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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 Lambung Mangkurat, Kota Banjarmasin, 

Provinsi Kalimantan Selatan 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 

Lambung Mangkurat, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan 

yang dilaksanakan pada 27 Oktober 2016. Buku ini memuat 

bermacam pendapat dalam Diskusi Kelompok Terfokus di provinsi 

tersebut, baik berupa makalah ataupun pendapat lisan dalam bentuk 

risalah rapat yang kemudian dirumuskan sebuah tim perumus. 

Penyelenggaraan Diskusi Kelompok Terfokus di Kota 

Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan diikuti oleh para Pimpinan 

dan Anggota Lemkaji sebagai berikut: Mohammad Jafar Hafsah, 

Syamsul Bahri, Hamdan Zoelva, Zain Badjeber, Fitra Arsil, A.T. 

Soegito dan K.H. Bukhori Yusuf.  

Kegiatan Diskusi Kelompok Terfokus di Kota Banjarmasin, 

Provinsi Kalimantan Selatan, ini adalah satu rangkaian dari kegiatan 

serupa di tiga provinsi lain yaitu Provinsi Maluku, Bangka Belitung 

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? 
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RANGKUMAN  

  

Diskusi Kelompok Terfokus dengan topik “Susunan, 

Kedudukan, Fungsi dan Peran DPR RI dalam Sistem 

Presidensiil” kerjasama Lembaga Pengkajian MPR RI dengan 

Universitas Lambung Mangkurat di Banjarmasin, Kalimantan 

Selatan, Kamis, 27 Oktober 2016 menghasilkan kesimpulan dan 

rekomendasi sebagai berikut; 

Kesimpulan 

1) Anggota MPR adalah Anggota DPR dan DPD yang 

merepresentasikan golongan dan daerah dan Problem dari 

sistem kepartaian sekarang ini berubah dari sistem 

kepartaian  ideologis menjadi sistem kepartaian yang 

pragmatis 

2) Tidak ada ikatan batin yang kuat antara kader partai  dan 

basis massa yang jelas yang mengakibatkan sistem 

rekrutmen di partai politik tidak jelas sehingga cukup 

sulit membangun bangsa bila tidak ada kader yang betul-

betul negarawan dan berpikir untuk kepentingan bangsa 

dan negara 

3) Setelah amandemen, lembaga-lembaga negara 

disejajarkan dan antar lembaga-lembaga negara saling 

mengontrol mengawasi lembaga-lembaga tersebut 

sehingga tidak ada yang dominan dari masing-masing 

lembaga tersebut. 

4) Kepentingan politis sangat kental di lembaga legislatif, 

bukan lagi kepentingan rakyat, bisa dilihat di beberapa 

peraturan-peraturan yang dibuatnya 

5) Sistem ketatanegaraan itu bersifat domestik dan tidak 

bisa mengambil dari negara lain, yang bisa kita lakukan 

adalah mengambil falsafah yang kita jalani, karena 
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cerminan ketatanegaraan adalah tidak jauh dari unsur 

falsafah dan karakteristik suatu negara 

6) Dalam konteks sistem kepartaian perlu dibangun sistem 

multipartai yang sederhana 

7) Konstitusi kita sejak awal tidak mengenal pemisahan 

kekuasaan, tapi mengenal sistem pembagian kekuasaan, 

sistem gotong royong, saling membantu sehingga antar 

lembaga saling memasuki lembaga lainnya. 

8) Sekarang sistem parlementer semakin baik, karena 

mereka mengatur sistem negosiasi, mereka mengatur 

sistem diplomatik karena dengan itu orang dihadapkan 

oleh 2 pilihan, mengikuti aturan atau melanggar aturan 

9) Aspirasi semakin beragam, sehingga perlu banyak partai 

yang menampung aspirasi yang beraneka ragam tersebut. 

10) Salah satu peran besar menentukan kemajuan 

ketatanegaraan kita adalah partai politik, sehingga bila 

partai politik gagal dalam kaderisasi sangat menentukan 

majunya ketatanegaraan kita khususnya di parlemen 

11) Optimalisasi peran dan tugas DPR perlu dikembangkan 

untuk meningkatkan kualitas dan peran dari DPR itu 

sendiri 

Rekomendasi 

1) Persoalan problematik dalam DPD adalah posisi 

DPD yang tidak diakomodir dalam memegang 

kekuasaan membentuk undang-undang, ini perlu 

dimasukkan dalam perubahan konstitusi yang bukan 

dimasukkan dalam tarap undang-undang namun 

dalam tarap Undang-Undang Dasar. 

2) Konstitusi bersifat domestik, dan kita boleh belajar 

dari sekian banyak negara sebagai perbandingan dan 

falsafah dan karakter itu menjadi tradisi 
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konstitualisme kita dan jangan pernah mengikuti 

konstitusi berbagai negara melainkan hanya sebagai 

pembanding. 

3) Kaderisasi dalam partai politik harus menjadi 

perhatian kita dengan dituntut sikap kenegarawan 

dan dalam parlemen bila sudah dipilih oleh rakyat 

maka tidak lagi dibilang fraksi partai-partai politik, 

parpol hanya sebagai pengantar. 

4) Dalam hal rekrutment-rekrutment anggota dewan 

perlu diperbaiki yang tidak hanya menyangkut ratio 

namun juga hati nurani. 

5) Partai politik harus serius dalam mencalonkan 

kadernya dalam menduduki jabatan-jabatan strategis 

di parleman. 

6) Perlu ditambahkan masa keanggotaan dalam 

pencalonan anggota legislatif yang betul-betul 

dibina oleh parpol sehingga kader tersebut bisa 

menjadi berkualitas 

7) Selain isu-isu terkait GBHN, perlu juga isu-isu 

terkait proses dalam pemilihan presiden misalnya 

dimasukkan dalam perubahan tersebut karena kita 

sudah melihat dalam konstitusi kita dalam hal 

pemilihan presiden misalnya kalau bukan orang 

jawa tidak bisa menjadi presiden, kare ada syarat-

syarat yang tertuang secara komprehensif yang 

menyebutkan seperti itu walaupun tidak secara jelas 

disebutkan 

8) Lembaga legislatif harus ditekankan dalam hal 

menugaskan pencegahan demikian juga isu-isu 

nasional dan itu dimuat dalam Undang-Undang 

Dasar. 
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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 Lambung 

Mangkurat di kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Kamis, 

27 Oktober 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. 

www.m
pr

.g
o.

id



 

14 Susunan, Kedudukan, Fungsi dan Peran DPR RI 

 

- 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, 
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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. 

 

K.H. Bukhori Yusuf, LC.M.A. 

- Apakah Formulasi Ketatanegaraan kita memberikan 

kepada DPR sudah sesuai konsep check and balances ? 

- Bila menggunakan konsep sedikit partai itu mau 

diarahkan kemana ? 

- Dalam berbagai macam survei, lembaga yang paling 

tidak disenangi oleh rakyat adalah kepolisian dan yang 

kedua adalah DPR, ini yang harus diubah citranya. 

 

Zain Badjeber  

- Bertolak dari UUD 1945 yang mana dirubah berdasar 

pasal 37 yang tidak menyebut amandemen, sehingga 

orang kampus mengatakan itu bukan amandemen. 

- Dalam hal merumuskan sebuah perubahan harus betul-

betul detail dan melihat sejarah 
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SUSUNAN, KEDUDUKAN, FUNGSI DAN PERAN DPR RI 

DALAM SISTEM PRESIDENSIIL
1
 

 

Oleh: Arie Sulistyoko 

 

 

Pendahuluan 

Setelah proklamasi kemerdekaan dikumandangkan/ 

diproklamirkan, sejak itulah bangsa Indonesia mulai memasuki babak 

kehidupan baru sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Setelah 

perjuangan merebut kemerdekaan kembali, tantangan selanjutnya 

yang dihadapi bangsa Indonesia kita ini adalah bisa menjadi Negara 

maju dan bagaimana cara untuk mengatur dan menyusun negara ini 

dengan sistem yang sesuai. 

Sejak Indonesia merdeka lebih dari enam puluh tahun yang lalu, 

Indonesia masih termasuk dalam Negara berkembang dan sudah 

banyak mengalami berbagai peristiwa penting dalam bidang 

kenegaraan. Hingga pergantian hukum dasar Negara menjadi bagian 

yang tidak bisa dipisahkan dalam sejarah sejak awal terbentunya 

hingga sampai saat ini. Salah satu perkembangan yang bisa dibilang 

menarik dari sudut pandang ketatanegaraankita yaitu diawali ketika 

Negara kita ini mengalami pergantian kekuasaan dari masa orde baru 

ke masa reformasi pada tahun 1998 yang dimulai dari turunnya 

Presiden Soeharto dari kursi jabatannya, yang kemudian proses 

reformasi berjalan untuk menciptakan sebuah tatanan hukum yang 

ideal yang sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat berdasarkan UUD 

1945. 

UUD 1945 adalah konstitusi negara Indonesia yang merupakan 

hasil kesepakatan seluruh rakyat Indonesia. Keberlakuan UUD 1945 

berlandaskan pada legitimasi kedaulatan rakyat sehingga UUD 1945 

merupakan hukum tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan 

bernegara. Oleh karena itu, hasil-hasil perubahan UUD 1945 

                                                           
1 Makalah disiapkan dalam rangka mengikuti Focus Group Discussion “Susunan, Kedudukan, 

Fungsi dan Peran DPR RI dalam Sistem Presidensiil”. Kerjasama Lembaga Pengkajian MPR RI 
dengan Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat (Banjarmasin, 27 Oktober 2016) 
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berimplikasi terhadap seluruh lapangan kehidupan berbangsa dan 

bernegara. Apalagi perubahan tersebut meliputi hampir keseluruhan 

materi UUD 1945. Jika naskah asli UUD 1945 berisi 71 butir 

ketentuan, maka setelah empat kali mengalami perubahan materi 

muatan UUD 1945 mencakup 199 butir ketentuan.
2
 Setelah perubahan 

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonseia Tahun 1945 (UUD 

1945), lembaga perwakilan rakyat pada tingkat pusat dalam sistem 

ketatanegaraan Indonesia mengalami perubahan yang sangat 

mendasar. Sebelum perubahan lembaga perwakilan rakyat terdiri dari 

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan 

Rakyat (DPR), sedangkan setelah perubahan menjadi tiga lembaga; 

yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat 

dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Disamping itu baik sebelum 

maupun sesudah perubahan UUD 1945 dikenal juga Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi maupun DPRD 

Kabupaten dan Kota.  

Sebelum perubahan UUD 1945, kedudukan MPR merupakan 

lembaga tertinggi negara dan melaksanakan sepenuhnya kedaulatan 

rakyat. Perwakilan dalam MPR terdiri dari tiga pilar perwakilan yaitu 

perwakilan politik (political representation), yaitu para anggota DPR 

yang dipilih dalam pemilihan umum, perwakilan fungsional 

(functional representation), yang terdiri dari para utusan golongan dan 

perwakilan kedaerahan (regional representation) yaitu para utusan 

daerah. Karena itu, MPR diartikulasikan sebagai representasi dan 

penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. MPR sebagai lembaga 

perwaklilan rakyat tidak sama dengan yang dikenal di berbagai negara 

yang biasanya merupakan lembaga pembentuk undang-undang, akan 

tetapi hanya terbatas sebagai pembentuk UUD termasuk melakukan 

perubahan yaitu sebagai lembaga konstituante. Sedangkan lembaga 

perwakilan yang memiliki kewenangan membentuk undang-undang 

itu dalam ketatanegaraan Indonesia adalah DPR (walaupun tidak 

sepenuhnya karena dilakukan bersama Presiden). Perubahan yang 

terjadi tidak saja pada jumlah lembaga perwakilan rakyat akan tetapi 

                                                           
2  Jimly Asshiddiqie, Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD 

Tahun 1945, Makalah Disampaikan dalam Simposium yang dilakukan oleh Badan Pembinaan 
Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan HAM, 2003, hal.1 
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lebih jauh dari itu, yaitu perubahan pada susunan dan kedudukannya, 

kewenangannya serta mekanisme pengisian jabatannya. Perubahan ini 

membawa implikasi yang sangat luas dalam sistem ketatanegaraan 

Indonesia, baik dalam hubungannya dengan lembaga-lembaga negara 

yang lainnya dalam melaksanakan fungsi dan kewenangannya dalam 

ketatanegaraan Indonesia, maupun bagi perkembangan negara 

demokrasi modern. 

Sejak masa reformasi Indonesia tidak lagi menempatkan MPR 

sebagai lembaga tertinggi Negara sehingga semua lembaga Negara 

seperti MPR, DPR, DPD, BPK, MK, MA, KY, dan DPA sederajat 

kedududukanya/horizontal dalam struktur ketatanegaraan sehingga 

satu sama lain bisa saling mengawasi (checks and balances). Menurut 

pendapat John Locke dari bukunya yang berjudul “Two Treaties of 

Government” mengusulkan agar kekuasaan didalam Negara itu dibagi 

kepada organ-organ Negara yang berbeda, agar pemerintahan tidak 

sewenang-wenang oleh karena itu harus ada pembedaan pemegang 

kekuasaan-kekuasaan dalam Negara kedalam tiga macam kekuasaan, 

yaitu: kekuasaan legislatif, eksekutif, dan federatif. 

Berkaitan dengan checks and balances itu pula diajukan 

perubahan terhadap system parlemen yang dari supermasi MPR yang 

terdiri atas tiga unsur (DPR, utusan daerah, dan utusan golongan) 

menjadi parlemen system bikameral (dua kamar) yang terajut dalam 

hubungan checks and balances dengan lembaga Negara lain 

khususnya lembaga eksekutif dan yudikatif. Dari pasal-pasal yang 

terdapat dalam undang-undang dasar 1945 yang telah kami baca 

sebelumnya bisa disimpulkan bahwa system pemerintahan yang 

dianut oleh undang-undang dasar 1945 setelah perubahan/amandemen 

adalah system pemerintahan presidential. Dalam system pemerintaha 

presidential undang-undang dasar 1945 memberikan kekuasaan 

legislatif lebih besar ke presiden dari pada ke DPR, selain membentuk 

undang-undang bersama DPR, Presiden juga mempunyai tugas untuk 

membentuk peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang 

(perpu) dan bertugas juga untuk menetapkan peratutan pemerintah 

untuk menjalankan undang-undang.Sesuai prinsip presidential, 

presiden tidak dapat membubarkan perlemen dan sebaliknya parlemen 

juga tidak dapat menjatuhkan Presiden.Parlemen hanya dapat 
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menuntut pemberhentian presiden jika presiden terbukti melakukan 

pelanggaran hukum. Selain system pemerintahan presidential yang 

sekarang dianut oleh Negara kita ada beberapa jenis system 

pemerintahan lain yang lain seperti system pemerintahan parlementer, 

system pemerintahan demokrasi dan system pemerintahan referendum 

dan masih banyak lagi yang lainnya. Namun dengan terbatasnya ruang 

dan waktu saya hanya membahas peran DPR dalam system 

pemerintahan presidensial. 

 

Teori Sistem Perwakilan Rakyat 

Sepanjang sejarah yang tercatat, sistem perwakilan rakyat telah 

dikenal dan berkembang sejak masa Yunani Sebelum Masehi dan 

terus berkembang hingga sekarang ini. Pada masa Yunani, organisasi 

negara kota Yunani SM pada umumnya terdiri dari seorang raja atau 

penguasa sebagai kepala pemerintah, sebuah dewan penasihat 

penguasa, dan sebuah permusyawaratan rakyat. Di negara kota Sparta 

dewan penasihat itu dinamakan Gerousia dan badan permusyawaratan 

rakyat/polis disebut Apella yang di Athena disebut Ekklesia. Secara 

formal setiap warga negara kota Athena adalah anggota Ekklesia 

(artinya mereka yang dipanggil) atau lengkapnya Ekklesia tou dimou 

(permusyawaratan polis). Setiap anggota Ekklesia berhak untuk 

didengar, serta ikut dalam pemungutan suara. Masalah yang 

dibicarakan mancakup semua masalah yang terkait dengan kehidupan 

rakyat, misalnya pengalokasian dana untuk bangunan umum, tempat-

tempat ibadat, patung-patung, jalan jalan, kapal-kapal, masalah perang 

dan damai, perjanjian dengan negara lain, pemeliharaan keamanan dan 

ketertiban umum, dan juga masalah pemilihan para pejabat, 

pengawasan dan penghukuman mereka, dan lain-lain.
3
  

Pada masa pemerintahan Islam, khususnya setelah 

meninggalnya Nabi Muhammad SAW yaitu sejak masa Khalifar 

Umar ibn Khattab dikenal Asy Asyura atau Ahl Halli Wal Aqdi, yaitu 

musyawarah beberapa sahabat senior untuk menentukan kebijakan 

negara dan nuntuk mengangkat khalifah, walaupun dalam bentuk yang 

                                                           
3 Tambunan, A.S.S., Hukum Tata Negara Perbandingan, Puporis Publishers, 2001, hlm., 36 
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belum terlembagakan secara tersendiri.
4
 Sebelum masa Islam, di kota 

Mekkah telah dikenal Darun Nadwah, yaitu perwakilan tokoh-tokoh 

masyarakat di kota Mekkah untuk merumuskan masalah negara dan 

kemasyarakatan.
5
 Pembentukan lembaga Majelis Asy Syura atau Ahl 

Halli Wal Aqdi yang pertama sekali dalam sejarah Islam yaitu pada 

masa pemerintah Bani Umayyah II di Spanyol yaitu pada masa 

Khalifah Al Hakam II (961-976 M). Pada saat itu anggota dari Ahl 

Halli Wal Aqdi terdiri dari pembesar-pembesar negara dan sebagian 

lagi pemuka masyarakat, dan yang bertindak sebagai ketua adalah 

langsung oleh Khalifah. Kedudukan anggota Majelis Asy Syura ini 

adalah setingkat dengan pemerintah. Lembaga ini melakukan 

musyawarah dalam masalah-masalah hukum dan membantu khalifah 

menjalankan pemerintahan negara.
6
 

Konsep perwakilan rakyat ini terus berkembang dan memiliki 

beberapa corak yang berbeda sesuai dengan sistem pemerintahan yang 

dianut oleh suatu negara. Pada garis besarnya paling tidak ada dua 

konsep yang menonjol dalam pemikiran Barat mengenai sistem 

perwakilan, yaitu pertama; konsep yang terkait dengan hubungan 

antara lembaga perwakilan dengan pemerintah. Sehubungan dengan 

hal tersebut ada dua konsep yang berkembang yaitu, pertama; lembaga 

perwakilan dimaksudkan untuk mengekang dan mencegah tindakan 

sewenang-wenang raja terhadap rakyat. Jadi lembaga perwakilan 

rakyat sebagai sarana untuk membatasi kekuasaan raja terhadap 

rakyat, kedua; lembaga perwakilan rakyat dimasudkan untuk 

menggantikan sistem demokrasi langsung, sehingga melalui lembaga 

perwakilannya masyarakat dapat berpartisipasi dalam penentuan 

masalah-masalah kenegaraan. 

Konsep kedua, terkait dengan hubungan lembaga perwakilan 

dengan rakyatnya, yang dalam hal ini berkembang dua konsep, yaitu 

pertama; wakil yang duduk dalam lembaga perwakilan tidak 

tergantung pada kehendak atau instruksi dari mereka yang memilihnya 

artinya para wakil itu bebas untuk bertindak dan mebuat 

                                                           
4 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, Gaya Media Pratama, 
Jakarta, 2001, hlm., 138. 
5 Fuad Said, H.A., Ketatanegaraan Menurut Islam, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, 

2001., hlm., 89. 
6 Muhammad Iqbal., op.cit., hlm. 142. 
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kebijaksanaan nasional berdasarkan keyakinannya sendiri. Menurut 

konsep ini, para wakil terpilih bukanlah untuk membela/mengurus 

kepentingan para pemilihnya saja tetapi untuk kepentingan rakyat 

secara keseluruhan. Inggeris dan Perancis, juga Jerman menganut 

konsep ini. Kedua; didasarkan pada teori kedaulatan rakyat yang 

mengajarkan bahwa para wakil dalam lembaga perwakilan hanya 

merupakan perantara saja (the people’s agents). Karena para wakil itu 

harus mengikuti instruksi para pemilihnya atau rakyat. Amerika 

Serikat termasuk penganut konsep yang kedua ini.
7

 Dalam 

perkembangan modern sekarang ini lembaga perwakilan rakyat telah 

berkembang sedemikian rupa, sehingga memiliki fungsi yang cukup 

luas dan beragam dan tidak lagi terpaku pada fungsi legislasi seperti 

konsep Montesqieu. 

 

Lembaga Legislatif dalam sistem pemerintahan presidensiil 

Menurut pendapat John Locke dalam bukunya yang berjudul “ 

Two Treaties of Government” mengusulkan agar kekuasaan didalam 

Negara itu dibagi kepada organ-organ Negara yang berbeda, agar 

pemerintahan tidak sewenang-wenang oleh karena itu harus ada 

pembedaan pemegang kekuasaan-kekuasaan dalam Negara kedalam 

tiga macam kekuasaan. 

1. Kekuasaan legislatif (membuat undang-undang) 

2. Kekuasaan eksekutif (melaksanakan udang-undang) 

3. Kekuasaan federative (melakukan hubungan dipomatik 

dengan Negara-negara lain). 

John Locke juga mengemukakan teori bentuk-bentuk 

pemerintahan yang mendasarkan pada tribagian dari Aristoteles, 

dalam hal ini Locke membedakan bentuk-bentuk pemerintahan atas 

kriteria “wewenang membuat hukum”.Jadi perbedaan didasarkan atas 

letak kekuasaan legislatif.Berdasarkan kriteria tersebut Locke 

                                                           
7 Tambunan, A.S.S., op.cit., hlm., 45-46. 
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membedakan tiga jenis bentuk-bentuk pemerintahan, yaitu demokrasi, 

oligarki, dan monarki (kerajaan).
8
 

Dikalangan ahli tatanegara ada pendapat yang mengatakan 

bahwa bahwa sistem pemerintahan negara di indonesia bukanlah 

sistem presidensil murni melainkan menganut sistem presidental semu 

atau parlementer semu (kuasi presidental atau kuasi parlementer). 

