 

dimiliki oleh DPR sebagai regulator, budgeting dan juga pengawas. 

Konteks ini, bahwa DPR bukan hanya mengawasi pemerintah 

eksekutif dalam arti sempit (Presiden dan pembantunya), namun juga 

menjadi watch dog bagi lembaga bentukan baru yang bersifat 

experimental organization ini.  

Dalam konteks amandemen UUD 1945 yang telah 

dilaksanakan, posisi sharring of power yang dahulu justru 

menggunakan pola distribution of power menjadikan legislatif 

menjadi semakin kokoh dalam mengawasi dan juga “mencampuri” 

urusan eksekutif, khususnya yang berkaitan dengan pengisian kepala 

atau ketua lembaga tinggi negara lainnya, bahkan pada lembaga 

dibawah otorisasi Presiden. Dalam prinsip checks and balances system 

tentu hal ini menujukkan bahwa meskipun eksekutif dalam sistem 

presidensialisme kuat, namun tetap keterlibatan legistatif menjadi 

salah satu penentu dalam kebijakan eksekutif. Hal ini, sesuai dengan 

UUD 1945 Pasal 20A ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan Ayat (4). Ini 

                                                           
3 Assidiqie, Jimly. 2006. Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi. 
Setjend Kepaniteraan  MK RI. Jakarta   
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artinya, bangunan presidensial dan kedudukan legistaif sesuai dengan 

amanat UUD 1945
4
.  

  

Trikemaralisme 

Secara kelembagaan perwakilan sesungguhnya Indonesia 

menganut prinsip trikameralisme atau tiga kamar, yang terdiri dari 

DPR, DPD dan juga MPR yang merupakan kesatuan perwujudan 

antara DPR dan DPD. Jika dilihat, Prinsip trikameral ini diseluruh 

dunia hanya dianut oleh Indonesia
5
. Adapun sistem parlemen pada 

umumnya menganut unikameral ataupun bikameral. Namun, anehnya 

sistem trimakeral ini menempatkan ketiga lembaga dalam posisi 

sejajar dan justru lembaga yang paling kuat dalam memiliki 

wewenang ada ditangan DPR. DPD maupun MPR tidak memiliki 

kewenangan yang signifikan dalam merepresentasikan fungsi 

perwakilan yang dianut, padahal dalam pola pemilihan selruhnya 

(baik anggota DPR maupun DPD) dipilih langsung oleh rakyat. Hal 

ini kemudian memunculkan gagasan adanya penguatan peran DPD 

sebagai bentuk perwujudan trikamrealisme murni, dimana anggota 

DPR dan DPD memiliki tugas dan wewenang yang sama. Namun, 

wacana penguatan DPD ini semakin jauh panggang dari api, 

mengingat juga DPD dibentuk seolah hanya untuk meredam 

kekecewaan terhadap partai politik dan juga Golongan Karya serta 

utusan golongan yang menjadi alat politik dan legitimasi kekuasaan 

pada saat orde baru berkuasa. DPD tidak lain adalah perubahan wajah 

dari Utusan Golongan. Utusan Golongan merupakan perwakilan 

masyarakat Indonesia yang menjadi anggota Majelis 

Permusyawaratan Rakyat. Utusan Golongan ini dahulu diisi oleh 

perwakilan dari berbagai profesi seperti buruh, guru, petani, nelayan 

dan lain-lain. Setelah amendemen Undang-Undang Dasar 1945 

tahun 1999, keberadaan Utusan Golongan dihapuskan dan Utusan 

Daerah digantikan oleh Dewan Perwakilan Daerah. Keputusan untuk 

penghapusan Utusan Golongan ini bermula dari pendapat ketua Partai 

Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra dan tokoh Partai Umat 

                                                           
4 Materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI. 2015. Sekretariat Jenderal MPR RI. Jakarta. Hal. 140 
5 Ibid. Assiddiqie. 2006. hal 36. 
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Islam Harun Alrasyid
6
.  Adapun pada masa orde lama terdapat pula 

utusan golongan. Jumlah anggota MPRS pada waktu dibentuk 

berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 199 Tahun 1960 berjumlah 

616 orang yang terdiri dari 257 Anggota DPR-GR, 241 Utusan 

Golongan Karya, dan 118 Utusan Daerah
7
. 

Keputusan untuk mengadopsi kamar ini sesungguhnya 

terinspirasi dari sistem presidensial di Amerika Serikat yang 

menerapkan bikameralisme yang terdiri dari senat (utusan negara-

negara bagian) dan dewan perwakilan rakyat (house of representative) 

yang kemudian menjelma dalam kesatuan yang disebut congress 

(parlemen). Perlu juga dicermati bahwa Indonesia pernah menjelma 

menjadi Republik Indonesia Serikat pada masa berlakunya UUDS 

1950 sebagai konsekuensi Konferensi Meja Bundar pada tanggal 27 

Desember 1949. Oleh sebab itulah, maka menghidupkan kembali 

semangat untuk memperkuat utusan daerah yang saat ini menjelma 

menjadi DPD merupakan salah satu konsekuensi historis dan juga 

politik sejalan dengan adanya semangat otonomi pasca orde baru. 