Alasannya ialah karena didalam sistem pemerintahan di indonesia 

meskipun presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR dan DPR 

tidak dapat menjatuhkan presiden tetapi presiden bertanggung jawab 

kepada MPR; sedangkan anggota DPR itu seluruhnya merupakan 

anggota MPR (sekarang anggota DPR adalah 5 berbanding 7 dengan 

anggota MPR). Karena presiden bertanggung jawab kepada MPR, 

maka sebenarnya presiden secara tidak langsung bertanggung jawab 

pula kepada DPR yang merupakan anggota MPR itu.
9
 

Sebagaimana diatur dalam pasal 20 ayat (1) UUD 1945 DPR 

memiliki kekuasaan membentuk undang-undang menunjukkan adanya 

semangat untuk memperkuat posisi DPR sebagai lembaga legislatif. 

Namun dalam kenyataannya kewenangan DPR dalam pembentukan 

undang-undang sama kuatnya dengan kewenangan yang dimiliki oleh 

pemerintah (Presiden) yaitu masing-masing memiliki lima puluh 

persen hak suara, karena setiap undang-undang harus memperoleh 

persetjuan bersama antara pemerintah dan DPR. Disamping itu DPR 

memiliki fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Fungsi anggaran 

terkait dengan kewenangan yang dimiliki oleh DPR untuk menyetujui 

atau tidak menyetujui anggaran yang diajukan oleh pemerintah. 

Disinilah keterlibatan DPR dalam administrasi pemerintahan, yaitu 

mengontrol agenda kerja dan program pemerintahan yang terkait 

dengan perencanaan dan penggunaan anggaran negara. Dalam 

melakukan fungsi pengawasan DPR diberikan hak interpelasi, hak 

angket dan hak menyatakan pendapat, serta hak yang dimiliki oleh 

setiap anggota DPR secara perorangan yaitu hak mengajukan 

pertanyaan, menyampaikan usul dan perndapat serta hak imunitas. 

                                                           
8 Mahfud M.D., Moh. 2001. Dasar dan struktur ketatanegaraan Indonesia. Jakarta: PT Rineka 

Cipta., hlm. 73. 
9 Ibid, hlm. 93. 

www.m
pr

.g
o.

id



 

26 Susunan, Kedudukan, Fungsi dan Peran DPR RI 

 

Dewan Perwakilan Rakyat juga memiliki fungsi-funsi lainnya 

yang tersebar dalam UUD 1945 yaitu : 

 Mengusulkan pemberhentian Presiden sebagai tindak lanjut 

hasil pengawasan; (pasal 7A) 

 Melantik Presiden dan atau Wakil Presiden dalam hal MPR 

tidak dapat melaksanakan sidang untuk itu; (pasal 9) 

 Memberikan pertimbangan atas pengengkatan duta dan dalam 

hal menerima duta negara lain (pasal 13) 

 Memberikan pertimbangan kepada Presiden atas pemberian 

Amnesti dan Abolisi; (Pasala 14 ayat 2) 

 Memberikan persetujuan atas pernyataan perang, membuat 

perdamaian dan perjanjian dengan negara lain; (pasal 11) 

 Memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan; Pasal 23F) 

 Memberikan persetujuan atas pengangkatan anggota Komisi 

Yudisial; (pasal 24B ayat 3). 

 Memberikan persetujuan atas pengangkatan Hakim Agung 

(Pasal 24A ayat 3); 

 Mengajukan 3 dari 9 orang anggota hakim konstitusi; (pasal 

24C ayat 3) 

Dari berbagai fungsi DPR tersebut di atas tercermin adanya 

fungsi-administratif dari DPR sebagai lembaga perwakilan disamping 

fungsi legislasi. Mekanisme pengisian anggota DPR dipilih 

seluruhnya melalui pemilihan umum melalui partai politik yaitu 

berdasarkan sistem perwakilan perorangan (peple representative). 

Karena itu jumlah anggota DPR dari setiap dari adalah proporsional 

sesuai jumlah penduduknya, kecuali dalam hal-hal tertentu karena 

kondisi daerah yang sangat jarang penduduknya. Secara konseptual 

keterwakilan anggota DPR dalam lembaga menitik beratkan untuk 

menyuarakan kepentingan nasional dengan tidak mengabaikan daerah 

yang diwakilinya (konstituen). Disamping DPR terdapat DPD sebagai 

lembaga perwakilan yang dimaksudkan untuk memberikan tempat 

bagi daerah-daerah menempatkan wakilnya dalam lembaga 
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perwakilan tingkat nasional untuk mengakomodir dan 

memperjuangkan kepentingan-kepentingan daerahnya sehingga 

memperkuat kesatuan nasional (national integration dan national 

identity). Dengan demikian sistem perwakilan DPD adalah bersifat 

regional representative. DPD memiliki kewenangan terbatas 

dibanding dengan DPR. Keterwakilan anggota DPD, adalah berasal 

dari calon-calon perorangan dari setiap daerah provensi yang dipilih 

secara langsung oleh rakyat di daerah tersebut. Hal ini dimkasudkan 

agar para anggota DPD fokus untuk menyuarakan kepentingan-

kepentingan daerahnya, yaitu seluruh aspek yang terkait dengan 

daerah yang diwakilinya. Secara konseptual keterwakilan dari anggota 

DPD adalah merupakan agen dan penyambung lidah konstituennsya 

yang ada di daerah dalam tingkat nasional. 

UUD 1945, memberikan kewenangan yang terbatas kepada 

DPD dalam bidang legislasi, anggaran serta pengawasan. Dalam 

bidang legislasi DPD hanya berwenang untuk mengajukan dan ikut 

membahas Rancangan Undang-undang (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 antara pusat dan daerah (pasal 22D ayat 2 dan 

2). Walaupun disebutkan secara limitatif kewenangan DPD untuk 

mengajukan dan membahas RUU-RUU tersebut, namun kewenangan 

itu tidak terbatas pada lima macam RUU itu saja, tetapi lebih luas dari 

itu yaitu segala RUU yang ada kaitannya dengan kelima jenis 

substansi RUU yang telah disebutkan itu. Disamping itu, DPD juga 

berwenang memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU APBN 

dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama (pasal 

22D ayat 2). Keterlibatan DPD untuk memberikan pertimbangan 

dalam pembahasan RUU tersebut dimaksudkan untuk memberikan 

kesempatan kepada DPD memberikan pandangan-pandangan dan 

pendapatnya atas RUU-RUU tersebut karena pasti berkaitan dengan 

kepentingan daerah-daerah. Kewenangan bidang pengawasan yang 

diberikan kepada DPD hanya terbatas pada pengawasan atas undang-

undang yang terkait dengan jenis undang-undang yang ikut dibahas 

dan atau diberikan pertimbangan oleh DPD dalam pembahasannya.  
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Hal ini dimaksudkan sebagai kesenimabungan kewenangan 

DPD untuk mengawasi pelaksanaan berbagai RUU yang berkaitan 

dengan kepentingan daerah. Selain itu DPD juga diberikan 

kewenangan untuk memberikan pertimbangan atas pengangkatan 

anggota Badan Pemeriksa Keuangan. Latar belakang pemberian 

kewenangan ini disebabkan karena BPK itu adalah mengawasi 

penggunaan uang dari UU APBN yang ikut diberikan pertimbangan 

oleh DPD dalam pembahasannya. Dengan pertimbangan bahwa 

negara Indonesia adalah negara kesatuan dimana para anggota DPD 

tidak seperti senator yang mewakili negara bagian dalam sistem 

negara federal akan tetapi mewakili bagian-bagian daerah Indonesia 

maka adalah tidak tepat menempatkan DPD dalam posisi yang sangat 

kuat seperti itu, toh DPR juga mewakili daerah-daerah pemilihan dari 

seluruh Indonesia. Pada sisi lain dari kajian studi banding sistem 

perwakilan di berbagai negara ternyata bahwa sistem perwakilan 

seperti ini adalah lazim dipergunakan bahkan sebagian besar sistem 

perwakilan itu menggunakan sistem dua kamar yang memiliki 

kewenangan yang tidak sama. Menempatkan wakil-wakil daerah 

dalam suatu lembaga perwakilan yang secara formal sederajat dengan 

lembaga perwakilan dan lembaga negara yang lain pada tingkat 

nasional dianggap cukup untuk kepentingan daerah dan kepentingan 

merperkuat kesatuan nasional kita (national integrity). 

Peran lembaga legislatif saat ini dalam system pemerintahan 

presidentil sekarang ini adalah sebenarnya system pemerintahan 

presidentil sekarang ini merupakan modifikasi dari system 

pemerintahan presidentil yang asli dari Amerika Serikat, dalam sistem 

ini legislatif dalam pembuatan undang undang di Indonesia tidak 

menganut asas trias politika murni, sehingga yang digunakan adalah 

“pembagian kekuasaan”.Artinya, dalam pembuatan undang undang, 

badan legislatif bekerjasama dengan badan eksekutif/presiden.  

Pemisahan yang tegas antara cabang kekuasaan eksekutif dan 

cabang kekuasaan legislasi itu menjadi titik yang penting guna 

menjelaskan fungsi legislasi dalam sistem pemerintahan presidensial 

di Indonesia. Dalam pemisahan, dalam sistem presidensial, badan 

legislatif menentukan agendanya sendiri, membahas dan menyetujui 

rancangan undang-undang pun sendiri pula. Lembaga legislatif 
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mengusulkan dan memformulasikan dan dapat bekerja sama dengan 

eksekutif dalam merumuskan legislasi, terutama pada saat partai 

politik yang sama berkuasa di kedua cabang pemerintahan ini. 

Lembaga eksekutif dapat mengusulkan rancangan undang-undang dan 

lembaga legislatif cenderung mempunyai kekuasaan besar dalam 

proses legislasi.  

Namun dalam prakteknya kekuasaan tersebut bisa berkurang 

karena faktor keterbatasan sumberdaya manusia yang mendukung 

fraksi tersebut, kekuatan parpol pendukung presiden di lembaga 

legislatif, atau sistem kepartaian dominan fungsi legislasi berada 

ditangan lembaga legislatif. Oleh karena itu, Presiden dapat 

menggunakan hak yang dimilikinya yaitu hak untuk menolak 

rancangan undang-undang yang sudah disetujui legislatifsebagaimana 

yang telah diatur juga dalam pasal 20 ayat (3) yaitu: “jika rancangan 

undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan 

undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan 

Dewan Perwakilan Rakyat masa itu”. Karena itu, dalam menjalankan 

fungsi legislasi ini, baik DPR maupun lembaga eksekutif atau 

presiden, harus memiliki kerjasama yang serasi sehingga dapat 

tercipta hubungan yang saling menguntungkan dan seimbang (check 

and balancea) antara kedua lembaga legislatif dan eksekutif tersebut. 

Dalam sistem pemerintahan presidensil yang sekarang ini juga 

terdapat beberapa keuntungan untuk menjamin stabilitas pemerintahan 

yaitu: 

1. Presiden dan menteri selama menjabat tidak dapat dijatuhkan 

oleh DPR. 

2. Pemerintah memiliki waktu untuk menjalankan programnya 

dengan tidak dibayangi krisis kabinet. 

3. Presiden tidak bisa memberlakukan dan atau membubarkan 

DPR. 

Selain itu ada pula kelemahannya yang ditimbulkan cenderung 

menempatkan eksekutif sebagai bagian dari kekuasaan yang sangat 

berpengaruh karena kekuasaanya besar yaitu: 
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1. Terdapat kecenderungan terlalu kuatnya otoritas dan 

konsentrasi kekuasaan di tangan Presiden. 

2. Seringnya terjadi pergantian para pejabat karena adanya hak 

perogatif presiden. 

3. Pengawasan rakyat terhadap kinerja pemerintah kurang 

berpengaruh. 

4. Pengaruh rakyat terhadap kebijakan-kebijakan politik kurang 

mendapat perhatian. 

Oleh karena itu sangat diperlukan pengaturan konstitusional 

untuk mengurangi dampak negatif atau kelemahan yang dari sistem 

pemerintahan yang telah dipaparkan diatas. Seperti yang terdapat pada 

pasal 2 ayat (1) bahwa lembaga legislatif MPR terdiri atas DPR dan 

DPD yang dibentuk melalui pemilihan umum (pemilu). Yang dengan 

demikian itu DPD adalah lembaga negara dalam sistem pemerintahan 

presidensial saat ini di Indonesia, terbentuknya DPD ini memiliki 

maksud yang baik yaitu untuk memberikan tempat bagi daerah-daerah 

yang menempatkan wakilnya dalam lembaga perwakilan tingkat 

nasional untuk mengakomodir dan memperjuangkan kepentingan-

kepentingan daerahnya masing-masing secara bersama sehingga 

memperkuat kesatuan nasional di negara ini dan sistem perwakilan 

DPD sendiri bersifat regional representatif. Dalam menjalankan 

tugasnya masing-masing DPD dan DPR memiliki tugas yang berbeda-

beda namun DPR memiiki peranan yang lebih menonjol dibandingkan 

dengan DPD, dalam hal ini seperti yang telah diatur dalam Pasal 20A 

Ayat (1) UUD 1945 menyatakan, DPR memiliki fungsi legislasi, 

fungsi anggaran, dan pengawasan, sedangkan DPD tidak mempunyai 

fungsi-fungsi tersebut secara penuh, dalam bidang legislasi DPD tidak 

dapat ikut menetapkan undang-undang sebagaimana layaknya tugas 

lembaga perwakilan rakyat, sebab pasal 20 ayat (1) sudah mengunci 

bahwa yang memegang kekuasaan membentuk undang-undang adalah 

DPR. 

Namun, kalaupun begitu DPD dan DPR harus tetap saling 

bekerja sama menjalin hubungan yang serasi dan memaksimalkan 

tugas dan wewenang masing-masing demi terciptanya tujuan dan cita-

cita bersama bangsa Indonesia. Dengan adanya sistem check and 
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balances yang dari dulu setelah amandemen UUD 1945 peranannya 

sangat menonjol untuk menyeimbangkan kinerja antara lembaga 

legislatif, eksekutif, dan yudikatif, maka system check and balances 

sekarang ini memberikan tugas atau wewenang terhadap lembaga 

yudikatif untuk menguji UU terhadap UUD, seperti yang terdapat 

pada pasal 24A ayat (1) yang berbunyi “ Mahkamah Agung 

berwenang mengadili pada tingkat kasasi kasasi, menguji peraturan 

perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-

undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh 

undang-undang” tapi dalam hal ini lembaga yudikatif hanya sebatas 

menguji materi, dan uji prosedur (formal) saja, yaitu MK menguji 

peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang, sedangkan 

tugas MA yaitu untuk menguji peraturan perundang-undangan 

dibawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan 

yang diatasnya. 

 

Sistem Bikameral dalam checks and balances 

Dalam sebuah ruang lingkup kehidupan berbangsa dan 

bernegara sudah pasti memerlukan sebuah lembaga yang tidak hanya 

dijalankan oleh satu sisi saja namun perlu dilakukan kerja sama secara 

kompak dan serentak untuk mewujudkan cita-cita bangsa kita ini, 

terdapat beberapa kewenangan yang dimiliki yang saling berkaitan 

dengan kewenangan lembaga lain. Hal tersebuat tentunya 

membutuhkan/memerlukan sebuah stategi dan mekanisme yang tepat 

untuk mengatur semua hal tersebut. Mekanisme pengawasan dan 

keseimbangan (check and balance) dengan lembaga negara lainnya 

khususnya dengan lembaga eksekutif dan yudikatif.  

Perwakilan sistem dua kamar menunjukkan bahwa dalam satu 

badan perwakilan terdiri dari dua unsur yang sama-sama menjalankan 

segala wewenang badan perwakilan. Perwakilan di Indonesia, seperti 

halnya diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ke-IV 

terdiri atas anggota MPR, DPR dan DPD. Dalam hal ini secara 

struktur keanggotaan anggota MPR adalah derivasi anggota DPR dan 

DPD. Salah satu alasan kenapa dilakukannya reformasi merubah 

lembaga perwakilan menjadi sistem dua kamar ialah dapat dilihat 
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bahwa beberapa daerah banyak yang memiliki sumber daya alam 

terbesar namun secara ekonomi daerah tersebut miskin, hal inilah 

yang mendorong terjadinya perubahan lembaga perwakilan menjadi 

sistem dua kamar yaitu kamar pertama untuk perwakilan partai politik 

yakni DPR dan kamar kedua untuk perwakilan daerah yang dibawahi 

oleh DPD. 

Para ahli berpendapat bahwa dengan adnya dua majelis didlam 

suatu negara, dapat menjamin semua produk legislatif dan tindakan-

tindakan chechk dapat dilakukan dua kali. Double check ini semakin 

terasa apabila kamar kedua/ majelis tinggi yang memeriksa dan 

merevisi suatu rancangan itu memiliki keanggotaan yang lembagnya 

berbeda dari majelis rendah atau kamar pertama, misalnya dalam usia, 

pendidikan, pengalaman dan latarbelakang politiknya. Keanggotaan 

majelis tinggi/ kamar pertama lebih berorientasi kepada rakyat 

menurut daerah pemilihannya masing-masing dimana hal ini 

keduanya saling melengkapi satu sama lain. Namun di Indonesia, 

hubungan antar-kamar tidak mungkin menciptakan bikameral yang 

efektif. Pasal 20A Ayat (1) UUD 1945 menyatakan, DPR memiliki 

fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan pengawasan. Karena fungsi 

tersebut tidak diberikan kepada DPD, Pasal 20A Ayat (1) 

memunculkan superioritas fungsi legislasi DPR terhadap DPD. 

Kehadiran Pasal 20A Ayat (1) memberi garis demarkasi yang sangat 

tegas bahwa kekuasaan membuat undang-undang hanya menjadi 

monopoli DPR. Padahal, dalam sistem bikameral, jika tidak diberi hak 

mengajukan RUU, Majelis Tinggi berhak untuk mengubah, 

mempertimbangkan, atau menolak RUU dari Majelis rendah. 

Sekiranya hak itu juga tidak ada, Majelis Tinggi diberi hak menunda 

pengesahan UU yang disetujui Majelis Rendah. Hak menunda 

pengesahan sering menjadi satu-satunya kekuatan jika Majelis Tinggi 

jika tidak mempunyai hak mengubah dan menolak rancangan undang-

undang (Evans, 2002). 

Berdasarkan penjelasan di atas, untuk membangun prinsip 

checks and balances dalam lembaga perwakilan rakyat Indonesia 

harus ada perubahan radikal terhadap fungsi legislasi yaitu dengan 

tidak lagi membatasi DPD seperti saat ini. Kalau ini dilakukan, 

gagasan menciptakan kamar kedua di lembaga perwakilan rakyat guna 

www.m
pr

.g
o.

id



 

Susunan, Kedudukan, Fungsi dan Peran DPR RI 33 

 

mengakomodasi kepentingan daerah dalam menciptakan keadilan 

distribusi kekuasaan menjadi dapat diwujudkan. Bagaimanapun, 

dengan pola legislasi sekarang, DPD tidak mungkin mampu 

mengartikulasikan kepentingan politik daerah pada setiap proses 

pembuatan keputusan di tingkat nasional terutama dalam membuat 

undang-undang yang berkaitan langsung dengan kepentingan 

daerah.Selain fungsi legislasi, sistem bikameral yang efektif juga 

dibangun dalam fungsi anggaran. 

Terkait dengan hal ini, hampir semua negara memberikan 

kewenangan kepada the second chamber untuk melakukan perubahan 

dan penundaan dalam waktu terbatas terhadap rancangan undang-

undang keuangan negara dan yang terkait dengan keuangan negara. 

Misalnya di Puerto Rico, all bills for raising revenue shall originate in 

the House of Representatives, but the Senate may propose or concur 

with amendments as on other bills. Sementara di Inggris, House of 

Lord diberikan wewenang melakukan perubahan atas rancangan 

undang-undang keuangan negara dan tidak dapat melakukan 

penundaan lebih satu bulan (the House of Lords cannot delay a money 

bill for more than one month). Tidak demikian dengan Indonesia Pasal 

22D Ayat (2) UUD 1945 menyatakan, “memberikan pertimbangan 

kepada DPR atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan 

dan belanja negara”. Sama dengan fungsi legislasi, dalam fungsi 

anggaran DPD juga mempunyai fungsi anggaran yang sangat terbatas 

yaitu terbatas pada memberikan pertimbangan kepada DPR dalam 

proses pembahasan rancangan undang-undang APBN. Padahal, 

pertimbangan hanyalah bagian kecil saja penggunaan hak dalam 

fungsi anggaran. Semestinya, DPD diberi kewenangan untuk 

mengusulkan, mempertimbangkan, mengubah, dan menetapkan 

anggaran seperti DPR. Menurut Kevin Evans, dalam sistem 

bikameral, jika mengubah dan menetapkan tidak dimiliki oleh the 

second chamber, maka kepadanya seharusnya diberi hak menunda 

persetujuan rancangan APBN. Mencermati ketentuan dalam UUD 

1945, wewenang DPD sangat terbatas dan sempit, karena DPD hanya 

untuk memberi pertimbangan. Seolah-olah DPD hanya berposisi 

sebagai Dewan Pertimbangan DPR dalam sistem ketatanegaraan 

Indonesia.Walaupun wewenang yang dimiliki sangat terbatas, tentu 
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DPD harus tetap menjalankan fungsinya sesuai dengan tujuan awal 

pembentukan yaitu memberikan saluran kepada daerah dalam proses 

pengambilan keputusan nasional yang terkait dengan kepentingan 

daerah. 

Sesuai dengan hakikat keberadaanya sebagai perwakilan 

daerah, tugas utama DPD adalah menyerap dan mengartikulasikan 

aspirasi daerah.Oleh karena itu harus terdapat hubungan yang jelas 

dan erat antara anggota DPD dengan daerah yang diwakilinya. Untuk 

mengoptimalkan pelaksanaan checks and balances serta fungsi utama 

lembaga Negara, dengan berpijak pada ketentuan UUD 1945 hasil 

perubahan yang ada sekarang, maka ada dua hal yang patut 

dikemukakan. 

1. Dalam level UU yang dapat dilakukan dalam jangka pendek 

adalah perlunya penyempurnaan atas UU tentang Susduk-

MPR, DPR,DPRD, dan UU tentang MK. UU Susduk perlu 

disempurnakan agar ia dapat memberi peluang bagi DPD 

untuk berperan aktif dalam proses legislasi dengan cara ikut 

membahas RUU tertentu, bukan hanya pada awal 

pembicaraan, tahap 1 melainkan seluruh pembicaraan tahap 1. 

2. Dalam level UU yang mungkin memerlukan waktu lama dan 

agak sulit perlu didiskusikan secara mendalam kemungkinan 

dilakukannya penyempurnaan (melalui amandemen kelima) 

atas UUD 1945 hasil perubahan yang ada sekarang ini. 

Penyempurnaan ditujukan pada upaya penguatan DPD dan 

penegasan batas-batas kewenangan MK. Perlu 

dipertimbangkan untuk memberi fungsi dan kewenangan 

kepada DPD seperti fungsi dan kewenangan senat di Negara-

negara yang menganut system bicameral. Hal ini memang 

menuntut konsekuensi bahwa pembuat undang-undang atau 

pemegang kekuasaan legislatif ditingkat perwakilan rakyat 

bukan hanya DPR, tetapi juga DPD. Pemegang kekuasaan 

legislatifditingkat lembaga perwakilan rakyat, jika system 

bicameral memang mau dianut bisa diberi nama MPR dan 

bisa diberi nama Parlemen atau nama jelas. Peluang untuk 

melakukan perubahan lanjutan atas UUD 1945 belum tertutup 
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untuk itu maka upaya melanjutkan perubahan, termasuk 

menyempurnakan hasil perubahan, dapat terus didiskusikan 

untuk memperoleh hasil yang terbaik. 

 

Penutup 

1. Lembaga perwakilan rakyat setelah perubahan UUD 1945 terdiri 

dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat 

dan Dewan Perwakilan Daerah. Dilihat dari struktur kelembagaan 

tiga lembaga perwakilan rakyat tersebut jelaslah bahwa sistem 

perwakilan yang dianut bukan sistem bikameral akan tetapi suatu 

sistem yang khas Indonesia yang bersifat multikameral. Akan 

tetapi jika hanya melihatnya dari dua lembaga perwakilan yaitu 

Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah dapat 

disimpulkan bahwa kedua lembaga ini menunjukkan adanya 

sistem bikameral. Akan tetapi melihat fungsi dan kewenangan 

DPD yang sangat terbatas sistem perwakilan ini tidak menganut 

sistem bikameral murni (strong bicameralis).  

2. Dari sisi kewenangan sebagai lembaga perwakilan rakyat, terdapat 

reduksi kewenangan MPR dibanding dengan sebelum perubahan 

dan penguatan terhadap lemabaga DPR sebagai representasi 

politik (politic representation) dan penguatan pada akomodasi 

keterwakilan daerah dengan dibentuknya DPD sebagai 

representasi daerah (regional representation). 

3. Posisi lembaga perwakilan secara keseluruhan ditempatkan pada 

posisinya sebagai lembaga yang cukup kuat dan independen, 

memiliki posisi strategis bagi jalannya sistem ketatanegaraan yang 

lebih baik dengan prinsip “check and balances”, serta 

memperkuat demokrasi sebagai salah satu asas hukum tatanegara. 
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RE-EKSISTENSI GBHN DAN REFORMULASI 

AMANDEMEN UUD 

 

Oleh : Darul Huda Mustaqim 

 

 

Pendahuluan 

Garis-garis Besar Haluan Negara ditetapkan dengan maksud 

untuk memberikan arah bagi perjuangan bangsa Indonesia dalam 

mengisi kemerdekaannya dengan tujuan mewujudkan kondisi yang 

diinginkan, sehingga secara bertahap cita-cita bangsa Indonesia seperti 

yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 dapat dicapai, 

yaitu terwujudnya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. 

Sampai saat ini, arah pembangunan Indonesia mengalami 

ketidakjelasan sehingga harus malu tersalip oleh negara-negara 

tetangga yang tidak memiliki sumber daya alam sebanyak Indonesia. 

Perjalanan reformasi selama tiga belas tahun juga mengalami banyak 

skenario menyedihkan karena berkembang tanpa arah.  Demokrasi 

yang tumbuh subur di seantero daerah hanya melahirkan pentas politik 

berbiaya tinggi namun tidak memiliki dampak dalam upaya 

mengangkat derajat kesejahteraan masyarakat. Evaluasi keadaan 

demikian perlu disikapi dengan mengembalikan arah dan haluan 

pembangunan nasional secara pasti berupa Garis-Garis Besar Haluan 

Negara (GBHN). Namun dalam hal mengembalikan arah dan haluan 

pembangunan nasional tentunya harus menggunakan formulasi baru 

yang menyesuaikan dengan perkembangan reformasi serta 

memberikan fungsi yang lebih komperhensif kepada Dewan 

Perwakilan Rakyat yang dalam hal ini memperluas fungsi 

pengawasan/kontrol terhadap GBHN tersebut. 

 

Modal Dasar Pembangunan Nasional 

Modal dasar pembangunan nasional adalah keseluruhan sumber 

kekuatan nasional, baik yang efektif maupun potensial, yang dimiliki 
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dan didayagunakan bangsa Indonesia dalam pembangunan nasional, 

yaitu: 

a. Kemerdekaan dan kedaulatan bangsa dan negara Indonesia 

sebagai hasil perjuangan seluruh rakyat Indonesia. 

b. Jiwa dan semangat persatuan dan kesatuan bangsa. 

c. Wilayah nusantara yang luas dan berkedudukan di 

khatulistiwa pada posisi silang antara dua benua dan dua 

samudera dengan kondisi alamiahnya yang memiliki berbagai 

keunggulan komparatif. 

d. Kekayaan alam yang beraneka ragam dan terdapat di darat, 

laut, udara, dan dirgantara yang dapat didayagunakan secara 

bertanggung jawab demi kemakmuran rakyat. 

e. Penduduk yang besar jumlahnya sebagai sumber daya 

manusia yang potensial dan produktif bagi pembangunan 

nasional. 

f. Rohaniah dan mental, yaitu keimanan dan ketakwaan terhadap 

Tuhan Yang Maha Esa merupakan tenaga penggerak yang tak 

ternilai harganya bagi pengisian aspirasi bangsa. Juga 

kepercayaan dan keyakinan bangsa atas kebenaran falsafah 

Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, merupakan modal 

sikap mental yang dapat membawa bangsa menuju cita-

citanya. 

g. Budaya bangsa Indonesia yang dinamis yang telah 

berkembang sepanjang sejarah bangsa yang bercirikan 

kebhinekaan dan keekaan bangsa. 

h. Potensi dan kekuatan efektif bangsa, yakni segala sesuatu 

yang bersifat potensial dan produktif yang telah menjadi milik 

bangsa, dan yang tumbuh dari rakyat termasuk kekuatan sosial 

politik antara lain partai politik dan golongan karya. 

i. Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagai kekuatan 

pertahanan keamanan dan kekuatan sosial politik yang 

tumbuh dari rakyat dan bersama rakyat menegakkan serta 

mengisi kemerdekaan bangsa dan negara. 
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Faktor Dominan Pembangunan Nasional 

Faktor dominan adalah segala sesuatu yang harus diperhatikan 

dalam penyelenggaraan pembangunan agar memperlancar pencapaian 

sasaran pembangunan nasional, meliputi: 

a. Kependudukan dan sosial budaya, termasuk pergeseran nilai 

dan perkembangan aspirasi rakyat yang dinamis. 

b. Wilayah yang bercirikan kepulauan dan kelautan dengan 

lingkungan dan alam tropiknya. 

c. Sumber daya alam yang beraneka ragam dan tidak merata 

penyebarannya, termasuk flora dan fauna. 

d. Kualitas manusia Indonesia dan masyarakat Indonesia dan 

penguasaannya terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. 

e. Disiplin nasional yang merupakan perwujudan kepatuhan dan 

ketaatan kepada hukum dan norma-norma yang berlaku dalam 

masyarakat. 

f. Manajemen nasional sebagai mekanisme penyelenggaraan 

negara dan pemerintahan. 

g. Perkembangan regional dan global serta tatanan internasional 

yang selalu berubah secara dinamis. 

h. Kemungkinan pengembangan. 

 

Pokok Pikiran yang Terkandung dalam GBHN 

Pembangunan hukum selama masa Orde Baru menjadi alat 

penopang dan pengaman pembangunan nasional yang secara kasar 

telah direduksi hanya sebagai proses pertumbuhan ekonomi semata. 

Pranata-pranata hukum di masa tersebut lebih banyak dibangun 

dengan tujuan sebagai sarana legitimasi kekuasaan pemerintah, 

sebagai sarana untuk memfasilitasi pertumbuhan ekonomi, dan 

sebagai sarana untuk memfasilitasi proses rekayasa sosial. Konsep 

pembangunan model ini tercantum dalam setiap Garis-garis Besar 

Haluan Negara (GBHN), terakhir pada tahun 1998. 

Kerangka pemikiran pembangunan hukum tersebut secara nyata 

telah mengabaikan cita-cita dan tujuan didirikannya Negara Republik 

Indonesia. Dalam konstitusi UUD 1945 telah dinyatakan dengan jelas 
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bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara berdasar atas hukum 

(rechtsstaat), bukan negara berdasar atas kekuasaan (machtsstaat), 

sehingga hukum berikut seluruh pranata pendukungnya adalah dasar 

dan kerangka bagi proses penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan 

bernegara, bukan semata-mata sebagai alat dari kepentingan 

sekelompok orang yang berkuasa dan bukan pula alat dari suatu 

sistem yang cenderung mengabaikan demokrasi, keadilan, dan 

kesejahteraan rakyat Indonesia. 

Gagasan negara berdasar atas hukum muncul dari para pendiri 

negara ini dengan dilandasi oleh prinsip-prinsp demokrasi dan 

keadilan sosial, artinya hukum dan segala wujud nilai-nilai yang 

kemudian diejawantahkan ke dalam peraturan perundang-undangan 

tidak boleh menyimpang, baik secara nyata-nyata maupun tersamar, 

dari prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan sosial. Hukum dalam 

gagasan para pendiri tersebut justru seyogyanya menjadi dasar 

pertama dan utama bagi nilai-nilai demokrasi dan keadilan sosial. 

Dalam rentang waktu panjang kesejarahan bangsa Indonesia, 

negara dan hukum yang dicita-citakan oleh para pendiri republik ini 

seringkali tidak berdaya untuk membantah dan menahan arus 

kepentingan sekelompok orang yang pada gilirannya justru 

mengorbankan hak-hak rakyat banyak, yang pada hakekatnya juga 

mengorbankan misi suci dari hukum itu sendiri. Hukum dalam banyak 

hal, sebagaimana telah dinyatakan di atas, malah acap kali 

bermetamorfosis menjadi "lembaga pengesah" kesewenang-wenangan 

dan "lembaga penghukum" pencari keadilan. Khusus di masa Orde 

Baru, secara nyata-nyata hukum menjadi alat stabilitas politik, alat 

penumpuk kekayaan, dan alat pelumas putaran roda pertumbuhan 

ekonomi. Implikasi dari pengkerdilan hukum tersebut adalah porak 

porandanya sistem hukum, baik dari segi kelembagaan hukum, 

substansi materi hukum, maupun budaya hukum. 

Dalam keadaan seperti itu, maka yang dibutuhkan untuk 

membangun kembali tatanan hukum yang menjunjung tinggi keadilan 

adalah merekonstruksi kembali bangunan hukum yang baru dengan 

landasan cita-cita luhur yang terkandung dalam pembukaan konstitusi, 

yaitu demokrasi dan keadilan sosial, dengan secara dinamis 
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memberikan perhatian pada perkembangan masyarakat Indonesia saat 

ini. Hal tersebut sesuai dengan kerangka pemikiran yang telah 

ditegaskan dalam Ketetapan MPR No. X/MPR/1998 tentang Pokok-

pokok Reformasi Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan dan 

Normalisasi Kehidupan Nasional Sebagai Haluan Negara, yang 

menyatakan dalam Bab Pendahuluan Bagian Pengantar alinea ketiga 

bahwa upaya pembenahan situasi krisis multidimensional ini adalah 

dengan cara "... koreksi terhadap wacana pembangunan Orde Baru 

sebagai dasar pijakan dan sasaran reformasi." 

Pada masa di mana dinamika masyarakat yang begitu cepat 

berubah dan berkembang saat ini, dan pada masa di mana pandangan-

pandangan yang konservatif tidak lagi mendapat ruang untuk 

merefleksikan dirinya, hukum Indonesia dipacu untuk membenahi 

kerangka-kerangka tubuhnya yang telah jatuh berserakan karena 

selubung dan rekat-rekat pembalutnya telah ditanggalkan, sehingga 

terkuaklah kenyataan bahwa ia sebenarnya tidak pernah tumbuh dan 

berkembang. Dengan bahan dasar kerangka-kerangka tersebut 

diharapkan disusun suatu bangunan yang kokoh, yang tidak bersandar 

dan disandari oleh bangunan-bangunan lain. 

Dengan pangkal tolak pemikiran semacam itu, kajian ini 

bertujuan pertama-tama untuk mendeskripsikan kondisi obyektif 

bidang hukum di Indonesia saat ini dan kemudian menganalisisnya 

dalam kerangka dinamika perkembangan masyarakat Indonesia 

beserta kebutuhan-kebutuhannya di masa mendatang, khususnya di 

bidang hukum. Setelah itu akan diajukan rekomendasi berupa 

komentar dan usulan terhadap butir-butir dari draft Rancangan GBHN 

Tahun 1999 Bidang Hukum yang disusun oleh Dewan Pertahanan 

Keamanan Nasional (Dewan Hankamnas) dalam bentuk matriks, 

sebagai pedoman pelaksanaan politik hukum. 

 

Pola Dasar Pembangunan Nasional 

Pada masa orde baru pun sebenarnya telah dikenal istilah 

perencanaan partisipatif melalui Pedoman Penyusunan Perencanaan 

dan Pengendalian Daerah (P5D) yang dikelola oleh Departemen 

Dalam Negeri (Permendagri No 9 Tahun 1982), dengan ketentuan 
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teknis yang sangat rinci. Falsafahnya adalah menjaring aspirasi 

masyarakat, mulai dari tingkat desa, kecamatan, untuk dibawa ke 

tingkat pusat melalui serangkaian forum-forum pertemuan dan 

konsultasi. Namun dalam kenyataannya sangat sedikit usulan-usulan 

pembangunan dari tingkat desa yang dimasukkan dalam agenda 

pembangunan Provinsi dan Nasional. 

Sebenarnya pola perencanaan melalui pendekatan 

sentralistik/top-down diawal membangun sebuah bangsa adalah 

sesuatu hal yang sangat baik, namun pola sentralistik tersebut 

terlambat untuk direposisi dimana semangat perubahan dan otonomi 

daerah telah berkembang sebelum dinamika reformasi terjadi. 

Karakteristik lainnya adalah bahwa GBHN dirancang, 

dirumuskan, dan ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. 

Hal ini memilki keunggulan dibanding ketetapan dalam bentuk 

Undang-Undang karena mengubah Ketetapan MPR memerlukan 

konsensus politik yang lebih tinggi daripada undang-undang sehingga 

lebih menjamin konsistensi dan kesinambungan pembangunan siapa 

pun presidennya nanti. Konsisten berarti diikuti dan ditaati oleh 

seluruh penyelenggara negara secara horisontal dan vertikal dari pusat 

ke daerah. Berkelanjutan artinya diikuti dan ditaati oleh setiap rezim 

meskipun berganti-ganti setiap lima tahun. 

Tujuan-tujuan tersebut sebenarnya mencerminkan bagaimana 

seharusnya sistem perencanaan pembangunan menghasilkan rencana 

publik. Namun jika dilihat lebih mendalam, kandungan UU tersebut 

belum merupakan suatu sistem perencanaan yang mengarah pada 

tujuan-tujuan di atas. Dalam UU tersebut tidak banyak pembaruan-

pembaruan yang berarti bagi praktik perencanaan pembangunan yang 

telah dijalankan di Indonesia selama ini. Hal yang menonjol dalam 

UU itu adalah legitimasi eksistensi Kementerian Perencanaan 

Pembangunan/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) 

dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) yang pada 

masa GBHN dianggap tidak diperlukan lagi kehadirannya. 

Seperti juga dalam praktik perencanaan sebelumnya, Undang-

Undang tersebut sangat menonjolkan perencanaan sebagai produk 

(dokumen), baik pada tingkat nasional, daerah, maupun 
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Kementerian/Lembaga. Produk merupakan hal yang penting, namun 

hal yang lebih penting adalah kualitas proses dalam mencapai 

dokumen tersebut. Kualitas proses inilah yang boleh jadi tidak 

disentuh dalam UU No 25/2004. Dalam UU tersebut memang 

ditegaskan tentang keharusan adanya kelembagaan Musrenbang 

(Musyawarah Perencanaan Pembangunan) dalam penyusunan 

rencana, namun hanya menyebut permukaannya saja (Pasal 10 ayat 3; 

Pasal 11 ayat 1; dan Pasal 12 ayat 1), tidak seperti pada Pasal-pasal 

tentang Produk (Dokumen) yang dijelaskan dengan sangat rinci. Hal 

tersebut mencerminkan masih adanya ‘jurang’ antara tujuan UU 

25/2004 dengan kandungannya, dimana isi kurang mencerminkan jiwa 

serta semangatnya. 

Seyogyanya ‘Musrenbang’ menurut UU 25/2004 tidak terjadi 

seperti masa orde baru yang bersifat Top-Down. Musrendang haruslah 

benar-benar menjadi arena komunikasi timbal balik antara lembaga 

perencanaan dengan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) 

untuk menetapkan keputusan kolektif. Diantisipasi bahwa prosesnya 

akan sangat panjang dan melelahkan, namun itulah tantangan untuk 

mewujudkan perencanaan yang lebih partisipatif. 

Bila tidak hati-hati apa yang diamanatkan dalam UU 25/2004 

dapat mengulang kesalahan lama, yaitu bahwa perencanaan dipandang 

sebagai dokumen dan Blueprint yang disusun secara mekanistik, yang 

seringkali merupakan formalitas (keharusan memiliki), dan hanya 

merupakan hiasan meja. Sesuatu yang perlu disadari bahwa 

perencanaan publik merupakan suatu proses interaksi antara birokrasi 

perencanaan dan publik yang bersifat majemuk. Proses ini harus 

terjadi secara terus menerus sesuai dengan dinamika sosial-ekonomi 

dan politik masyarakat. 

 

Penutup 

Ketiadaan GBHN merupakan konsekwensi logis dari pemilihan 

presiden secara langsung. Sebab salahsatu aspek penilaian terhadap 

calon presiden adalah visi atau rencana atau program yang 

ditawarkannya dalam upaya pemerintahannya mencapai cita-cita 

bangsa bernegara. Tawaran tersebut harus dapat diwujudkannya pada 
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masa jabatannya. Apabila tidak, maka yang bersangkutan akan 

dianggap gagal, akibatnya dia tidak akan dipilih lagi oleh rakyat untuk 

jabatan berikutnya. 

Dengan demikian pembuatan “rencana“ atau proses 

perencanaan dalam mewujudkan cita-cita bangsa bernegara dimulai 

semenjak seseorang mencalonkan dirinya menjadi presiden. 

Kemudian dijabarkannya setelah yang bersangkutan memenangi 

pemilu, serta dilaksanakannya, dan senantiasa dievaluasi serta 

dipertanggung jawabkan kepada rakyat pemilihnya, selaku pemegang 

kedaulatan tertinggi 

Hal yang penting menuju perubahan konstitusi kita adalah 

upaya untuk menghidupkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara 

(GBHN) sebagai acuan arah pembangunan nasional di segala bidang 

dalam jangka panjang yang disusun oleh semua elemen bangsa. Upaya 

menyusun GBHN pada dasarnya telah dilakukan sejak awal 

kemerdekaan sebagai bagian dari model perencanaan ekonomi yang 

diamanatkan Pasal 33 UUD 1945. Tetapi sengaja dihilangkan dalam 

masa reformasi karena dianggap sebagai amanat pemilihan Presiden 

secara langsung yang memiliki kewenangan membentuk arah 

pembangunan sesuai visi dan misi kepemimpinannya sendiri.  

Seiring perjalanan kekuasaan, GBHN kemudian mengalami 

penyusunan secara detail di era Orde Baru. Selain melanjutkan era 

orde lama, GBHN merupakan perwujudan dari model perencanaan 

ekonomi kerakyatan Pancasila sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945 

yang tidak pernah berubah substansi pemaknaan. GBHN menjadi 

adalah instrumen sentral dalam sistem ketatanegaraan menurut UUD 

1945. Secara ketatanegaraan, mengembalikan kembali kehadiran 

GBHN adalah amanat UUD 1945 sekaligus akan memiliki implikasi 

pada penguatan kedudukan MPR, yang bisa jadi akan dipandang 

bertabrakan dengan sistem presidensial yang dianut dalam 

amandemen UUD 1945. Dalam pandangan konstitusi, sistem 

ketatanegaraan kita sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, 

namun persoalan  yang muncul bukan pada Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, akan tetapi ada pada 

implementasi peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai 

www.m
pr

.g
o.

id



 

Susunan, Kedudukan, Fungsi dan Peran DPR RI 45 

 

dengan amanat konstitusi. Oleh sebab itu mengembalikan arah dan 

haluan pembangunan nasional tentunya harus menggunakan formulasi 

baru yang menyesuaikan dengan perkembangan reformasi serta 

memberikan fungsi yang lebih komperhensif kepada Dewan 

Perwakilan Rakyat yang dalam hal ini memperluas fungsi 

pengawasan/kontrol terhadap GBHN tersebut. 
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KUALITAS ANGGOTA DEWAN : CERMIN REKRUTMEN 

DAN KADERASASI PARTAI POLITIK


 

 

Oleh : Deden Koswara


 

 

 

Sebagai salah satu Negara yang menganut demokrasi, Negara 

Indonesia telah menjadikan system pemilihan umum (pemilu) sebagai 

sarana perekrutan anggota legislative, termasuk kepemimpinan 

eksekutif (Presiden dan Kepala Daerah). Dalam system demokrasi, 

system pemilu merupakan wujud dari kedaulatan rakyat. Rakyat yang 

memiliki kedaulatan, menyuarakan pilihannya melalui pemilihan 

umum untuk menentukan wakilnya yang duduk sebagai anggota 

dewan maupun kepala eksekutif (Presiden dan Kepala Daerah). 