Dengan sejarah panjang perwakilan ini, maka sudah selayaknya 

terjadi penguatan yang setara antara DPR dan juga DPD, meskipun 

sampai saat ini belum ada political will dari DPR terkait dengan 

wacana penguatan DPD yang juga berperan sebagai legislator dan 

memiliki kewenangan seperti halnya DPR.  

 

Pemilihan Langsung Presiden 

Salah satu buah dari amandemen ketiga UUD 1945 adalah 

penguatan sistem presidensial di Indonesia. Isi dari penguatan 

presidensial itu adalah dengan mengadakan pemilihan umum secara 

langsung untuk memilih presiden dan wakil presiden (pilpres). Pilpres 

memperkuat legitimasi presiden karena ia dipilih langsung oleh 

rakyat. Terlihat dalam pasal 6A UUD 1945 mengenai syarat-syarat 

pemilihan presiden dan wakil presiden dan pasal 6 ayat (1) mengenai 

syarat menjadi calon presiden dan wakil presiden. Konsekuensi 

                                                           
6 https://id.wikipedia.org/wiki/Utusan_Golongan (diakses tanggal 31 Oktober 2016) 
7 https://id.wikipedia.org/wiki/Majelis_Permusyawaratan_Rakyat_Republik_Indonesia (diakses 
tanggal 31 Oktober 2016) 
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lainnnya adalah pemilihan secara langsung ini mempersulit pemecatan 

(impeachment) presiden oleh MPR. Dalam konteks ini presiden tidak 

dapat diberhentikan karena masalah-masalah politik, sebaliknya 

presiden tidak dapat membubarkan DPR.
8
  

Posisi ini meskipun meneguhkan kekuasaan eksekutif melalui 

legitimasi langsung oleh rakyat dalam pemilu, namun disisi yang lain 

kelembagaan legislatif tidak dengan mudah dapat dibubarkan oleh 

eksekutif (presiden). Justru yang ditonjolkan adalah adanya 

mekanisme check and balances yang harus dilakukan oleh kedua 

lembaga tinggi negara tersebut. Dengan adanya amandemen ketiga ini 

tujuan yang hendak dicapai adalah adanya harmoni dan juga 

pembagian kekuasaan yang setara antara presiden dan juga DPR. 

Namun, langkah saling menguatkan ini akan hilang jika kontrol 

eksekutif terlalu besar terhadap lembaga legistaif. Hal ini terlihat 

ketika para pejabat eksekutif (misal menteri sebagai pembantu 

presiden) merupakan ketua partai politik. Posisi dilematis anggota 

dewan ini menjadikan parlemen terjebak dalam suasana orde baru 

dimana parlemen hanya berfungsi sebagai lembaga stempel 

pemerintah dalam memperoleh legitimasi atas kebijakan yang telah 

diambil oleh presiden. Demokrasi akan berjalan secara prosedural 

namun substansi dalam pelaksanaan tidak. Pemerintahan akan jatuh 

kedalam pola mobokrasi dimana legistaif tidak berdaya mengontrol 

kinerja eksekutif.   

Dengan diperkuatnya sistem presidensial dan juga parlemen 

yang tidak dapat dibubarkan oleh presiden diharapkan muncul sebuah 

pola hubungan mutual yang saling menguatkan antar lembaga 

eksekutif dan legislatif.  

 

Penguatan Peran DPR 

Sebagai lembaga yang memiliki fungsi anggaran, regulasi dan 

pengawasan, DPR sebenarnya memiliki kekuatan yang sangat besar, 

khususnya dalam melaksanakan kontrol atas kinerja eksekutif. Dalam 

fungsi anggaran DPR berhak untuk membahas atau bahkan 

                                                           
8 Budiardjo, Miriam. Dasar-Dasar Ilmu Politik. 2008. Gramedia. Jakarta, Hal 315 
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memberikan persetujuan atas penyusunan APBN
9
. Dismaping itu, 

dalam pola supervisi atau pengawasan DPR bahkan lebih dalam 

masuk dalam mekanisme pengambilan keputusan yang menjadi ranah 

eksekutif, khususnya terkait dengan posisi kelembagaan strategis 

seperti pemilihan Kepala Kepolisian, Jaksa Agung, Ketua KPK, Duta 

Besar sampai Kepala Lembaga Tinggi Negara (BPK, MK, KY). 

Setidaknya kewenangan yang dimiliki oleh DPR ini membuat 

parlemen memiliki daya kontrol yang cukup baik, khususnya terkait 

juga dengan kebijakan yang akan diambil oleh eksekutif. Penentuan 

jabatan strategis yang sebenarnya menajdi domain eksekutif adalah 

bentuk mekanisme check and balances yang ideal sesuai dengan 

amandemen UUD 1945.  