Namun dalam praktiknya, rakyat pemilih hanya berposisi sebagai 

subyek untuk memilih (mencoblos) atau tidak terhadap para calon 

anggota Dewan yang telah ditetapkan oleh Parpol. Rakyat tidak 

banyak mendapat porsi lebih dalam proses penentuan para calon yang 

akan diajukan sebagai calon anggota Dewan. Bahkan acapkali proses 

penenetapan calon anggota Dewan yang diajukan Parpol tidak 

mewakili aspirasi dan kepentingan rakyat. 

Munculnya permasalahan tersebut memang tidak terlepas dari 

system Pemilu yang dianut Negara Indonesia, yang menjadikan 

anggota Dewan Perwakilan Rakyat, baik pusat (DPR) maupun daerah 

(DPRD) hanya berasal dari usulan Parpol. Dalam Undang-Undang 

Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, 

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 67 disebutkan bahwa DPR terdiri 

atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih 

melalui pemilihan umum. Dan hal yang sama juga ditegaskan dalam 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Partai Politik 

sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 

                                                           
 Makalah disampaikan pada Focus Group Discussion “Susunan, Kedudukan, Fungsi Dan Peran 
DPR RI Dalam Sistem Presidensiil”. Diselenggarakan oleh MPR RI bekerjasama dengan 

Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 27 Oktober 2016. Banjarmasin : Hotel 

Golden Tulip. 
  Staf Pengajar pada Bagian HTN Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat 
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Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 

Tentang Partai Politik, Pasal 12 huruf f menyebutkan bahwa Parpol 

berhak mengajukan calon untuk mengisi keanggotaan Dewan 

Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan. 

Dari ketentuan tersebut terlihat bahwa yang paling menentukan 

kualitas DPR dan DPRD adalah Parpol, karena yang boleh 

mengajukan seseorang untuk duduk sebagai anggota Dewan adalah 

Parpol.  Dalam hal ini baik buruknya kualitas para anggota Dewan 

yang terpilih sangat ditentukan pada saat mereka dicalonkan untuk 

menjadi anggota legislative oleh Parpol. Oleh karena itu persoalan 

rekrutmen calon anggota legislative oleh Parpol merupakan salah satu 

proses dan tahap penting dalam pemilihan umum (pemilu). Namun 

sayangnya proses kaderisasi Parpol sering tidak berjalan sebagaimana 

mestinya. Banyak Parpol yang tidak menjalankan fungsinya dalam hal 

kaderisasi. Parpol lebih banyak bersikap instan dan pragmatis dalam 

menjaring suara pemilih dengan melupakan visi dan misi partai 

melalui kaderisasi. Selama proses kaderisasi Parpol tidak berjalan 

dengan baik, maka selama itu pula harapan masyarakat untuk 

mendapat kader terbaik Parpol menjadi sulit. Oleh karena itu, saat ini 

yang bisa dilakukan masyarakat untuk mewujudkan DPR yang 

berkualitas adalah dengan mengkritisi Parpol dalam melakukan 

rekrutmen terhadap calon legislatif (caleg) dari pusat sampai daerah.  

Secara umum rekrutmen calon anggota legislative telah diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan 

Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten 

atau Kota beserta perubahannya, yakni Undang-undang Nomor 2 

Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2008 Tentang Partai Politik. Dalam Pasal 29 UU Nomor 2 Tahun 

2011 dinyatakan: 

1) Partai Politik melakukan rekrutmen terhadap warga Negara 

Indonesia untuk menjadi: 

a. anggota Partai Politik; 

b. bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan 

Dewan 
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c. Perwakilan Rakyat Daerah; 

d. bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah; dan 

e. bakal calon Presiden dan Wakil Presiden. 

(1a) Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

dilaksanakan melalui seleksi kaderisasi secara demokratis sesuai 

dengan AD dan ART dengan mempertimbangkan paling sedikit 30% 

(tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan. 

(1) Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan 

huruf d dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD 

dan ART serta peraturan perundang-undangan. 

(2) Penetapan atas rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

ayat (1a), dan ayat (2) dilakukan dengan keputusan pengurus Partai 

Politik sesuai dengan AD dan ART. 

Demikian halnya dalam Pasal 51 ayat (1) dan (2) UU Nomor 8 

Tahun 2008, disebutkan bahwa Partai Politik Peserta Pemilu 

melakukan seleksi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan 

DPRD kabupaten atau kota; Dan seleksi bakal calon sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara demokratis dan terbuka 

sesuai dengan mekanisme internal partai politik. 

Walaupun Undang-Undang telah member arahan tentang 

rekrutmen calon anggota legislative, namun Undang-Undang tersebut 

tidak mengatur secara rinci dan jelas bagaimana mekanisme dan 

proses rekrutmen calon anggota legislative tersebut adalah mekanisme 

dan proses rekrutmen yang benar dan memenuhi aspirasi masyarakat? 

Mekanisme dan proses rekrutmen calon anggota legislative tersebut 

semuanya diserahkan kepada Parpol, dan menjadi urusan internal 

Paprol untuk mencari dan menetapkan seseorang menjadi calon 

anggota legislative. 

Secara ideal partai politik harus melaksanakan fungsi rekrutmen 

politiknya dengan sugguh-sungguh demi kepentingan rakyat dengan 

merekrut individu-individu yang memiliki kualitas, kapabilitas dan 

integritas yang baik. Partai politik harus melaksanakan rekrutmen 

yang terbuka dan demokratis. Tetapi dalam prakteknya model tertutup 
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dan pendekatan “asal comot” kerap kali dilakukan oleh partai politik. 

Fenomena “asal comot” yang dilakukan oleh partai politik terlihat dari 

maraknya partai politik merekrut figur-figur populer yang sebetulnya 

memiliki latar belakang yang sangat jauh dari dunia politik. Stigma 

negatif terhadap anggota legislatif diakibatkan oleh realitas ketidak 

puasan masyarakat terhadap kinerja anggota legislatif, berdasarkan 

survei lembaga survei nasional angka ketidakpercayaan masyarakat 

terhadapa anggota legislatif sanggat tinggi. 

Menurut Lili Romli, dalam hal rekruitmen Politik ada dua 

mekanisme yang bisa dijalankan oleh Partai Politik, yaitu rekruitmen 

yang terbuka dan tertutup. Pertama, model rekruitmen terbuka, 

artinya semua warga Negara yang memenuhi syarat tertentu (seperti 

kemampuan, kecakapan, umur, keadaan fisik) mempunyai kesempatan 

yang sama untuk menduduki posisi-posisi yang ada dalam pemerintah. 

Suasana kompetisi untuk mengisi jabatan biasanya cukup tinggi, 

sehingga orang-orang yang benar-benar sudah teruji saja yang akan 

berhasil keluar sebagai jawara. Ujian tersebut biasanya menyangkut 

visinya tentang keadaan masyarakat serta nilai moral yang melekat 

dalam dirinya termasuk integritasnya, model rekruitmen ini juga 

memberi kesempatan kepada masyarakat untuk menilai kemampuan 

elite politiknya. Biasanya model rekruitmen ini akan melahirkan 

pemimpin-pemimpin yang kredebilitas dan mempunyai integritas 

tinggi. Kedua, model rekruitmen tertutup, kesempatan tersebut 

hanyalah dinikmati oleh sekelompok kecil orang. Ujian oleh 

masyarakat terhadap kualitas serta integritas tokoh masyarakat 

biasanya sangat jarang dilakukan, kecuali oleh sekelompok kecil elite 

itu sendiri serta berdasarkan kedekantan, dan loyalitas saat menjadi 

kader partai.
1
  

Hal yang sama juga diungkap oleh Putra bahwa terdapat 

beberapa mekanisme rekrutmen politik. Pertama, rekrutmen terbuka, 

yang mana syarat dan prosedur untuk menampilkan seseorang tokoh 

dapat diketahui secara luas. Dalam hal ini partai politik berfungsi 

sebagai alat bagi elit politik yang berkualitas untuk mendapatkan 

dukungan masyarakat. Cara ini memberikan kesempatan bagi rakyat 

                                                           
1 Lili Romli. 2005. Demokrasi Dalam Bayang-bayang Kekuatan Jawara : Studi Kasus 
Pencalonan Caleg Di Provinsi Banten 2004. Jakarta: LIPI, hal. 19 
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untuk melihat dan menilai kemampuan elit politiknya. Dengan 

demikian cara ini sangat kompetitif. Jika dihubungkan dengan paham 

demokrasi, maka cara ini juga berfungsi sebagai sarana rakyat 

mengontrol legitimasi politik para elit. Adapun manfaat yang 

diharapkan dari rekrutmen terbuka adalah mekanismenya demokratis; 

Tingkat kompetisi politiknya sangat tinggi dan masyarakat akan 

mampu memilih pemimpin yang benar-benar mereka kehendaki; 

Tingkat akuntabilitas pemimpin tinggi; dan melahirkan sejumlah 

pemimpin yang demokratis dan mempunyai nilai integritas pribadi 

yang tinggi. Kedua, rekrutmen tertutup. Dalam rekrutmen tertutup, 

syarat dan prosedur pencalonan tidak dapat secara bebas diketahui 

umum. Partai berkedudukan sebagai promotor elit yang berasal dari 

dalam tubuh partai itu sendiri. Cara ini menutup kemungkinan bagi 

anggota masyarakat untuk melihat dan menilai kemampuan elit yang 

ditampilkan. Dengan demikian cara ini kurang kompetitif. Hal ini 

menyebabkan demokrasi berfungsi sebagai sarana elit memperbaharui 

legitimasinya.
2
 Dan menurut Ramlan, rekrutmen politik adalah seleksi 

dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau 

sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam 

sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya, 

dengan mengkhususkan kepada orang-orang yang mempunyai bakat 

yang cukup menonjol, partai politik menyeleksi dan menempatkannya 

sebagai seorang calon pemimpin.
3
  

Pembagian system rekrutmen kedalam model terbuka dan 

tertutup tidak lepas dari pendapat Rush dan Althoff yang telah 

membagi model rekrutmen menjadi dua cara. Pertama rekrutmen 

terbuka, yakni dengan menyediakan dan memberikan kesempatan 

yang sama bagi seluruh warga Negara untuk ikut bersaing dalam 

proses penyeleksian. Dasar penilaian dilaksanakan melalui proses 

dengan syarat-syarat yang telah ditentukan melalui pertimbangan-

pertimbangan yang objektif rasional. Dimana setiap orang yang 

memenuhi syarat untuk mengisi jabatan politik yang dipilih oleh 

rakyat mempunyai peluang yang sama dalam melakukan kompetisi. 

                                                           
2 Fadillah Putra. 2003. Paradigma Kritis dalam Studi Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, hal. 209 
3 Ramlan Surbakti. 1992. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 
hal. 118. 
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Kedua, rekrutmen tertutup yaitu adanya kesempatan untuk masuk 

menduduki jabatan politik tidaklah sama setiap warga negara artinya 

hanya individu-individu tertentu yang dapat menduduki jabatan 

politik.
4
 

Namun seiring dengan diterapkan sistem pemilu proporsional 

saat ini, maka menurut Sutoro sistem pemilihan umum proporsional 

tersebut telah menguatkan dominasi oligarki dalam proses rekrutmen, 

elit partai berkuasa penuh dalam proses penentuan nomor urut yang 

dilakukan. Elit partai memiliki kewenangan yang lebih dengan 

menempatkan seseorang dalam nomor urut kecil hanya karena 

memandang calon tersebut unggul di dalam pendanaan. Kedua proses 

rekrutmen tidak berlangsung secara terbuka dan partisipatif. Pihak 

kandidat sama sekali tidak mempunyai kedekatan terhadap konstituen 

yang menjadi basisnya karena dia hanya “mewakili” daerah 

administratif (bukan konstituen yang sebenarnya). Ketiga, dalam 

proses rekrutmen, partai politik sering merekrut terhadap calon yang 

dipandang sebagai penopang suara dan meninggalkan kader partai 

yang mempunyai kemampuan lebih. Terlihat dengannya banyaknya 

calon legisaltif yang berlatar belakang populer dan memiliki dana 

yang besar dijadikan calon legislatif tanpa melalui proses kaderisasi.
5
 

Dalam hal ini Parpol cenderung menyisihkan para kader yang 

sekalipun loyal namun tidak (kurang) memiliki “nama” dan uang. 

Padahal menurut Firmanzah ada banyak keunggulan atas kebijakan 

penentuan sumber kader dari dalam parpol, antara lain:  

1. Kenaikan posisi yang lebih tinggi dari posisi sebelumnya akan 

mendorong kader untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas 

kerjanya.  

2. Pemindahan dari suatu jabatan ke jabatan lain dalam suatu 

tingkatan dapat menghindarkan kejenuhan dan kebosanan 

terhadap jabatan lama yang sifatnya monoton.  

                                                           
4 Wengky Saputra. 2012. Pola Rekrutmen Partai Politik (Studi: Dewan Pimpinan Cabang (DPC) 

Partai Demokrat Dalam Menetapkan Caleg Pada Pemilu Legislatif 2009 Di Kabupaten Agam. 
Skripsi. Padang : Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas 

Andalas. 
5  Ainur Rofieq. 2011. Fungsi Rekrtumen Politik pada Calon Legislatif Partai Kebangkitan 
bangsa 2009. Jurnal Governance, Vol 1. No 2. Mei 2011.  
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3. Promosi dan mutasi akan menimbulkan semangat dan gairah kerja 

lebih tinggi lagi bagi kader.  

4. Alokasi dana dalam promosi dan mutasi dapat lebih rendah dari 

pada pencarian kader dari luar parpol.  

5. Alokasi waktu relatif singkat sehingga kekosongan posis dapat 

segera diduduki oleh kader dalam parpol.  

6. Karakteristik pribadi, kecakapan dan kepiawaian kader dari dalam 

parpol yang akan menempati suatu posisi telah diketahui dengan 

nyata.
6
  

Walaupun fungsi kaderasasi tersebut sangat penting bagi suatu 

Parpol, namun fungsi kaderasasi sebagai wadah rekrutmen calon 

anggota legislative kurang mendapat perhatian serius bagi Parpol. 

Dalam meraih kekuasaan di legislative, Parpol lebih banyak ingin 

bermain aman, instan dan prakmatis, yakni dengan cara menempatkan 

seseorang sebagai calon legislative berdasarkan popularitas dan uang. 

Popularitas calon legislatif memang sering dimanfaatkan partai politik 

untuk mendongkrak suara partai, ditambah dengan pola rekrutmen 

yang terbuka luas bagi masyarakat turut membuat sebuah partai 

politik memiliki banyak kader yang berarti berpengaruh juga untuk 

membuka lebar kemenangan partai dalam Pemilu. Terkait dengan 

strategi partai politik yang berupaya mendongkrak suara partai dengan 

menempatkan caleg artis untuk turut meramaikan Pemilu mewakili 

partainya. 

Sikap pragmatis Parpol tersebut antara lain disebabkan oleh 

tidak jelasnya pemikiran partai. Ketika Parpol tersebut tidak memiliki 

pemikiran yang jelas, maka wajar jika Parpol juga akan merekrut 

orang dengan pemikiran yang tidak memahami pemikiran partai. Asal 

orang tersebut punya popularitas dan uang, sekalipun tidak memahami 

pemikiran partai, maka orang tersebut dapat dimasukkan seagai calon 

anggota legislative. Hal ini terlihat dari penempatan calon anggota 

legislative yang berasal dari artis, atau mantan pejabat, atau mantan 

pengurus Parpol lain yang baru saja masuk sebagai anggota Parpol. 

Padahal para calon tersebut belum pernah dibina dengan pemikiran 

                                                           
6 Firmanzah. 2011. Mengelola Partai Politik. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, hal 73. 
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partai, sehingga tidak mengherankan apabila para calon tersebut telah 

menjabat sebagai anggota dewan, mereka tidak memperjuangkan 

pemikiran partainya.  

Oleh karena itu mengingat rekrutmen politik memegang 

peranan penting dalam sistem politik suatu negara, karena proses ini 

menentukan orang-orang yang akan menjalankan fungsi-fungsi sistem 

politik negara itu melalui lembaga-lembaga politik yang ada, maka 

sudah semestinya Parpol dan semua pihak menjadikan masalah 

tersebut sebagai salah satu perkara fundamental dalam Undang-

Undang Partai Politik ataupun dalam Undang-Undang Pemilu 

Legislatif. Patut untuk dipertimbangkan dalam UU Partai Politik 

ataupun dalam UU Pemilu Legislatif diatur tentang syarat batasan 

minimal masa keanggotan untuk dapat dicalonkan sebagai calon 

anggota legislative. Hal ini untuk memastikan bahwa para calon 

tersebut adalah orang-orang yang telah memahami pemikiran partai 

dan siap untuk memperjuangkannya, serta mencegah masuknya orang-

orang yang hanya memanfaatkan (mendopleng) Parpol untuk 

kepentingan politik pribadinya 
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SUMBANGAN PEMIKIRAN UNTUK SUSUNAN, 

KEDUDUKAN, FUNGSI DAN PERAN DEWAN PERWAKILAN 

RAKYAT RI DALAM SISTEM PRESIDENSIIL 

 

Oleh: Erlina 

 

 

Fungsi dan Peranan DPRD RI dalam mekanisme checks and 

balances berdasarkan Sistem Presidensiil : Sistem checks and 

balances systems (sistem pengawasan dan keseimbangan)adalah 

sebuah mekanisme dalam rangka menjamin bahwa masing-masing 

kekuasaan tidak melampaui batas kekuasaannya, masing-masing 

cabang kekuasaan saling mengawasi dan mengontrol. Mekanisme ini 

juga menjadi tolak ukur kemapanan konsep negara hukum dalam 

rangka mewujudkan demokrasi. 

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia setelah amandemen 

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kekuasaan Legislatif 

(membuat Undang-Undang) dilaksanakan oleh DPR dan DPD, 

disamping itu Presiden juga mempunyai hak mengajukan rancangan 

undang-undang dan turut serta dalam pembahasan rancangan undang-

undang bersama DPR. Kekuasaan eksekutif dilaksanakan oleh 

Presiden dan kekuasaan Yudikatif dilaksanakan oleh Mahkamah 

Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi. 

Dalam UUD Negara Republik Indonesia pasca amandemen, 

fungsi kontrol Legislatif terhadap Eksekutif meliputi persetujuan 

terhadap kekuasaan Presiden menyatakan perang, membuat 

perdamaian dan perjanjian dengan negara lain; memeriksa Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang (perpu) yang dibuat oleh 

Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, pembahasan 

Rancangan Anggaran dan Pendapatan (RAPBN). Selain fungsi kontrol 

tersebut, DPR juga dapat mengajukan usul kepada MPR untuk 

memberhentikan Presiden karena melakukan pengkhianatan terhadap 

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

tercela atau bila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden. 

www.m
pr

.g
o.

id



 

Susunan, Kedudukan, Fungsi dan Peran DPR RI 55 

 

Dalam melakukan fungsi kontrol terhadap kekuasaan Yudikatif 

(MA dan MK), DPR berwenang melakukan penyaringan terhadap 

para calon hakim agung dan mengajukan tiga dari Sembilan orang 

hakim konstitusi. 

Dalam fungsi kontrol terhadap kekuasaan Yudikatif, Presiden 

diberikan kewenangan menyetujui dan menetapkan calon hakim 

agung sebagai hakim agung, Presiden juga memiliki kewenangan 

mengajukan tiga dari Sembilan orang hakim konstitusi dan 

menetapkan para hakim konstitusi tersebut. 

Dalam rangka fungsi pengawasan kekuasaan Yudikatif terhadap 

kekuasaan Eksekutif, MA diberikan kewenangan menguji peraturan 

perundang-undangan yang kedudukannya di bawah undang-undang 

terhadap undang-undang .  

Dalam rangka fungsi pengawasan kekuasaan Yudikatif terhadap 

kekuasaan Legislatif, MK diberikan kewenangan menguji undang-

undang terhadap UUD. 

Mekanisme checks and Balances  yang sedemikian menurut 

penulis masih perlu ditata kembali dengan mengkaji praktik yang 

sudah ada dan pengalaman di negara-negara lain, seperti misalnya di 

negara-negara yang menganut asas Trias Politica , hanya konstitusi 

Indonesia dan Puerto Rico yang memberikan hak legislasi kepada 

Parlemen bersama Presiden. Di Amerika Serikat, negara yang acapkali 

menjadi percontohan pelaksanaan konsep checks and balances system, 

untuk fungsi kontrol kekuasaan Eksekutif terhadap Legislatif, 

Presiden diberikan kewenangan untuk memveto rancangan undang-

undang yang telah diterima kongres, akan tetapi veto dapat dibatalkan 

oleh kongres dengan dukungan 2/3 suara dari House of Representative 

dan Senat. 

1. Susunan dan sumber Anggota DPR melalui pemilu yang berasal 

dari pengkaderan parpol dan perwakilan daerah pemilihan dan 

Kedaulatan Rakyat yang berdasarkan pada permusyawaratan dan 

perwakilan. 

Permasalahan yang terjadi selama ini, hampir semua partai 

politik peserta pemilu tahun 2014 menyerahkan daftar calonnya ke 
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KPU menjelang batas akhir. Hal lain adalah calon anggota legislatif 

dari kalangan artis/ atlet. Merupakan tugas Partai Politik untuk 

meningkatkan kualitas anggota DPR melalui pengkaderan dan 

pendidikan politik, dilakukan secara terencana dan terus menerus, 

bukan hanya menjelang pemilu. 

2. Pengaturan tentang : 

a. Standarisasi rekrutmen Anggota DPR RI dalam komisi-

komisi; 

b. Kriteria penentuan perwakilan daerah berdasarkan luas 

wilayah dan jumlah penduduk; 

c. Penegakan disiplin dank ode etik anggota DPR RI; 

d. Penggunaan hak-hak Anggota DPR dalam konteks 

menjalankan fungsi-fungsi legislasi, budget dan 

pengawasan; 

e. Panduan hubungan diplomatik antar parlemen dengan 

negara lain saat kunjungan ke luar negeri , melalui 

undang-undang tersendiri tentang DPR RI. 

Sepanjang sudah diatur tidak perlu diatur secara khusus/ 

tersendiri. 

1) Perlunya penataan hubungan fungsi-fungsi DPR dengan 

eksekutif (Presiden) dan Yudikatif (Mahkamah Agung dan 

Mahkamah Konstitusi) melalui revisi undang-undang yang 

relevan dalam hal memperkuat tugas fungsi pokok masing 

masing lembaga. Keterlibatan DPR dalam memberikan 

pertimbangan terhadap pengangkatan duta negara dan 

menerima penempatan duta negara lain bukanlah pelanggaran 

terhadap asas resiprokal dalam Hukum Internasional, 

melainkan penerapan asas kedaulatan negara dan prinsip 

kehati-hatian 

2) Postur DPR RI yang mencerminkan produktivitas, kualitas 

kerja-kerja politik, penguatan budaya politik dalam sistem 

Presidensiil. Kualitas DPR periode 2014-2019 dalam catatan 

Formappi (Forum Masyarakat Peduli Parlemen) paling buruk, 
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hal ini terlihat dari berbagai aspek seperti utang legislasi yang 

menumpuk, sistem kerja yang kacau dan memudarnya 

komitmen.  

Oleh karena itu sangat memerlukan kualitas (termasuk 

kemampuan menyusun perencanaan), integritas dan komitmen 

anggota Dewan yang berasal atau bersumber dari Partai Politik. 
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PERAN DAN FUNGSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT RI 

DALAM KONTEKS SEPARATION OF POWER DAN 

MEKANISME CHECK AND BALANCE 

 

Oleh: Fajrian Noor Anugrah 

 

 

Latar Belakang Masalah  

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 

1945) adalah Konstitusi Republik Indonesia. UUD 1945 menjadi 

hukum dasar sejak disahkan 18 Agustus 1945 telah mengalami 

amandemen. Konstitusi Indonesia juga mengalami beberapa kali 

pergantian. Pada awal kemerdekaan hingga tahun 1949 Konstitusi 

yang berlaku adalah UUD 1945. Kemudian ketika bangsa Indonesia 

menghadapi ancaman Belanda yang datang kembali dan melakukan 

agresi militer, Indonesia akhirnya harus mengganti UUD 1945 

menjadi Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Setelah bentuk negara 

Indonesia kembali menjadi negara kesatuan pada tahun 1950, 

Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara 1950.  

Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia UUD 1945 sudah 

mengalami perubahan yaitu sudah sebanyak 4 tahap. Periode 

perubahan tersebut yakni pada Sidang Umum MPR Tanggal 19 

Oktober 1999, Sidang Tahunan MPR Tanggal 18 Agustus 2000, 

Sidang Tahunan MPR Tanggal 10 November 2001 dan Sidang 

Tahunan MPR Tanggal 10 Agustus 2002. 

Perubahan terhadap Konstitusi tersebut dari amandemen 

pertama hingga keempat telah melahirkan Hukum Tata Negara yang 

baru, yakni adanya Lembaga-Lembaga Negara yang baru bernama 

Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Komisi Yudisial (KY) dan 

Mahkamah Konstitusi (MK), serta Dewan Pertimbangan Agung 

dihapus (DPA). Selain adanya Lembaga-Lembaga Negara baru yang 

dilahirkan, ada juga suatu Sistem Tata Negara yang baru bernama 

checks and balances karena dengan adanya amandemen yang 
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memisahkan fungsi, tugas dan wewenang Lembaga-Lembaga Negara 

yang ada.  

Dengan adanya sistem ini diharapkan mampu mengatur 

mekanisme checks and balances antar satu lembaga dan lembaga 

negara lainnya agar terciptanya suatu tatatanan dan kehidupan 

kenegaran dan pemerintahan yang konstitusional serta dapat 

mengurangi adanya praktik yang tidak sehat dan atau melanggar 

hukum. Sistem yang baru ini secara tidak langusng membuat sebuah 

kepastian hukum terhadap jalannya pemerintahan dan negara secara 

konstitusional.  

Namun, seperti yang dijelaskan sebelumnya dengan adanya 

sistem yang baru tersebut tidak serta merta menjadikan 

penyelenggaraan pemerintahan dan negara ini berjalan optimal dan 

efektif. Sebagaimana dikatakan oleh Jaendjri Gaffar bahwa sistem 

checks and balances atau sistem saling mengawasi dan mengimbangi 

antar lembaga negara ini mempersempit ruang gerak lembaga-

lembaga dalam melaksanakan tugas, fungsi, hak dan kekuasaan atau 

wewenang untuk masuk dalam praktik penyalahgunaan kekuasaan 

atau “abuse of power” dan penyalahgunaan wewenang atau 

“detournement de pouvoir”, Lord Acton mengatakan power tends to 

corrupt, absolute power corrupts absolutely. 

Mekanisme checks and balances pada awalnya dapat dilacak 

dari teori pemisahan kekuasaan. Prinsip atau mekanisme ini lahir agar 

dalam pemisahan keuasaan tidak terjadi kebuntungan hubungan antar 

cabang kekuasaan serta untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan di 

dalam suatu cabang kekuasaan. 

Dalam ketatanegaraan Indonesia, mekanisme ini lahir ketika 

adanya perubahan terhadap Konstiusi 1999 hingga 2002 yang telah 

menganut prinsip pemisahan kekuasaan (separation of power) 

berdasarkan checks and balances dan bukan lagi pembagian 

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

kekuasaan merupakan salah satu sistem yang ada dan dianut oleh 

berbagai negara di dunia. Teori pemisahan kekuasaan pada mulanya 

dikemukakan oleh dua orang ahli tata negara yakni John Locke dan 

Monstesquieu. 
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“John Locke dalam bukunya Two Treaties in Civil Government 

(1690) memisahkan kekuasaan negara menjadi 3 (tiga) fungsi 

kekuasaan dari tiap-tiap negara dan ketiga kekuasaan tersebut harus 

dipisahkan satu dari yang lainnya yakni :  

a. kekuasaan legislatif sebagai kekuasaan untuk membuat 

undang-undang;  

b. kekuasaan eksekutif sebagai kekuasaan untuk melaksanakan 

undang-undang; dan  

c. kekuasaan federatif sebagai kekuasaan mengadakan 

perserikatan dan aliansiserta segala tindakan dengan semua 

orang dan badan-badan di luar negeri. 

“Selanjutnya, Montesquie dengan teori Trias Politica-nya dalam 

bukunya “L’Esprit des Lois” (1748) yaitu mengikuti jalan pikiran dari 

John Locke, ia membagi kekuasaan negara dalam tiga cabang 

meliputi:  

a. kekuasaan legislatif sebagai pembuat undang-undang;  

b. kekuasaan eksekutif yang melaksanakan undang-undang; dan 

c. kekuasaan menghakimi atau kekuasaan yudikatif. 

“Montesquieu berpendapat bahwa dalam sistem suatu 

pemerintahan negara, ketiga jenis kekuasaan tersebut harus terpisah, 

baik mengenai fungsi (tugas) maupun mengenai alat perlengkapan 

(organ) yang melaksanakan. Konstitusi telah memberikan pemisahan 

tugas, fungsi, hak dan kekuasaan atau wewenang masing-masing 

lembaga negara dalam hal ini Presiden dan DPR, serta dalam 

penyelenggaraanya mengimplementasikan mekanisme checks and 

balances dalam menjakankan kewenangannya masing-masing.  

Namun dalam kenyataan atau praktik ketatanegaraan seringkali 

sistem pemerintahan yang dianut oleh negara kita yaitu sistem 

presidensial seakan-akan telah bergser pada sistem pemerintahan 

parlementer dan tidak lagi mencerminkan mengenai kaidah-kaidah 

dalam sistem pemerintahan presidensial tersebut. Dalam menjalankan 

kewenangannya, Presiden dan DPR dihubungkan dengan mekanisme 

checks and balances itu sendiri, sehingga anatara Presiden dan DPR 
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memiliki mekanisme checks and balances dalam hubungan kerjanya, 

tetapi DPR terlihat memiliki kekuasaan yang lebih besar dan sering 

memasuki wilayah eksekutif. Kewenangan yang diamanatkan oleh 

konstitusi bisa saja disalahlgunakan oleh lembaga-lembaga negara 

yang ada, dalam hal ini mengenai Lembaga Presiden dan Lembaga 

DPR.  

Konstitusi atau UUD dibentuk untuk membatasi kekuasaan 

yang terdapat dalam setiap negara, apabila kekuasaan tidak diberi 

limitasi akan menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan dalam negara, 

sedangkan penyalahgunaan kekuasaan dapat berakibat terjadinya 

tindakan atau perbuatan sewenang-wenang. I Gede Panjta Astawa dan 

Suprin Na’a mengutip pendapat “George Jellineck yang mengatakan 

bahwa negara organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia yang 

telah berkediaman yang tertentu. Akan tetapi, walaupun sebagai 

organisasi kekuasaan negara Indonesia merupakan negara yang 

berdasar akan hukum.  

Ada begitu banyak permasalahan yang terjadi dalam kehidupan 

kenegaraan di Indonesia, DPR yang terlalu kuat membuat lembaga 

perwakilan tersebut secara tidak langsung menunjukan sistem 

pemerintahan yang parlementer. Perkembangan atas ketatanegaraan 

Indonesia yaitu atas lembaga negara dan fungsi serta wewenangnya 

seiring dengan perkembangan negara dan kompleksitas masyarakat 

yang ada.  

Oleh karena itu, di setiap negara, tatanan atau pengaturan 

kelembagaan negara selalu mengalami perkembangan. Perkembangan 

ini mempengaruhi kewenangan setiap lembaga negara, sekaligurs 

hubungan antar lembaga negara, dalam hal ini Presiden dan DPR. 

Berdasarkan uraian di atas maka penulis mencoba untuk meneliti dan 

menganalisa bagaimana pengaturan mekanisme Checks and Balances 

antara Presiden dan DPR dalam UUD 1945 serta DPR serta 

praktiknya dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia dengan judul : 

Peran Dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Ri Dalam Konteks 

Separation Of Power Dan Mekanisme Check And Balance 
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Rumusan Masalah  

1. Bagaimana Peran DPR Checks and Balances DPR dalam Sistem 

Pemerintahan   Presidensial berdasarkan UUD 1945?  

2. Bagaimana efektifitas DPR dalamChecks and Balances pada 

Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia?  

 

Peran DPR RI dalam Mekanisme Checks and Balances dalam 

Sistem Pemerintahan Presidensial Berdasarkan UUD 1945 

Indonesia adalah negara hukum (Rechtsstaat atau The Rule of 

Law) dan bukan negara yang berdasar atas kekuasaan belaka 

(Machtsstaat), hal ini terlihat dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 yaitu 

“Negara Indonesia adalah Negara hukum. Oleh karena itu, hukum 

selalu megatur dan beperan dalam kehidupan berbangsa dan 

bernegara. Begitupun dengan Mekanisme checks and balances Antara 

Presiden dan DPR. Sebagai Lembaga Negara, Presiden dan DPR 

diberikan kewenangan berdasarkan Konstitusi yang ada. Seperti yang 

dijelaskan sebelumnya, bahwa Kewenagan Presiden dan DPR diatur 

oleh hukum positif di Indonesia, yaitu UUD 1945 serta DPR 

Setelah amandemen UUD 1945 Pemerintah Indonesia 

menganut prinsip checks and balances. Prinsip checks and balances 

relatif masih baru diadopsi ke dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, 

utamanya setelah amandemen UUD 1945, sehingga dalam prakteknya 

masih sering timbul “konflik kewenangan” antar lembaga negara 

ataupun dengan komisi negara yang ada.  

Mekanisme checks and balances merupakan salah satu tuntutan 

reformasi. Salah satu tujuan utama mekanisme ini adalah untuk 

menghindari pemusatan kekuasaan pada satu lembaga saja. 

Mekanisme ini cocok diterapkan di Indonesia, karena Indonesia 

dikenal memiliki tiga cabang kekuasaan yakni, legislatif, eksekutif 

dan yudikatif.  

Sekalipun di Indonesia terdapat 3 cabang kekuasaan yang 

terlihat dalam aturannya, namun dalam praktiknya di Indonesia, 

system ini tidak benar-benar diterapkan secara murni, hal ini 
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dikarenakan sistem yang dianut di Indonesia bukanlah sistem 

pemisahan dalam arti separation of power melainkan sistem 

pemisahan dalam arti formil atau disebut division of power.  

Jika pemusatan kekuasaan hanya ada di tangan satu cabang 

kekuasaan saja, maka akan terjadi banyak gesekan negatif dan akan 

menimbulkan otoriterisme, serta penyalahgunaan kekuasaan dan 

wewenang. Sehingga dengan adanya mekanisme ini dapat mencegah 

ataupun meminimalisir hal-hal tersebut.  

Mekanisme checks and balances Presiden dan DPR terdapat 

dalam berbagai bidang, yaitu legislasi, anggaran, pengawasan. Dalam 

bidang pengawasan yakni terhadap jalannya pemerintahan, pemberian 

keputusan dan persetujuan terhadap agenda kenegaraan, pemberian 

pertimbangan pada agenda kenegaraan, serta dalam pengisian dan 

pemilihan beberapa jabatan strategis kenegaraan oleh DPR terhadap 

Presiden.  

Mekanisme pengawasan dan perimbangan terhadap kekuasaan 

dan kewenangan antara Presiden dan DPR dalam bidang legislasi dan 

anggaran diatur dalam beberapa pasal dalam UUD 1945, sebagai 

berikut:  

a) Pasal 5 ayat (1) “Presiden berhak mengajukan rancangan undang-

undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat”;  

b) Pasal 21 ayat (2) “Jika rancangan itu, meskipun disetujui oleh 

DPR, tidak disahkan oleh Presiden, maka rancangan tadi tidak 

boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat 

masa itu”;  

c) Pasal 22 ayat (1) “Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, 

Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai 

pengganti undang-undang.”;  

d) Pasal 23 ayat (2) “Rancangan undang-undang anggaran 

pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk 

dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan 

memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.”  
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e) Pasal 23 ayat (3) “Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak 

menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara 

yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu. 

Selanjutnya, mekanisme checks and balances antara Presiden 

dan DPR dalam bidang pengawasan, diatur dalam beberapa pasal 

dalam UUD 1945, yakni :  

1) Pasal 7A “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 pengkhianatan terhadap 

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

perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi 

syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.”; 

2) Pasal 7B ayat (1) “Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil 

Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada 

Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu 

mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk 

memeriksa, mengadili, dan memututs pendapat Dewan 

Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah 

melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap 

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

perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau 

Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden 

dan/atau Wakil Presiden.”;  

3) Pasal 7B ayat (2) “Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa 

Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran 

hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai 

Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dalam rangka 

pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat.”;  

4) Pasal 7B ayat (3) “Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan 

Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan 

dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna 

www.m
pr

.g
o.

id



 

Susunan, Kedudukan, Fungsi dan Peran DPR RI 65 

 

yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat.”;  

5) Pasal 7B ayat (4) “Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, 

mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya terhadap pendapat 

Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lama Sembilan puluh 

hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima 

oleh Mahkamah Konstitusi.”;  

6) Pasal 7B ayat (5) “Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan 

bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan 

pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, 

korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan 

tercela; dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden 

tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil 

Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan sidang 

paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden 

dan/atau Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan 

Rakyat.”;  

7) Pasal 11 ayat (1) “Presiden. dengan persetujuan Dewan 

Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan 

perjanjian dengan negara lain”;  

8) Pasal 11 ayat (2) “Presiden dalam membuat perjanjian 

internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan 

mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban 

keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau 

pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan 

Perwakilan Rakyat”;  

9) Pasal 13 ayat (2) “Dalam hal mengangkat duta, Presiden 

memperhatkan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat”;  

10) Pasal 13 ayat (3) “Presiden menerima penempatan duta negara 

lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan 

Rakyat”;  

11) Pasal 14 ayat (2) “Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan 

memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat”;  
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12) Pasal 22 ayat (1) “Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, 

Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai 

pengganti undang-undang”;  

13) Pasal 22 ayat (2) “Peraturan pemerintah itu harus mendapat 

persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang 

berikut”;  

14) Pasal 24A ayat (3) “Calon hakim agung diusulkan Komisi 

Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan 

persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh 

Presiden”;  

15) Pasal 24B ayat (3) “Anggota Komisi Yudisial diangkat dan 

diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan 

Perwakilan Rakyat”;  

16) Pasal 23F ayat (1) “Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih 

oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan 

pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh 

Presiden”; dan  

17) Pasal 24C ayat (3) “Mahkamah Konstitusi mempunyai Sembilan 

orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, 

yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, 

tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh 

Presiden. 

Dengan demikian, terlihat jelas bagaimana mekanisme checks 

and balances atau mekanisme pengawasan dan perimbangan terhadap 

kekuasaan dan kewenangan yang erat antara Presiden dan DPR dalam 

Sistem Pemerintahan di Indonesia ini. 

  

Efektifitas Penerapan Mekanisme Checks and Balances antara 

Presiden dan DPR dalam Sistem Pemerintahan Presidensial di 

Indonesia  

Jika sebelumnya ditentukan pasal 5 ayat (1) UUD 1945 bahwa 

kekuasaan untuk membentuk perundang-undangan berada di tangan 

Presiden dan dilakukan dengan persetujuan DPR, maka dalam 
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perubahan pertama dan kedua UUD 1945 pasal 20 ayat (1) kekuasaan 

untuk membentuk UU itu ditegaskan berada di tangan DPR, 

sedangkan Presiden menurut pasal 5 ayat (1) yang baru ditentukan 

hanya berhak mengajukan RUU kepada DPR. Perubahan ini 

menegasakan terjadinya pergeseran kekuasaan legislatif dari Presiden 

ke DPR, dengan konsekuensi berubalah pula pengertian kita tentang 

anutan prinsip pembagian kekuasaan menjadi pemisahan kekuasaan 

seperti dipahami selama ini. 

 Checks and balances merupakan prinsip pemerintahan 

presidensial yang paling mendasar dimana dalam negara yang 

menganut sistem presidensial merupakan prinsip pokok agar 

pemerintahan dapat berjalan dengan stabil. Didalam prinsip checks 

and balances terdapat dua unsur yaitu unsur aturan dan unsur pihak – 

pihak yang berwenang. Untuk-unsur aturan sudah diatur dalam UUD 

1945, dimana dalam unsur aturan didalam pemerintahan di Indonesia 

dinilai cukup baik dan namun dalam pelaksanaanya belum optimal, 

hal ini disebabkan karena para pihak – pihak yang tidak profesional 

dalam menjalankan wewenangnya.  

Ketika Presiden mengajukan suatu kebijakan, DPR sering kali 

menolak kebijakan tersebut, hal itu disebabkan karena pihak DPR 

banyak yang tidak berpihak pada Presiden karena lebih 

mengutamakan kepentingan partainya dari pada profesionalisme 

dalam kewenangannya sebagai DPR. Hal ini menunjukan bahwa 

pihak – pihak yang memegang kewenanganlah yang sangat berperan 

dalam menentukan pemerintahan berjalan sesuai dengan prinsip 

checks and balances atau tidak, sehingga perlu adanya pengoptimalan 

terhadap pelaksanaan prinsip checks and balances, karena checks and 

balances merupakan cerminan dari sistem presidensial. 

Apabila checks and balances itu dapat berjalan sesuai dengan 

kaidah pengertiannya, maka sistem pemerintahan presidensial akan 

berjalan dengan stabil. Sistem checks and balances itu dapat dikatakan 

berjalan dengan lancar yaitu apabila antar lembaga negara dapat saling 

mengontrol dan mengimbangi antar lembaga negara, baik eksekutif, 

legislatif, maupun yudikatif secara konstitutional.  
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Dalam sistem pemerintahan presidensial di Indonesia, untuk 

mengimbangi dan mengawasi kekuasaan Presiden, terdapat DPR dan 

DPD sebagai lembaga parlemen atau lembaga legislatif yang memiliki 

fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Melalui fungsi legislasi, 

kekuasaan Presiden menjalankan pemerintahan dibatasi dan diimbangi 

melalui undang-undang yang dibuat bersama-sama Presiden, serta 

untuk beberapa bidang tertentu juga melibatkan DPD sebagai 

representasi daerah. 

Pengimbangan terhadap kekuasaan Presiden juga terjadi dalam 

proses pembuatan APBN sebagai acuan dalam penyelenggaraan 

pemerintahan dan pembangunan sebagai bagian dari fungsi anggaran. 

Untuk ditetapkan sebagai APBN, setiap Rancangan APBN harus 

disetujui DPR, dengan masukan atau pertimbangan dari DPD. Dengan 

demikian, sesungguhnya  

DPR dan DPD juga ikut menentukan kebijakan program 

pemerintahan dan penganggaran yang tertuang dalam APBN. 

Selain dalam hal proses pembuatan APBN, pengimbangan 

kekuasaan juga terlihat ketika proses pemilihan dan pelantikan 

anggota BPK, dimana anggota BPK dipilih oleh DPR dengan 

memperhatikan pertimbangan DPR yang nantinya akan diresmikan 

oleh Presiden. Begitupun dalam hal pemilihan anggota Hakim 

Konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang dimana diajukan 

masing-masing 3 orang oleh MA, DPR dan Presiden. 

Format politik Era Reformasi 1998 sampai sekarang merupakan 

format politik transisi. Oleh karena itu format politik era ini masih 

bersifat instabilitas atau tidak stabil. Namun dibalik instabilitas politik 

tersebut terungkap adanya keinginan untuk lebih memberdayakan 

DPR. Pemberdayaan DPR yang dimaksud nyatanya diiringi oleh 

pembatasan kekuasaan secara limitatif, akhirnya jadilah kekuasaan 

DPR yang menjadi tidak terkendali atau lebih bersifat parlementaris. 

Atas dasar ini ditetapkan UU. No. 23 Tahun 2003 tentang mekanisme 

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung, dengan 

maksud Presiden tidak terikat secara politik dengan DPR sehingga 

Prinsip Presidensil terus ditingkatkan. Walaupun dalam banyak hal, 

otoritas Presiden dalam hal tertentu bergeser ke DPR. Parlemen 
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menjadi sangat kuat, dan bahkan seringkali masuk ke ranah kerja 

eksekutif. Sementara Presiden tidak punya hak veto. Tidak salah kalau 

dikatakan bahwa sistem pemerintahan memang presidensial tapi 

memberikan ruang bagi sistem parlementer. Berbeda dengan sistem 

parlementer, konteks koalisi dalam demokrasi presidensial bukanlah 

dalam rangka membentuk kabinet. Dalam sistem presidensial, 

pembentukan kabinet adalah otoritas presiden, walaupun di beberapa 

negara membutuhkan konfirmasi parlemen. Koalisi dalam konteks 

presidensial yang dikombinasikan sistem multipartai lebih diperlukan 

untuk mengefektifkan presidensialisme itu sendiri. Karena itu, 

persentase dukungan partai politik di parlemen adalah salah satu cara 

untuk mengokohkan sistem presidensial Indonesia. Dalam praktiknya, 

kekuasaan DPR yang terlalu kuat seakan-akan membuat Lembaga 

Eksekutif terkesan ragu dalam mengambil keputusan dan membuat 

mekanisme checks and balances tidak berlansung dengan efektif. 