Terkait dengan fungsi regulasi, DPR juga memiliki peran 

sentral dalam menentukan langkah politik hukum dan juga program 

legislasi nasional (prolegnas) yang memberikan ruang yang lebih luas 

kepada DPR untuk bisa menyusun atau mengajukan Rancangan 

Undang-Undang (RUU) sesuai dengan situasi dan kondisi yang 

berkembang dalam masyarakat. Namun, yang kita lihat, justru 

kegiatan legislasi yang dilakukan oleh DPR banyak yang belum 

tercapai sesuai dengan target dalam prolegnas (lihat Tabel. 1). 

 

Untuk membatasi jumlah dan prioritas RUU yang akan 

disahkan oleh DPR, terdapat kriteria RUU yang layak masuk dalam 

Prolegnas, di antaranya: (1) Sesuai dengan amanat perintah UUD 

1945; (2) Terkait dengan pelaksanaan UU lain; (3) Mendorong 

percepatan reformasi; (4) Luncuran Prolegnas sebelumnya; (5) 

                                                           
9 Lihat UUD 1945 Pasal 23 ayat (1), ayat (2) dan (3) 
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Mengatur perlindungan hak asasi manusia; (6) Mendukung 

pembangunan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan, dan (7) 

Menyentuh langsung kepentingan rakyat untuk meningkatkan 

kesejahteraan sosial. Sementara itu, terdapat beberapa kriteria RUU di 

luar Prolegnas yang layak masuk di “tengah jalan,” yaitu RUU yang 

berkaitan dengan perjanjian internasional, adanya kebutuhan 

mendesak terhadap RUU itu, penetapan Perpu menjadi UU, dan 

merupakan akibat dari putusan uji materi di Mahkamah Konstitusi
10

. 

Harmonisasi rancangan undang-undang pada aspek substansi, 

dilakukan secara vertikal dan horizontal. Vertikal dimaksudkan agar 

rancangan undangundang tidak bertentangan dengan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau Ketetapan 

MPR RI yang masih berlaku. Adapun secara horizontal, harmonisasi 

dimaksudkan agar rancangan undang-undang tidak bertentangan 

dengan undang-undang dan/atau peraturan pemerintah pengganti 

undang-undang
11

.       

Meskipun demikian, kita juga perlu memberikan apresiasi bagi 

DPR yang juga dapat mengawal pembentukan Undang-Undang yang 

terkait dengan beberapa isu yang santer, khususnya mengenai 

pengelolaan Sumber Daya Alam, perumahan rakyat, Paten, 

pengampunan pajak dan lain-lain
12

.   

 

Penutup  

Dari uraian yang telah disampaikan kiranya ada beberapa hal 

yang dapat disimpulkan khususnya terkait dengan pelaksanaan sitem 

presidensialisme era reformasi, diantaranya: pertama, penguatan 

kelembagaan presiden dengan sistem presidensialisme yang 

menempatkan eksekutif sebagai pihak yang memiliki porsi yang besar 

(executive heavy) adalah konsekuensi lahirnya amandemen dimana 

                                                           
10 Furkon, Aay Muhammad, dkk. Peningkatan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat: 

Rekomendasi Terhadap Rencana Kerja untuk Mengurangi Penumpukan Rancangan Undang-

Undang. 2012. The Habibie Center. Jakarta  
11 Moeljono, Ignatius. Makalah: Pandangan Badan Legislasi Terhadap Harmonisasi Rancangan 

Undang-Undang. 2010.  
12 Membangun Demokrasi yang Efektif Melalui Kerja Nyata Parlemen; Laporan Kinerja DPR RI 
(16 Agustus 2015 – 15 Agustus 2016). Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 2016 
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presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Kedua, pola hubungan 

checks and banlances yang selama ini dilakukan DPR dan presiden 

dengan adanya pembagian kekuasaan adalah konsekuensi logis dari 

adanya amandemen UUD 1945 yang menyesuaikan diri dengan 

perkembangan demokrasi modern. Dalam koridor ini DPR masih ada 

dalam ruang yang sesuai berdasarkan pada fungsi yang dimilikinya. 

Yang justru masih menjadi pekerjaan rumah adalah menyangkut 

kelembagaan DPD dan MPR yang justru belum maksimal berfungsi 

mengingat kewenangannya yang masih sangat terbatas. Ketiga, 

pembentukan auxilary state, harus kembali dievaluasi, mengingat 

lembaga ini pada awal pembentukannya merupakan perwujudan 

penguatan civil society, dimana tugas dan kewenangannya melengkapi 

lembaga permenen yang berada dibawah kendali eksekutif. Keempat, 

dalam upaya penguatan kelembagaan DPR, mesti di buat formulasi 

baru yang terkait dengan pola rekruitmen anggota, kualifikasi serta 

kompetensi agar out put yang dihasilkan oleh lembaga DPR sesuai 

dengan nafas perkembangan jaman dan sebangun dengan upaya 

membentuk pemerintahan demokratis yang lebih modern.  

Sekiranya hal-hal itulah yang dapat dilakukan, untuk 

membenahi ketatanegaraan kita pada era reformasi, agar 

perkembangan kelembagaan ini tidak keluar dari semangat reformasi 

yang dibangun, khususnya terkait dengan penguatan kelembagaan 

DPR. 
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