  

Kesimpulan  

1. Dari sisi Substansi, konstitusi hasil amandemen sudah memberi 

basis yang cukup bagi hubungan yang seimbang antar cabang – 

cabang kekuasaan Negara 

2. Konflik tentang peran DPR dengn eksekutif dalam hal mekanisme 

check and balance lebih di pengaruhi oleh perilaku DPR dan 

Pemerintah (Presiden dan Para Menteri) sehingg cita-cita daripada 

checks and balances tidak terwujud dan terlaksana dengan baik, 

perilaku dari sisi DPR adalah beberapa factor internal yaitu 

kurangnya kaderisasi di partai politik yang mengakibatkan 

lahirnya politisi busuk di DPR serta kinerja pimpinan Dewan itu 

sendiri, Etika wakil rakyat dan kinerja Badan kehormatan, 

ketidakhadiran anggota dalam rapat-rapat DPR, seringnya 

kunjungan keluar negeri dan kurang terjun ke daerah untuk 

mendengar aspirasi rakyat ,minimnya kualitas tenaga ahli yang 

mendongkrak kinerja DPR 

 

 

www.m
pr

.g
o.

id



 

70 Susunan, Kedudukan, Fungsi dan Peran DPR RI 

 

Saran 

1. Perlu kearifan elite politik dalam menyikapi perbedaan format 

kelembagaan masing-masing, sehingga meminimalisir konflik 

yang tidak perlu  

2. Presiden dan DPR diharapkan dapat menjalankan dan menerapkan 

dengan benar mekanisme checks and balances yang sesuai dengan 

ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam sistem 

pemerintahan presidensial, agar supaya apa yang menjadi tujuan 

berbangsa dan bernegara dapat senantiasa terwujud melalui 

mekanisme tersebut, serta dapat mencegah terjadinya 

penyalahgunaan kekuasaan atau “abuse of power” dan 

penyalahgunaan wewenang atau “detournement de pouvoir”.  

3. Perlunya perubahan yang menyeluruh terhadap factor eksternal 

yang mempengaruhi produktivitas Anggota DPR RI sebagai 

wujud perwakilan rakyat yaitu dengan memberikan pendidikan 

politik terhadap rakyat agar tidak menjadi pemilih yang buruk 

dengan menjual hak pilihnya dengan imbalan materi karena ini 

akan berdampak menghasilkan politisi busuk yang akan 

menggangu kinerja lembaga DPR dalam menjalankan mekanisme 

check and balance. 
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MENDUDUKAN DPR DALAM CHECKS AND BALANCES 

BERDASARKAN SISTEM PRESIDENSIIL 

 

Oleh : Ahmad Fikri Hadin 

 

 

Pendahuluan 

Diskursus mengenai kelembagaan negara, lembaga perwakilan 

rakyat selalu menjadi permasalahan yang dianggap penting untuk 

ditata sedemikian rupa, baik dari segi kelembagaan maupun dari segi 

kewenangan yang dimiliki lembaga perwakilan tersebut. Jimly 

Asshiddiqie menyatakan bahwa cabang kekuasaan legislatif cabang 

kekuasaan yang pertama-tama mencerminkan kedaulatan rakyat. 

Kegiatan bernegara, pertama-tama adalah untuk mengatur kehidupan 

bersama. Oleh karena itu, kewenangan untuk mene-tapkan peraturan 

itu pertama-tama harus diberikan kepada lembaga perwakilan rakyat 

atau parlemen atau lembaga legislatif. 

Sebagai perwujudan kedaulatan rakyat, maka lembaga 

perwakilan rakyat juga merupakan lembaga yang berfungsi sebagai 

checks and balances terhadap lembaga negara lainnya. Untuk 

menjalankan fungsinya tersebut, maka lembaga perwakilan rakyat 

biasa-nya diberikan beberapa fungsi misalkan fungsi legislasi, fungsi 

pengawasan, dan fung-si anggaran. Checks and balances tersebut 

bertujuan supaya antar pelaksana kekuasaan negara saling mengawasi 

dan mengimbangi satu dengan yang lainnya. Dalam artian bahwa 

kewenangan lembaga negara yang satu akan selalu dibatasi dengan 

kewenangan lembaga negara yang lain. Dengan konsep tersebut, maka 

sesungguhnya checks and balances bertitik tolak pada adanya power 

limit power. 

Prinsip checks and balances tersebut tidak hanya berlaku ke 

luar, dalam artian bahwa hanya ditujukan kepada lembaga negara 

yang menjalankan fungsi selain fungsi yang di-jalankan oleh lembaga 

perwakilan rakyat. Namun dalam ketatanegaraan modern, prinsip 
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tersebut juga harus diterapkan di dalam lembaga parlemen itu sendiri. 

Artinya dalam lembaga perwakilan rakyat itu sendiri, prinsip checks 

and balances diterapkan dengan cara mendesain lembaga perwakilan 

rakyat itu sendiri baik dari segi kelembagaan maupun dari segi 

kewenangan. 

Perubahan Undang-Undnag Dasar 1945 pun menimbulkan 

perubahan dalam sistem ketatanegaraan termasuk dalam sistem 

perwakilan di Indonesia. Sistem perwakilan di Indonesia setelah 

perubahan Undnag-Undnag Dasar 1945 memiliki badan perwakilan 

yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat (merupakan representasi 

dari kepentingan politik) dan Dewan Perwakilan Daerah (representasi 

kepentingan daerah). Masing-masing lembaga negara tersebut, dalam 

pengisian keanggotaannya dipilih oleh rakyat melalui pemilihan 

umum. Selain itu ada juga Majelis Permusyawaratan Rakyat yang 

mempunyai lingkungan jabatan dan wewenang tersendiri. 

Keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri dari anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah. 

Sehingga di Indonesia, badan perwakilannya terdiri dari Dewan 

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Majelis 

Permusyawaratan Rakyat. Menjadi menarik untuk mendudukan 

lembaga DPR dalam kerangka prinsip checks and balances dalam 

sistem Presidensiil. 

 

DPR RI 

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah salah satu lembaga 

tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan 

lembaga perwakilan rakyat. DPR terdiri atas anggota partai politik 

peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. 

Dalam konsep trias politica, DPR berperan sebagai lembaga legislatif 

yang berfungsi untuk membuat undang-undang dan menga-wasi 

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 

www.m
pr

.g
o.

id

http://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_tinggi_negara
http://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_tinggi_negara
http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia


 

Susunan, Kedudukan, Fungsi dan Peran DPR RI 73 

 

dikata-kan berjalan dengan baik apabila produk hukum yang 

dikeluarkan oleh DPR dapat memenuhi aspirasi dan kepentingan 

seluruh rakyat. 

DPR merupakan salah satu lembaga per-wakilan rakyat, yang 

anggotanya dipilih melalui pemilihan umum yang dilaksanakan secara 

Luber dan Jurdil. Anggota DPR dicalonkan oleh partai politik yang 

merupa-kan salah satu pilar demokrasi. Oleh karena itu, DPR 

memiliki peranan sebagai pelaksana kedaulatan rakyat. Dengan 

konsep tersebut, maka DPR memiliki fungsi diantaranya ada-lah 

fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. 

Sebagaimana  diatur dalam  pasal  20 ayat (1) UUD 1945 DPR 

memiliki kekuasaan membentuk undang-undang (legislation func-

tion) menunjukkan adanya semangat untuk memperkuat posisi DPR 

sebagai lembaga legislatif. Pasal 20 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 

memindahkan titik berat kekuasaan legislasi nasional yang semula 

berada di tangan Presiden. Namun dalam kenyataannya, kewenangan 

DPR dalam pembentukan undang-undang sama kuatnya dengan kewe-

nangan yang dimiliki oleh pemerintah (Presiden) yaitu masing-masing 

memiliki lima puluh persen hak suara, karena setiap undang-undang 

harus memperoleh persetuju-an bersama antara pemerintah dan DPR. 

DPR memiliki fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Fungsi 

anggaran terkait dengan kewenangan yang dimiliki oleh DPR untuk 

menyetujui atau tidak menyetujui anggaran yang diajukan oleh 

pemerintah. Di sinilah keterlibatan DPR dalam administrasi 

pemerintahan, yaitu me-ngontrol agenda kerja dan program pemerin-

tahan yang terkait dengan perencanaan dan penggunaan anggaran 

negara. Dalam melaku-kan fungsi pengawasan, DPR diberikan hak 

interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat. Di samping hak 

secara kelembaga-an, terhadapt hak yang dimiliki oleh setiap anggota 

DPR secara perorangan yaitu hak mengajukan pertanyaan, 

menyampaikan usul dan perndapat, hak untuk memilih dan dipilih, 

hak membela diri, hak imunitas, hak proto-koler, dan hak keuangan 

dan administratif. 
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Dewan Perwakilan Rakyat juga memeliki kewenangan-

kewenangan lainnya yang terse-bar dalam UUD 1945 yaitu : 

a) Mengusulkan pemberhentian Presiden dan/ atau Wakil Presiden 

sebagai tindak lanjut hasil pengawasan; (Pasal 7A) 

b) Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam hal MPR tidak 

dapat melaksanakan sidang untuk itu; (Pasal 9) 

c) Memberikan pertimbangan atas pengang-katan duta dan dalam hal 

menerima duta negara lain (Pasal 13) 

d) Memberikan pertimbangan kepada Presi-den atas pemberian 

Amnesti dan Abolisi; (Pasala 14 ayat 2) 

e) Memberikan persetujuan atas pernyataan perang, membuat 

perdamaian dan perjanji-an dengan negara lain; (Pasal 11) 

f) Memilih anggota Badan Pemeriksa Keua-ngan; Pasal 23F) 

g) Memberikan persetujuan atas pengang-katan anggota Komisi 

Yudisial; (Pasal 24B ayat 3). 

h) Memberikan persetujuan atas pengang-katan Hakim Agung (Pasal 

24A ayat 3); 

i) Mengajukan 3 dari 9 orang anggota hakim konstitusi; (Pasal 24C 

ayat 3) 

Dari berbagai fungsi DPR tersebut di atas tercermin adanya 

fungsi-administratif dari DPR sebagai lembaga perwakilan disamping 

fungsi legislasi. Dari fungsi, kewenangan, dan hak yang dimiliki oleh 

DPR seperti yang telah diurai-kan di atas, terlihat sangat jelas bahwa 

kewe-nangan yang miliki oleh DPR begitu besar dan strategis, 

sehingga tidak jarang disebut bahwa setelah terjadi perubahan UUD 

NRI Tahun 1945 telah terjadi legislative heavy sebagai lawanan dari 

executive heavy. DPR memiliki kewenangan hampir dalam seluruh 

aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Dari aspek demokrasi 

memang sangat baik, supaya rakyat benar-benar dilibatkan dalam 

setiap kebijakan penyelenggaran negara. Namun akan sangat 

merepotkan bagi pihak eksekutif, mengingat DPR adalah lembaga 

politik yang diisi oleh berbagai partai politik yang mempunyai 

kepentingan dan agenda politik masing-masing. 
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Mendudukan DPR dalam Checks and Balances berdasarkan 

sistem Presidensiil 

Kamus hukum mendefinisikan prinsip check and balance 

sebagai sebuah sistem aturan yang menegaskan adanya mekanisme 

saling mengawasi diantara cabang kekuasaan baik legislatif, eksekutif, 

maupun yudikatif. Menurut Hamdan Zoelva, pengertian sistem check 

and balance yaitu sistem yang saling mengimbangi antara lembaga-

lembaga kekuasaan negara. Sistem ini memberikan pembatasan 

kekuasaan setiap lembaga negara sesuai dengan Undang-Undang 

Dasar  Tahun  1945,  tidak  ada yang tertinggi dan tidak ada yang  

terendah, semuanya sama diatur dalam fungsinya masing-masing. 

Setelah amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945 

pemerintah  Indonesia menganut prinsip check and balance. Prinsip 

check and balance relatif masih baru diadopsi dalam sistem 

ketatanegaraan Indonesia, utamanya setelah amandemen Undang-

Undang Dasar Tahun 1945 sehingga dalam praktiknya masih sering 

timbul “konflik kewenangan” antar lembaga negara ataupun dengan 

komisi negara yang ada. 

Mekanisme check and balance merupakan tuntutan reformasi. 

Salah satu  tujuan utama mekanisme ini adalah untuk menghindari 

pemusatan  kekuasaan pada suatu lembaga saja. Mekanisme ini cocok 

diterapkan di Indonesia, karena di Indonesia memiliki tiga cabang 

kekuasaan yakni, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Mekanisme 

check and balance antara Presiden dan DPR terdapat dalam berbagai 

bidang, yaitu bidang legislasi, bidang anggaran, dan bidang 

pengawasan. Dalam bidang pengawasan yakni terhadap jalannya 

pemerintahan, pemberian persetujuan dan keputusan terhadap agenda 

kenegaraan, pemberian pertimbangan pada agenda kenegaraan, serta 

dalam pengisian dan pemilihan beberapa jabatan strategis kenegaraan 

oleh DPR terhadap Presiden. 

Mekanisme pengawasan dan perimbangan terhadap kekuasaan 

dan kewenangan antara Presiden dan DPR dalam bidang legislasi dan 

anggaran diatur dalam beberapa pasal pada Undang-Undang Dasar 

Tahun 1945, sebagai berikut : 
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a) Pasal 5 ayat (1) “Presiden berhak mengajukan rancangan undang-

undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat” 

b) Pasal 22 ayat (1) “ Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. 

Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai 

pengganti undang-undang” 

c) Pasal  23  ayat  (2)  “Rancangan  undang-undang  anggaran  

pendapatan    dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk 

dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan 

memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah” 

Selanjutnya, mekanisme check and balance antara Presiden dan 

DPR dalam bidang pengawasan, diatur dalam beberapa pasal pada 

Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yakni : 

a) Pasal 7A “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” 

b) Pasal 11 ayat (1) “Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan 

Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian 

dengan negara lain” 

c) Pasal 13 ayat (2) “Dalam hal mengangkat duta, Presiden 

memperhatikan Pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat” 

Dengan demikian terlihat jelas bagaimana mekanisme check 

and balance atau mekanisme pengawasan dan perimbangan terhadap 

kekuasaan dan kewenangan yang erat antara Presiden dan Dewan 

Perwakilan Rakyat dalam sistem pemertintahan di Indonesia ini. 
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Penutup 

Lembaga perwakilan rakyat di Indonesia berdasarkan UUD 

NRI Tahun 1945 terdiri dari tiga lembaga yakni MPR, DPR, dan DPD 

(tricameral). Namun apabila dilihat dari fungsi yang setara maka 

lembaga perwakilan rakyat Indonesia terdiri dari dua kamar saja 

(bicameral) yakni DPR dan DPD. DPR memiliki fungsi legislasi, 

fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Dengan struktur lembaga 

perwakilan rakyat dalam UUD NRI Tahun 1945 yang belum dapat 

mewujudkan checks and balan-ces, maka telah diusulkan perubahan 

kelima terhadap UUD NRI Tahun 1945. Politik hukum yang dianut 

adalah untuk mewujudkan checks and balances dalam lembaga 

parlemen itu sendiri. Hal tersebut diwujudkan dengan mereposisi 

kedudukan dan kewenangan DPD, sehingga menjadi setara atau 

setingkat dengan DPR. Dalam usulan perubahan tersebut, DPD 

memiliki fungsi dan kewenangan yang setara dengan DPR. Sehingga 

terlihat bahwa dalam usulan perubahan tersebut komposisi lembaga 

perwakilan rakyat Indonesia terdiri dari dua kamar yakni DPD dan 

DPR yang memiliki fungsi dan kewenangan yang sama (strong 

bicameralism).  
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LEMBAGA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) RI 

DALAM SISTEM PRESIDENSIIL 

 

Oleh: M. Hadin Muhjad 

 

 

Pengantar 

1. Dalam pembukaan UUD 1945 mengamanatkan bahwa negara 

yang berkedaulatan Rakyat, berdasar atas kerakyatan dan 

permusyawaratan perwakilan yang diselenggarakan berdasarkan 

konstitusi. Hal ini berarti Negara kita menganut negara demokrasi 

yang konstitusional karena sistem Pemerintahan Negara Indonesia 

berdasar atas hukum, tidak berdasarkan kekuasaan belaka. 

Pemerintahan berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar) tidak 

bersifat kekuasaan yang tidak terbatas. Oleh karena itu, Presiden 

harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat untuk 

membentuk undang-undang dan untuk menetapkan anggaran 

pendapatan dan belanja negara. Akan tetapi, Presiden tidak 

bertanggung jawab kepada Dewan artinya kedudukan Presiden 

tidak tergantung dari pada Dewan. 

2. Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat adalah kuat. Dewan ini 

tidak dapat dibekukan dan/atau dibubarkan oleh Presiden (Pasal 

7A UUD NRI Tahun 1945), berlainan dengan sistem parlementer. 

Anggota DPR RI semuanya merangkap menjadi anggota Majelis 

Permusyawaratan Rakyat. Dalam Pasal 5 ayat 1 UUD NRI Tahun 

1945, Presiden bersama-sama dengan DPR RI menjalankan 

legislative power dalam negara, termasuk penetapan anggaran 

pendapatan dan belanja ditetapkan dengan undang-undang.  

3. Pasal 23 UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa dalam hal 

menetapkan pendapatan dan belanja, kedudukan DPR RI lebih 

kuat dari pada kedudukan pemerintah. Ini wujud dari kedaulatan 

rakyat. Oleh karena penetapan belanja mengenai hak rakyat untuk 

menentukan nasibnya sendiri, maka segala tindakan yang 
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menempatkan beban kepada rakyat, seperti pajak dan lain-lainnya, 

harus ditetapkan dengan undang-undang persetujuan DPR RI.  

4. Sesuai amanat konstitusi, DPR RI Berdasarkan Pasal 20 Ayat (1) 

memegang kekuasaan membentuk undang-undang dan Ayat (2) 

berbunyi setiap rancangan undang-undang dibahas oleh DPR dan 

Presiden untuk mendapat persetujuan bersama yang kemudian 

Ayat (3) berbunyi Presiden mengesahkan rancangan undang-

undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-

undang. Fungsi DPR RI dalam Pasal 20A meliputi fungsi 

legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.  

 

Sistem Presidensiil Menurut UUD 1945 

Pengertian sistem pemerintahan presidensial adalah suatu 

sistem pemerintahan yang dimana badan eksekutif dan badan legislatif 

mempunyai kedudukan yang independen. Di dalam pemerintahan 

presidensial dimana seorang presiden dan wakil presiden dipilih 

secara langsung oleh rakyat untuk masa kerja dengan jangka waktu 

yang telah ditentukan oleh konstitusi. Tentunya dalam sistem 

pemerintahan ini, pemerintahan dikepalai oleh seorang presiden dan 

sekaligus sebagai kepala negara. Sistem pemerintahan presidensial 

menganut aturan para menteri merupakan pembantu presiden yang 

diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab juga kepada presiden.  

Dengan demikian ciri-ciri dari sistem pemerintahan 

presidensial, diantaranya sebagaimana dibawah ini: 

 Presiden sebagai kepala negara dan sekaligus sebagai kepala 

pemerintahan. 

 Kekuasaan eksekutif seorang presiden dipilih secara langsung 

oleh rakyat. 

 Presiden mempunyai hak perogratif untuk mengangkat maupun 

menghentikan menteri-menteri yang memimpin suatu departemen 

maupun non-departemen. 

 Presiden tak dapat membubarkan parlemen, seperti dalam sistem 

pemerintahan parlementer. 
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 Parlemen mempunyai kekuasaan legislatif dan juga sebagai 

lembaga perwakilan. Anggota parlemen dipilih langsung oleh 

rakyat. 

 Para menteri bertanggung jawab hanya kepada kekuasaan 

eksekutif. 

 Kabinet dibentuk oleh presiden, dan cabinet juga bertanggung 

jawab kepada presiden bukan bertanggung jawab kepada 

parlemen maupun kepada legislatif. 

 Karena presiden tidak dipilih oleh parlemen. Jadi presiden tidak 

bertanggung jawab kepada parlemen. 

Dalam sistem pemerintahan Presidensil yang diadopsi oleh 

Undang-Undang Dasar 1945 (1) Presiden penyelenggara kekuasaan 

eksekutif negara yang tertinggi dibawah Undang-Undang Dasar. (2) 

Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat (3) Presiden 

dan Wakil Presiden dapat dimintakan pertanggungjawaban secara 

hukum apabila Presiden dan Wakil Presiden melakukan pelanggaran 

hukum dan konstitusi. (4) Para menteri adalah pembantu Presiden. (5) 

Untuk membatasi kekuasaan Presiden yang kedudukannya dalam 

sistem Presidensil sangat kuat sesuai dengan kebutuhan untuk 

menjamin stabilitas pemerintah, ditentukan pula masa jabatan 

Presiden lima tahunan tidak boleh dijabat oleh orang yang sama lebih 

dari dua masa jabatan. Kelima ciri tersebut merupakan ciri sistem 

pemerintahan Presidensil yang dianut oleh Undang-Undang Dasar 

1945 hasil perubahan amandemen. 

 

Konsep checks & balances 

Checks and balances dikemukakan pertama kali oleh Baron de 

Montesquieu. Gagasan ini lahir sebagai hasil dari ajaran klasik tentang 

pemisahan kekuasaan (separation of power), dan pertama kali 

diadopsi ke dalam konstitusi negara oleh Amerika Serikat (US 

Constitution 1789). Berdasarkan ide ini, suatu negara dikatakan 

memiliki sistem checks and balances yang efektif jika tidak ada satu 

pun cabang pemerintahan yang memiliki kekuasaan dominan, serta 

dapat dipengaruhi oleh cabang lainnya. Dengan demikian prinsip 
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checks and balances adalah menjamin adanya kebebasan dari masing-

masing cabang kekuasaan yang satu terhadap kekuasaan lainnya. 

Dalam konstitusi kita setelah amandemen UUD Tahun 1945 

ternyata telah mengubah kekuasaan dan  pola hubungan antara 

lembaga tinggi negara, antara pemegang kekuasaan legislatif, 

eksekutif dan yudisial. Ketiga cabang kekuasaan, yaitu kekuasaan 

legislatif, eksekutif dan yudisial itu dalam kedudukan yang sama dan 

dapat  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. 

 Kekuasaan Legislatif yang  dilaksanakan oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) 

selain itu Presiden juga mempunyai hak untuk mengajukan rancangan 

undang- undang dan turut serta dalam pembahasan rancangan undang- 

undang bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Kekuasaan 

Eksekutif dilaksanakan oleh Presiden. Kekuasaan Yudisial 

dilaksanakan oleh Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi 

(MK). Dalam rangka menjamin bahwa masing- masing kekuasaan 

tidak melampaui batas kekuasaannya maka diperlukan suatu sistem 

checks and balances.  

Dalam konstitusi kita, fungsi kontrol Legislatif terhadap 

Eksekutif meliputi persetujuan terhadap kekuasaan Presiden untuk 

menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan 

negara lain; review terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- 

Undang (perpu) yang dibuat oleh Presiden, pembahasan Rancangan 

Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) bersama 

Presiden. Selain fungsi kontrol tersebut, DPR juga dapat mengajukan 

usul kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk 

memberhentikan Presiden karena melakukan pengkhianatan terhadap 

negara, korupsi penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan 

tercela maupun bila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai 

Presiden. Dalam pelaksanaan fungsi kontrol tersebut peran DPD 
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sangat minim, yaitu sebatas “dapat melakukan pengawasan atas 

pelaksanaan undang- undang mengenai : otonomi daerah, 

pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat 

dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi 

lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, 

pendidikan, dan agama”. DPD tidak berwenang secara langsung untuk 

menindak lanjuti hasil pengawasan tetapi hanya sebatas 

menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada DPR sebagai bahan 

pertimbangan untuk ditindaklanjuti. Dalam menjalankan fungsi 

kontrol terhadap kekuasaan Yudisial  (MA dan MK), DPR berwenang 

melakukan penyaringan terhadap para calon hakim agung dan 

mengajukan tiga dari sembilan orang hakim konstitusi. Di Amerika 

Serikat sebagai kiblat konsep checks and balances system, dalam hal 

pelaksanaan fungsi kontrol kekuasaan Eksekutif terhadap Legislatif, 

Presiden diberi kewenangan untuk memveto rancangan undang- 

undang yang telah diterima oleh Congress (semacam MPR), akan 

tetapi veto tersebut dapat dibatalkan oleh Congress dengan dukungan 

2/3 suara dari House of Representative (semacam DPR) dan Senate 

(semacam lembaga utusan negara bagian)
1
. Dalam Undang- Undang 

Dasar 1945 tidak terdapat ketentuan mengenai hak veto tersebut tetapi 

pembahasan setiap rancangan undang- undang dilakukan oleh DPR 

dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. Selain hak 

pembahasan dan persetujuan bersama, Presiden juga diberikan hak 

untuk mengajukan rancangan undang- undang kepada DPR
2

. 

Keterlibatan Presiden sebagai pemegang kekuasaan Eksekutif dalam 

kegiatan membuat undang- undang membuatnya juga memegang 

kekuasaan Legislatif sehingga Presiden mempunyai kekuasaan ganda. 

Hal tersebut tidak konsisten dengan asas Trias Politica (pemisahan 

kekuasaan). Sejauh ini di negara- negara yang menganut sistem 

presidensial, kekuasaan Legislatif diserahkan kepada parlemen, 

sedangkan Presiden mempunyai hak veto. Diantara negara- negara 

tersebut hanya konstitusi Indonesia dan Puerto Rico yang memberikan 

                                                           
1 Moh. Mahfud MD, 2010, Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi, 

Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 69. 
2 Pasal 5 ayat (1) Undang- Undang Dasar 1945. 
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hak legislasi bersama parlemen kepada Presiden
3
. Dalam rangka 

melaksanakan konsep checks and balances yang lazim, sebaiknya 

Presiden tidak boleh turut bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 

dalam pembahasan rancangan undang- undang dan hak Presiden untuk 

mengajukan rancangan undang- undang sebaiknya dihapus. Sebagai 

mekanisme kontrol terhadap Legislatif, Presiden sebagai pemegang 

kekuasaan eksekutif diberikan hak veto atas rancangan undang- 

undang yang akan disahkan Legislatif. Perubahan tersebut wajib 

dicantumkan dalam amandemen undang- undang dasar. Selain hal 

tersebut, hak uji peraturan perundang- undangan sebaiknya diberikan 

kepada Mahkamah Konstitusi (MK) sehingga semua peraturan 

perundang- undangan diuji terhadap undang- undang dasar.  

 

Pengaturan dan Perwujudan Prinsip Checks and Balances di 

Indonesia 

Pengaturan mengenai kekuasaan dalam membentuk undang-

undang dalam UUD 1945 sebagaimana disebutkan di atas 

menunjukkan adanya keterlibatan tiga 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.  

Adanya  pergeseran dalam pola pembentukan undang-undang di 

atas, maka jelas 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 

                                                           
3 Moh. Mahfud MD, makalah Undang- Undang Dasar 1945 Sebelum dan Sesudah Perubahan, 

disampaikan dalam seminar konstitusi “Kontroversi Amandemen UUD 1945 dan Pengaruhnya 
terhadap Sistem Ketatanegaraan, Jakarta,12 April 2007. 
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dalam Pasal 24C UUD 1945. Hal ini merupakan bentuk checks and 

balances antara kekuasaan legislatif dan kekuasaan yudisial.. 

Prinsip checks and balances juga diterapkan dalam hubungan 

antara eksekutif dan yudisial. 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. 

Berdasarkan pola hubungan antara legislatif, eksekutif dan 

yudisial, 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. 

4. Pengawasan langsung dari satu cabang pemerintahan terhadap 

cabang pemerintahan lainnya, seperti pengawasan terhadap 

cabang eksekutif oleh cabang legislatif dalam hal penggunaan 

budget negara. 
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5. Pemberian kewenangan kepada pengadilan sebagai pemutus kata 

terakhir (the last word) jika ada pertikaian kewenangan antara 

badan eksekutif dengan legislatif.
4
  

Apabila prinsip checks and balances tidak dijalankan dengan 

baik, maka ada kemungkinan akan terjadi tindakan kesewenang-

wenangan yang dilakukan salah satu pemegang kekuasaan negara 

karena tidak ada batas kekuasaan dan tidak ada pengontrolnya. 

Kemungkinan lain yang timbul adalah adanya intervensi atau bahkan 

saling melemahkan antar cabang kekuasaan negara. Bila hal itu 

terjadi, akan dapat menimbulkan suasana chaos, terjadi pelanggaran 

hak-hak rakyat dan pemerintahan yang tidak stabil yang justru 

merugikan negara. Oleh karena itu, dengan penerapan prinsip checks 

and balances maka kekuasaan negara dapat diatur, dibatasi bahkan 

dikontrol dengan sebaik-baiknya sehingga tidak akan terjadi 

penyalahgunaan kekuasaan. 

 

Penutup 

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. 

 

 

 

 

                                                           
4  Munir Fuady, 2009. Teori Negara Hukum Modern (Rechtsstaat). Bandung : PT Refika 
Aditama,hal. 124-125 
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SUSUNAN, KEDUDUKAN, FUNGSI DAN PERAN DEWAN 

PERWAKILAN RAKYAT RI DALAM SISTEM PRESIDENSIIL 

 

Oleh: Hairansyah 

 

 

LATAR BELAKANG 

Tidak ada rumus baku bahwa satu sistem pemerintahan adalah 

yang terbaik.
1
 Setiap negara dapat memilih dari beberapa alternatif, 

dengan mempertimbangkan sejarah bangsanya, pengalaman negara 

lain, dan kebutuhan khas negara yang bersangkutan. Perpaduan tiga 

elemen itu melahirkan pemerintahan yang variatif dalam praktik, 

meskipun tetap dapat diketahui warna dominan sistem pemerintahan 

suatu Negara.
2
 

Saat ini, paling tidak ada tiga sistem pemerintahan yang paling 

banyak diterapkan di dunia, yaitu: presidensial, parlementer dan semi-

presidensial.
3

 Representasi utama dari ketiganya adalah Amerika 

Serikat untuk sistem presidensial, Inggris untuk sistem parlementer, 

dan Perancis untuk sistem semi-presidensial. Meski mempunyai 

perbedaan, satu persamaan mendasar dari ketiganya adalah, sistem 

rekruitmen kepala pemerintahannya melalui proses sistem pemilihan 

umum baik langsung maupun tidak langsung bukan melalui sistem 

secara turun temurun. 

Sistem pemerintahan Indonesia saat ini lebih merupakan sistem 

presidensial. Walaupun ada yang berpendapat, pengklasifikasian 

sistem kita sebagai pemerintahan presidensial tidaklah tepat, karena 

ada karakteristik parlementer di dalamnya. Namun bila ditelaah lebih 

                                                           
1 Sartori, Giovanni, 1997, Comparative Constitutional Engineering, New York University Press, 
New York, hal. 135 – 137. 
2 Derbyshire, J.Denis, dan Ian Derbyshire, 1991, World Political Systems: An Introduction to 

Comparative Government, Chambers Ltd, Edinburg dan New York. Ball, Alan R. dan B. Guy 
Peters, 2000, Modern Politics and Government, Macmillan Publishers, London. 
3 Tentu saja ada varian sistem pemerintahan yang lain, seperti sistem monarki, dimana kepala 

negara dan kepala pemerintahan adalah seorang raja atau ratu; serta sistem kolegial sebagaimana 
diterapkan di Swiss. 
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jauh meskipun memang ada ciri parlementarian, karakteristik utama 

presidensial tetap lebih menonjol. Di antaranya, presiden selaku 

kepala negara dan kepala pemerintahan dipilih melalui sistem 

pemilihan yang langsung; mempunyai masa jabatan pemerintahan 

yang lebih pasti; dan mekanisme pemakzulan presiden dan wakilnya 

diatur lebih sulit.
4 

Yang juga perlu dicatat, adalah suatu kesalahan jika 

mempercayai adanya sistem pemerintahan yang murni. Kemurnian 

hanya ada  dalam  tataran  konseptual, tetapi  tidak  ada dalam tataran 

realitas.
 

Sistem pemerintahan presidensial murni tak pernah ada, 

sebagaimana sistem pemerintahan parlementer tidak ada yang murni.  

Yang  justru    eksis       adalah      perpaduan  karakteristik keduanya 

menjadi sistem semi-presidensial. Dalam kenyataannya, sistem 

presidensial sangat mungkin mempunyai   karakter    parlementer,    

demikian   pula   sebaliknya.  Namun   demikian,    munculnya 

karakteristik parlementarian atau presidensial tersebut tidak otomatis 

menyebabkan suatu sistem kehilangan dominasi presidensial atau 

parlementernya. 

Demikian pula halnya, dengan sistem presidensial Indonesia. 

Memang ada karakteristik parlementer. Misalnya, hak angket yang 

diatur di dalam UUD 1945 setelah Perubahan Kedua, adalah salah 

satu hak lembaga perwakilan rakyat yang sangat parlementarian. Hak 

angket digunakan untuk memulai proses penyelidikan dan 

pemberhentian perdana menteri. Hak tersebut mungkin berujung 

dengan mosi tidak percaya, dan bergantinya perdana menteri. 

Pasca 1998 hingga sekarang, sistem presidensial Indonesia 

melahirkan kewenangan konstitusional presiden yang jauh berkurang, 

buah dari empat perubahan UUD 1945 dan berbagai peraturan 

perundangan yang mengurangi kewenangan presiden. Nyaris tidak ada 

satu pun penambahan kewenangan presiden, yang ada adalah semua 

lini kewenangan presiden dikurangi dan dibatasi. Bukan hanya 

kewenangan konstitusional yang berkurang, lebih jauh dukungan 

                                                           
4 Sartori, Giovanni, 1997, Comparative Constitutional Engineering, New York University Press, 
New York, 83– 84. 
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politik pun tidak pernah mencapai mayoritas, salah satunya karena 

hadirnya lagi sistem multipartai. Kontrol era demokratis hadir dari 

segala lini, tidak hanya dari parlemen, tetapi juga dari masyarakat 

madani, utamanya: perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat 

dan media massa. 

Sistem ketatanegaraan Indonesia saat ini telah mengalami 

perubahan yang sangat penting dan mendasar. Perubahan tersebut 

merupakan hasil amandemen UUD 1945 yang telah dilakukan MPR 

pada tahun 1999 hingga tahun 2002. perubahan tersebut 

dilatarbelakangi adanya kehendak untuk membangun pemerintahan 

yang demokratis dengan cheks and balances yang setara dan 

seimbang diantara cabang-cabang kekuasaan, mewujudkan supremasi 

hukum dan keadilan serta menjamin dan melindungi hak asasi 

manusia. 

Setelah 54 tahun berlakunya UUD 1945, baru dalam Sidang 

Umum MPR 1999,  UUD 1945 dapat diubah dengan perubahan 

pertama yang terdiri atas 9 pasal. Agenda perubahan tersebut terus 

dilanjutkan sampai pada amandemen keempat yang diselesaikan pada 

tahun 2002.  

Wacana perubahan atas UUD 1945 yang bergulir keras saat 

memasuki masa reformasi sempat menimbulkan pro dan kontra karena 

selama kekuasaan orde baru UUD 1945 menjadi barang sacral yang 

tabu untuk diperdebatkan bahkan secara akademis sekalipun. Padahal 

secara histories UUD 1945 itu sendiri dinilai sebagai naskah UUD 

yang memang dimaksudkan bersifat sementara. Bahkan Bung Karno 

suatu hari pernah menyatakan bahwa UUD 1945 itu adalah „revolutie 

groundwet‟ dan UUD kilat yang nantinya apabila keadaan sudah 

normal dengan sendirinya akan diganti dengan UUD yang lebih 

sempurna. Selama ini memang muncul kekhawatiran psikologis 

mengenai kelestarian nilai-nilai sejarah yang terkandung dalam UUD 

1945 itu. Karena itu, sebagai kompromi, pelaksanaan agenda 

perubahan uud 1945 diusahakan untuk menghindarkan prenggunaan 

istilah penggantian UUD, yang disepakati adalah perubahan bukan 

penggantian yang cenderung berkonotasi perubahan total.    
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Secara konsep sebagai produk yang dibuat bersifat darurat UUD 

1945 memiliki berbagai kelemahan dan kekosongan. Selain soal 

HAM, sistem cheks and balances yang kurang memadai. UUD 1945 

juga sangat menekankan pada kekuasaan eksekutif (executive heavy). 

Kekuasaan eksekutif yang besar disatu pihak dan kurangnya 

mekanisme cheks and balances dipihak lain menyebabkan sistem 

UUD 1945 mengandung potensi menuju sistem kediktatoran yang 

besar pula. Inilah yang dialami di masa orde lama dan orde baru. Atas 

nama UUD 1945 telah terjadi pemusatan kekuasaan disatu tangan atau 

regim yang menjalankan kekuasan otoriter dengan 

mengenyampingkan sendi-sendi dasar UUD 1945 seperti paham 

demokrasi dan negara berdasarkan atas hukum. Untuk lebih 

memperkokoh cengkeraman kekuasaan telah pula dilakukan 

ideologisasi dan sakralisasi UUD 1945. UUD 1945 tidak dapat 

diganggu gugat. Setiap pikiran mengubah UUD 1945 dapat dipandang 

sebagai merongrong pembangunan yang mengancam sendir-sendi 

dasar bernegara.  

Harus pula diakui, disamping berbagai kelemahan, UUD 1945 

memuat beberapa prinsip dan ketentuan yang baik, karena itu wajar 

masih dipertahanklan seperti prinsip kedaulatan rakyat, prinsip negara 

berdasarkan atas hukum, prinsip kesejahteraan social, prinsip 

penguasaan negara atas bumi, air dan kekayaan yang terkandung 

didalamnya yang menguasai hajat hidup rakyat banyak untuk sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat.
5
 

Menghadapi sikap-sikap ideologis dan untuk mempertahankan 

berbagai ketentuan yang baik maka sistem amandemen atau 

perubahan dipandang lebih arif daripada mengganti sama sekali UUD 

1945 dengan UUD yang baru. Dalam kajian hukum tata negara, 

dikenal adanya dua cara perubahan undang-undang dasar (UUD) 

sebagai konstitusi yang tertulis. Pertama, perubahan yang dilakukan 

menurut prosedur yang diatur sendiri oleh UUD. Cara ini biasa 

disebut dengan istilah „verfassung anderung’. Kedua, prosedur 

perubahan yang biasa disebut dengan istilah „verfassung wandlung’, 

yang bersifat „revolutioner’, tidak mengikuti cara yang diatur sendiri 

                                                           
5 Ibid hal 19. 
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dalam UUD yang bersangkutan. Ditinjau dari segi bentuknya, 

perubahan UUD itu sendiri dapat dilakukan (a) melalui „pembaharuan 

naskah‟, (b) melalui penggantian naskah lama dengan naskah baru, (c) 

dilakukan melalui naskah tambahan (annex atau addendum) yang 

terpisah dari naskah asli UUD, yang menurut tradisi Amerika Serikat 

disebut Amandemen. Cara yang ketiga inilah yang kemudian diikuti 

oleh MPR RI dalam melakukan perubahan atas UUD 1945, 

sungguhpun materi perubahannya lebih banyak daripada naskah 

awalnya.
6
   

Salah satu perubahan penting dari hasil amandemen UUD 1945 

adalah prinsip cheks and balances antara cabang kekuasaan yang 

sebelum perubahan menganut sistem pembagian kekuasaan menuju 

pada sistem pemisahan kekuasaan. 

 

Konsepsi Teoritis Tentang Trias Politica 

Eksistensi tiga cabang kekuasaan pemerintahan,- legislkatif, 

eksekutif, dan yudikatif – dikarenakan adanya proses normal 

spesialisasi fungsi, sebuah fenomena yang dapat diamati pada semua 

bidang pemikiran dan tindakan karena peradaban semakin bergerak 

maju, bertambahnya bidang aktivitas, dan karena organ-organ 

pemerintahan menjadi semakin kompleks. Spesialisasi fungsi 

merupakan kebutuhan yang sederhana dan konsekuensi pendelegasian 

merupakan sebuah fakta yang sederhana pula. Namun ketika sebuah 

kekuasaan dibatasi dan gagasan-gagasan konstitusional mulai 

dianggap penting, maka fakta yang sederhana ini menjadi suatu teori. 

Teori tersebut mengatakan bahwa atas dasar kebebasan, bukan hanya 

spesialisasi fungsi yang sesuai, tetapi terjadi pula pembedaan fungsi 

itu pada kekuasaan-kekuasaan yang berbeda. Inilah suatu”kecelakaan” 

dalam memahami sepotong evolusi pemerintahan biasa, sebuah teori 

tentang kebebasan dan hak yang telah menyebabkan perkembangan 

luar biasa pada beberapa konstitusi dan membuat perbedaan modern 

antara eksekutif parlementer dan eksekutif nonparlementer.
7
  

                                                           
6 Taufiqurrohman Syahuri.2004.Hukum Konstitusi.Bogor.Gahlia Indonesia.Hal x 
7  C.F Strong.2004.Konstitusi-Konstitusi Politik Modern.Bandung.Penerbit Nuansa dan Nusa 
Media.Hal 330 
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Hal paling luar biasa tentang munculnya teori pemisahan 

kekuasaan adalah bahwa teori ini diajukan pertama kali suatu 

kebajikan khas yang menstabilkan konstitusi Inggris. Tentunya hal ini 

tidak benar dan tidak berlaku sama sekali. Teori pemisahan kekuasaan 

muncul peratama kali dalam karya Montesquie, Esprit des Lois, yang 

diterbitkan pada tahun 1748. Dalam tulisannya ini, montesquie 

mencoba menerangkan hakikat konstitusi Inggris dengan cara yang 

berbeda. Dia menyimpulkan bahwa “ketika kekuasaan legislative dan 

eksekutif disatukan pada orang atau badan yang sama maka tidak akan 

ada lagi kebebasan sebab terdapat bahaya bahwa raja atau badan 

legislative yang sama akan memberlakukan undang-undang tirani dan 

melaksanakannya dengan cara yang tiran”. Pandangan khusus tentang 

konstitusi Inggris tersebut tidak terbatas pada pemikir Prancis ini saja, 

tetapi juga pakar hukum Inggris, Blackstone. Hampir dua puluh tahun 

kemudian dalam karyanya yang berjudul Commentaries on the laws of 

England (1765), Blackstone menyatakan pandanganya sendiri tentang 

persoalan serupa dengan istilah yang hampir sama. Ia mengatakan, 

“apabila hak untuk membuat dan melaksanakan undang-undang 

diberikan pada orang atau badan yang sama, maka tidak akan ada lagi 

kebebasan public.”
8
 

Pendapat ini kemudian menjadi salah satu bagian yang nyata 

dari filsafat politik pada akhir abad ke-18 dan termasuk dalam 

konstitusi-konstitusi Prancis pada masa revolusioner. Doktrin 

Montesquieu dan Blackstone juga diadopsi dan dilaksanakan oleh para 

penyusun konstitusi Amerika karena, pada saat itu mereka percaya 

tengah mencontoh salah satu cirri baik konstitusi Inggris.
9
  

Menurut sejarah pembagian kekuasaan negara itu bermula dari 

gagasan tentang pemisahan kekuasaan negara ke dalam berbagai 

organ agar tidak terpusat ditangan seorang monarki (raja absolute). 

Gagasan itu antara lain dikemukakan oleh John Locke. Melalui 

bukunya yang berjudul “Two Treaties of Government” John Locke 

mengusulkan agar kekuasaan di dalam negara itu dibagi-bagi kepada 

organ-organ negara yang berbeda. Menurutnya agar pemerintah tidak 

sewenang-wenang harus ada pembedaan pemagang kekuasaan-

                                                           
8 Ibid Hal 331 
9 Ibid  
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kekuasaan dalam negara ke dalam tiga macam kekuasaan yaitu : 

a) Kekuasaan legislative (membuat undang-undang) 

b) Kekuasaan eksekutif (melaksanakan undang-undang) 

c) Kekuasaan Federatif (melakukan hubungan diplomatic dengan 

negara-negara lain). 

Selain John Locke, melalui bukunya “L’esprit des Lois” 

Montesquieu juga pada tahun 1748 menawarkan alternative yang agak 

berbeda dari yang ditawarkan John Locke. Menurutnya untuk 

tegaknya negara demokrasi perlu diadakan pemisahan kekuasaan 

negara ke dalam organ-organ legislative, eksekutif dan Yudikatif. 

Kekuasaan legislative adalah kekuasaan membuat undang-undang; 

eksekutif melaksanakan undang-undang dan Yudikatif mengadili 

kalau terjadi pelanggaran atas undang-undang tersebut. 

Jika dibandingkan antara pendapat Locke dan Montesquieu 

terdapat perbedaan konsep sebagai berikut : 

a) menurut locke kekuasaan eksekutif merupakan kekuasaan yang 

mencakup kekuasaan yudikatif karena kekuasaan mengadili itu 

berarti melaksanakan undang-undang, sedangkan kekuasaan 

federatif  (hubungan luar negeri) merupakan kekuasaan yang 

berdiri sendiri. 

b) menurut Montesquieu kekuasan eksekutif mencakup kekuasaan 

federatif karena melakukan hubungan laur negeri itu termasuk 

kekuasan eksekutif sedangkan kekuasan yudikatif harus 

merupakan kekuasaan yang berdiri sendiri dan terpisah dari 

eksekutif. 

Lebih lanjut menurut Montesquieu dalam sistem suatu 

pemerintahan negara ketiga jenis kekuasaan itu harus terpisah, baik 

mengenai fungsi (tugas) maupun mengenai alat perlengkapan (organ) 

yang melaksanakan : 

1. kekuasaan legislative, dilaksanakan oleh suatu badan perwakilan 

rakyat (parlemen) 

2. kekuasaan eksekutif, dilaksanakan oleh pemerintah (presiden atau 

raja dengan bantuan menteri-menteri atau cabinet); 
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3. kekuasaan yudikatif, dilaksanakan badan peradilan (mahkamah 

agung dan pengadilan bawahannya). 

Isi ajaran Montesquieu ini adalah mengenai pemisahan 

kekuasaan negara (the separation of power). Menurut ajaran ini dalam 

setiap pemerintahan negara harus ada tigas jenis kekuasaan yang tidak 

dapat dipegang oleh satu tangan saja, melainkan harus masing-masing 

kekuasaan itu terpisah.  

 Pada kenyataannya sejarah menunjukan bahwa cara pembagian 

kekuasan yang dilakukan Montesquieu yang lebih diterima. 

Kekuasaan federatif di berbagai negara sekarang dilakukan oleh 

eksekutif melalui Departemen Luar Negerinya masing-masing. 

Pembagian kekuasaan itu ke dalam tiga pusat kekuasaan oleh 

Emmanuel Kant kemudian diberi nama Trias Politika (Tri = tiga ; As 

= poros (pusat), Politika = kekuasaan) atau tiga Pusat/poros 

Kekuasaan Negara.
10

 

Secara lebih jelas ajaran trias politika pada pokoknya adalah 

sebagai berikut :  

 

Kekuasan Legislatif (legislative powers) 

Kekuasaan untuk membuat undang-undang harus terletak dalam 

suatu badan yang berhak khusus untuk itu. Jika penyusunan undang-

undang tidak diletakan pada suatu badan tertentu, maka mungkinlah 

tiap golongan atau tiap orang mengadakan undang-undang untuk 

kepentingannya sendiri. Dalam sebuah negara demokrasi, setiap 

undang-undang yang dibuat haruslah mencerminkan aspirasi dan 

kedaulatan rakyat, untuk itu badan perwakilan rakyatlah yang 

dianggap sebagai badan yang berwenang dan mempunyai kekuasaan 

tertinggi untuk menyusun undang-undang. Badan ini dinamakan 

badan legislative karena fungsinya sebagai pembuat undang-undang. 

Sebagai badan yang tugasnya membentuk undang-undang maka badan 

legaslatif tugasnya hanyalah untuk mengadakan undang-undang saja, 

tidak boleh melaksanakannya. Untuk menjalankan undang-undang 

                                                           
10 Mohammad mahfud MD.2000.Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia.Jakarta. Penerbit 
PT Rineka Cipta. Hal 72  
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yang telah dibuat tadi haruslah diserahkan kepada suatu badan lain 

yang disebut kekuasaan eksekutif.
11

 

 

Kekuasaan eksekutif (executive powers) 

Kekuasaan menjalankan undang-undang ini dipegang oleh 

kepala negara. Dalam pelaksanaannya kepala negara mendelegasikan 

kewenangan menjalankan undang-undang ini kepada pejabat 

pemerintahan negara secara bersama-sama yang disebut badan 

pelaksana undang-undang (badan eksekutif).
12

 

 

Kekuasaan Yudikatif atau kekuasaan kehakiman (yudicative 

powers) 

Kekuasaan yudikatif atau kekuasaan kehakiman ialah 

kekuasaan yang berkewajiban mempertahankan undang-undang dan 

berhak untuk memberikan keadilan kepada rakyat atas pelaksanaan 

undang-undang yang telah ditetapkan pihak legislative baik oleh 

masyarakat maupun, kewenangan berdasarkan undang-undang yang 

dilaksanakan oleh eksekutif
13

. 

Walaupun para hakim itu biasanya diangkat oleh kepala negara 

(eksekutif) tetapi  mereka mempunyai kedudukan yang istimewa dan 

mempunyai hak yang bersifat independent, karena ia tidak bisa 

diperintah oleh kepala negara yang mengangkatnya, bahkan yudikatif 

adalah badan yang berhak menghukum kepala negara jika terjadi 

pelanggaran hukum. 

Pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat selain diwujudkan dalam 

bentuk peraturan perundang-undangan yang akan dihasilkan oleh 

parlemen, juga tercermin dalam struktur dan mekanisme kelembagaan 

negara dan pemerintahan yang menjamin tegaknya sistem hukum dan 

berfungsinya sistem demokrasi. Dari segi kelembagaan, prinsip 

kedaulatan rakyat itu biasanya diorganisasikan melalui dua pilihan 

                                                           
11  CST Kansil dan Christine ST Kansil.1997.Hukum Tata Negara Republik 

Indonesia.Jakarta.Penerbit Rineka Cipta.Hal 77  
12 Ibid  
13 Ibid hal 78 
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cara, yaitu melalui sistem pemisahan kekuasan (separation of power) 

atau pembagian kekuasaan (distribution of power). Pemisahan 

kekuasaan bersifat horizontal dalam arti kekuasaan dipisah-pisahkan 

ke dalam lembaga-lembaga negara yang sederajat dan saling 

mengimbangi (checks and balances).
14

 

Dalam paham pemisahan kekuasaan, prinsip hubungan checks 

and balances antara lembaga-lembaga tinggi negara, dianggap sebagai 

sesuatu yang sangat pokok. Prinsip ini dimaksudkan untuk membatasi 

kekuasaan negara dari kemungkinan menjadi sumber penindasan dan 

tindakan sewenang-wenang pada penguasa. Pengaturan dan 

pembatasan kekuasaan itulah yang menjadi ciri konstitusionalisme 

sekaligus tugas utama konstitusi, sehingga kemungkinan kesewenang-

wenangan kekuasaan dapat dikendalikan dan diminimalkan. Seperti 

kata-kata Lord acton yang terkenal dan sering dikutif oleh banyak 

penulis, “power tends to corrupt and absolute power corrupt 

absolutely”.(kekuasaan cenderung untuk menjadi sewenang-wenang, 

dan dalam kekuasaan yang bersifat mutlak, kesewenang-wenangannya 

juga cenderung mutlak). Inilah hukum besi kekuasaan yang jika tidak 

dikendalikan dan dibatasi menurut prosedur konstitusional, dapat 

menjadi sumber malapetaka. Moral kekuasaan tidak boleh hanya 

diserahkan kepada niat, ataupun sifat-sifat pribadi seseorang yang 

kebetulan sedang memegangnya. Betapapun baiknya seseorang, yang 

namanya kekuasaan tetaplah harus diatur dan dibatasi, sehingga 

kebaikan orang tidak larut ditelan oleh hukum besi kekuasaan itu.
15

    

 

Aplikasi Trias Politica dalam UUD 1945 pasca Amandemen 

Undang-undang Dasar Tahun 1945 yang disahkan berlaku pada 

tanggal 18 Agustus 1945 adalah konstitusi negara Republik Indonesia 

yang dimaksudkan seperti yang diistilahkan sendiri oleh Soekarno 

„UUD kilat‟, „revolutie grondwet’, sebagai undang-undang dasar yang 

bersifat sementara. Pergolakan kemerdekaan Indonesia pada massa itu 

membuat pelaksanaan UUD 1945 sendiri belum secara maksimal bisa 

                                                           
14  Jimly Asshiddiqie.2005.Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia.Jakarta.Penerbit 

Konstitusi Press. Hal 165  
15 Ibid Hal 167 
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dilaksanakan, artinya secara ketatanegaraan gagasan-gagasan 

kehidupan bernegara yang ada dalam UUD 1945 dalam masa 

kemerdekaan belum teruji dalam praktek secara baik. Bahkan baru 

dua bulan setelah kemerdekaan misalnya, ketika dibentuk kabinet 

parlementer pertama dibawah perdana Menteri Syahrir, UUD 1945 

yang menganut sistem presidensial (quasi) itu sudah tidak lagi 

dijadikan pegangan dalam praktek penyelenggaraan negara. Keadaan 

ini terus berlangsung samapi terbentuknya Republik Indonesia Serikat 

sebagai hasil perundingan konferensi meja Bundar yang 

memberlakukan konstitusi RIS tahun 1949.. Sekali lagi ditegaskan 

UUD RIS itu bersifat sementara, untuk menetapankan dan menyusun 

untdang-undang dasar dilakukan oleh konstituante sebagaimana 

ditegaskan dalam Pasal 186 Konstitusi RIS. Dalam perjalanannya 

Konstituante ternyata dianggap belum mampu menyelesaikan 

tugasnya tersebut sehingga Soekarno pada masa itu menyerankan agar 

kembali kepada UUD 1945 saja namun saran dari Soekarno ini setelah 

diadakan pemungutan suara sampai tiga kali, usulan tersebut tetap 

ditolak oleh Konstituante. Berdasarkan alasan keadaan darurat, 

Presiden Soekarno kemudian mengeluarkan Dekrit 15 Juli 1959, yang 

pokoknya membubarkan konstituante dan memberlakukan kembali 

UUD 1945 sebagai konstitusi negara kesatuan Republik Indonesia. 

Dengan demikian sampai diberlakukan kembali pada tanggal 5 

Juli 1959, UUD 1945 itu sendiri sebenarnya memang belum sempat 

diterapkan dengan sebaik-baiknya. Bahkan sampai berakhirnya 

kepemimpinan presiden Soekarno pada tahun 1967, UUD 1945 

memang belum pernah mendapat kesempatan untuk diterapkan secara 

tepat. Kondisi inilah yang mendorong munculnya orde baru yang pada 

mulanya bertekat untuk  melaksanakan UUD 1945 secara murni dan 

konsekuen. Namun belakangan dalam kekuasaan orde baru undang-

undang dasar yang bersifat singkat dan soepel itu justru memberikan 

ruang yang kondusif terjadinya penyalahgunaan dengan penafsiran-

penafsiran oleh pihak yang berkuasa secara sepihak. Selama 32 tahun 

kekuasaan orde baru eksistensi UUD 1945 mengalami proses 

sakralisasi luar biasa, yang tidak boleh disentuh oleh perubahan sama 

sekali. 

Akibatnya, UUD 1945 menjadi instrument politik yang ampuh 
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untuk membenarkan berkembangnya otoritarianisme yang 

menyuburkan praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme di sekitar 

kekuasaan  presiden. Karena itu, di masa reformasi menyeluruh 

menyusul berakhirnya kekuasaan presiden Soeharto, agenda 

perubahan UUD 1945 itu menjadi suatu yang niscaya. Reformasi 

politik dan ekonomi yang bersifat menyeluruh tidak mungkin di 

lakukan tanpa di iringi oleh reformasi hukum. Akan tetapi, reformasi 

hukum yang menyeluruh juga tidak mungkin di lakukan tanpa di 

dasari oleh agenda reformasi ketatanegaran yang mendasar, dan itu 

berarti di perlakukan adanya „constitutional reform‟ yang tidak 

setengah hati.
16

 

Salah satu perubahan yang cukup mendasar adalah adanya 

pergeseran sistem kekuasaan dalam bentuk prinsip chek and balances. 

Sebelumnya diamandemen UUD 1945 menganut sistem pembagian 

kekuasaan (division or distribution of power) namun setelah 

amandemen dilaksanakan maka kedaulatan rakyat dibagikan secara 

horizontal dengan cara memisahkannya (separation of power). 

Mengenai prinsip pemisahan kekuasaan legislative, eksekutif dan 

judikatif ini tercermin dalam semangat perumusan naskah-naskah 

perubahan pertama dan perubahan kedua yang dihasilkan oleh sidang 

umum MPR 1999 dan sidang Tahunan MPR 2000.  

Perubahan mendasar sebenarnya dimulai pada proses 

amandemen ketiga yang berkaitan dengan keberadaan MPR. Pasal 1 

ayat (2) UUD 1945 hasil amandemen menyatakan “Kedaulatan berada 

ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD”. Semula ketentuan 

ini berbunyi : “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan 

sepenuhnya oleh MPR”. Perubahan ini dimaksudkan bahwa MPR 

bukanlah satu-satunya yang melaksanakan kedaulatan rakyat. 

Kedaulatan rakyat juga dilaksanakan oleh lembaga negara yang lain. 

Ketentuan ini juga bermaksud, kekuasaan semua alat kelengkapan 

negara terbatas yaitu dibatasi oleh UUD. Alat-alat kelangkapan negara 

hanya mempunyai kekuasan sebagaimana ditentukan secara tersirat 

dan tersurat dalam UUD. Kekuasaan tanpa batas sebagaimana pernah 

dimiliki MPR di masa lalu, dilrang UUD, karena terbukti kekuasaan 

                                                           
16  Jimly Ashiddiqie.2004. Sekapur Sirih Buku Hukum Konstitusi.Taufiqurrahman 
Syahruri.Jakarta.Ghalia Indonesia.Hal xii 
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tersebut justru digunakan untuk melanggar UUD.
17

 

Yang menjadi masalah kita kemudian adalah mengenai 

keberadaan lembaga MPR yang selama ini diakui sebagai wadah 

penjelmaan seluruh rakyat Indonesia yang berdaulat atau pemilik 

kekuasaan tertinggi dalam negara republic Indonesia , sesuai dengan 

prinsip demokrasi maupun ajaran kedaulatan rakyat. Sebelum adanya 

amandemen UUD 1945 doktrin yang dianggap berlaku dalam 

sistematika UUD 1945 adalah pembagian kekuasan rakyat kepada 

lembaga-lembaga  tinggi negara di bawah MPR yang meliputi 

Presiden, DPR, MA, BPK dan DPA. Namun, jika sekarang setelah 

diadakan perubahan pertama UUD 1945, kita mencantumkan secara 

tegas pasal-pasal yang mengatur terjadinya pemisahan kekuasaan 

secara tegas antara fungsi-fungsi eksekutif, legislative dan judikatif 

yang di lengkapi pula oleh mekanisme „check and balance‟ yang 

benar-benar seimbang antara satu sama lain, dapat timbul persoalah 

mengenai eksistensi MPR itu sendiri. Jika misalnya sistem parlemen 

kita telah direstrukturisasikan menjadi bicameral, terdiri atas Dewan 

Perwakilan rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah, sudah tentu tidak 

ada masalah dengan penghapusan lembaga MPR. Kalau MPR masih 

akan di pertahankan, keberadaannya cukup sebagai  „forum‟ saja, 

bukan lagi institusi tersendiri
18

.  

Sebenarnya, lembaga MPR itu merupakan puncak dari sistem 

kedaulatan rakyat, sedangkan mahkamah agung dapat di lihat sebagai 

puncak pencerminan sistem kedaulatan hukum. Ajaran kedaulatan 

rakyat mencerminkan prinsip demokrasi (Demos Cratos atau 

Cratien), sedangkan ajaran kedaulatan hukum berkaitan dengan 

prinsip nomokrasi (Nomos Cratos atau Cratien) istilah yang lebih 

popular dihubungkan dengan doktrin „the Rule of law’ dan prinsip 

„Rechtsstaat’ (Negara Hukum). Perdebatan teoritis dan filosofis 

mengenai mana yang lebih utama dari kedua prinsip ajaran kedaulatan 

hukum dan kedaulatan rakyat ini dalam sejarah terus berlangsung 

sejak zaman yunani kuno. Di zaman Modern  sekarang ini, orang 

berusaha untuk merumuskan jalan tengahnya juga terus terjadi. 

Misalnya dikatakan bahwa kedua prinsip itu tak ubahnya merupakan 

                                                           
17 Bagir Manan.Op Cit Hal 53 
18 Jimly Asshiddiqie. Op Cit Hal 221 
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dua sisi dari mata uang yang sama. Keduanya menyatu dalam 

konsepsi negara hukum yang demokratis ataupun konsepsi negara 

demokrasi yang berdasarkan atas hukum.
19

 

Namun demikian, dalam praktek,tidaklah mudah untuk 

mengkompromikan prinsip kedaulatan hukum dan kedaulatan rakyat 

itu dalam skema kelembagaan yang benar-benar seimbang. Dalam 

sistem UUD 1945 selama ini, lembaga tertinggi negara justru 

diwujudkan dalam lembaga MPR yang lebih berkaitan dengan prinsip 

kedaulatan rakyat. Oleh karena itu hasil amandemen UUD 1945, 

lembaga Mahkamah agung itu di tempatkan dalam kedudukan yang 

sederajat dengan MPR.
20

 

Lebih lanjut aplikasi dari sistem pemisahan kekuasaan dalam 

amandemen UUD 1945 dapat dilihat dari peran dan fungsi DPR. 

misalnya dalam naskah perubahan pertama pasal 20 (baru), di 

tegaskan bahwa DPR memegang kekuasan membentuk UU (ayat 1). 

Tetapi ditentukan bahwa untuk menjadikan suatu RUU menjadi UU 

pengesahannya di lakukan oleh Presiden (ayat 4). Karena kemudian 

disadari bahwa hal ini dapat menimbulkan pertentangan penafsiran, 

maka dalam naskah perubahan kedua ditambahkan lagi suatu ayat 

baru yaitu ayat (5) yang menentukan bahwa apabila pengesahan oleh 

Presiden itu tidak di lakukan dalam 30 hari, maka RUU tersebut sah 

dengan sendirinya menjadi UU, dan wajib di undangkan sebagimana 

mestinya.
21

 

Ketentuan dalam Pasal 20 ayat (5) tersebut pada pokoknya 

merupakan hak veto seperti dalam sistem pemisahan kekuasaan, 

dimana presiden berwenang untuk menyatakan menolak RUU tersebut 

dalam jangka waktu 30 hari sejak di tetapkan oleh DPR. Akan tetapi, 

dalam ketentuan pasal 20 ayat (2) masih di tentukan bahwa setiap 

RUU dibahas oleh presiden dan DPR untuk mendapat persetujuan 

bersama seperti dalam sistem yang lama. Untuk apa hak veto diadakan 

jika ketentuan mengenai persetujuan bersama masih tetap 

                                                           
19 Ibid Hal 222 
20 Ibid Hal 223 
21  Jimly Asshiddiqie.2004.Format kelembagaan Negara dan pergeseran Kekuasaan Dalam 

UUD 1945.Yogjakarta. FH UII Press. Hal 8 
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dipertahankan? Jika suatu RUU sudah disetujui bersama melalui 

persidangan di  DPR, mengapa Presiden masih berhak menyatakan 

menolaknya? Apakah yang dimaksud dengan persetujuan bersama? 

Jika suatu materi UU diputuskan mengenai mekanisme pemungutan 

suara, apakah pihak pemerintah turut serta dalam pemungutan suara 

ataupun pihak pemerintah itu dianggap telah diwakili oleh para 

anggota partai pemerintah yang duduk dalam keanggotaan DPR? 

Kunci jawaban terhadap semua pertanyaan ini adalah bahwa adanya 

pengalihan fungsi legislative di DPR itu tidak di sadari sebagai 

penerimaan terhadap prinsip pemisahan kekuasaan (separation of 

power) sebagai pengganti prinsip pembagian kekuasan 

(distribution/division of power) yang dianut dalam UUD 1945 selama 

ini.
22

 

Dalam sistem yang lama, fungsi utama DPR lebih merupakan 

lembaga pengawasan daripada lembaga legislative dalam arti yang 

sebenarnya. Akan tetapi, dalam Perubahan Pertama dan Kedua UUD 

1945, prinsip pemisahan kekuasaan secara horizontal jelas mulai 

dianut oleh para perumus Perubahan UUD seperti tercermin dalam 

perubahan pasal 5 (1) dan pasal 20 ayat (1) sampai ayat (5). Prinsip 

anutan pemisahan atau pembagian kekuasaan ini penting untuk di 

jernihkan karena pilihan diantara keduanya akan sangat 

mempengaruhi mekanisme kelembagan negara secara keseluruhan, 

terutama dalam hubungannya dengan penerapan prinsip „checks and 

balances’ antara lembaga-lembaga tinggi negara, termasuk dengan 

fungsi kekuasaan kehakiman, dengan keberadaan MPR sebagai 

lembaga tertinggi negara dan bahkan dengan format dan prosedur 

penyusunan peraturan perundang-undangan
23

. Perubahan kearah 

sistem pemisahan kekuasaan ini terlihat dalam hasil empat kali 

amandemen terhadap UUD 1945 selama tahun 1999 sampai tahun 

2002. 

Dalam perubahan Pertama Pasal 5 ayat (1) berbunyi : “Presiden 

berhak mengajukan RUU kepada DPR”, Sebelumnya perubahan, 

ketentuan ini berbunyi : “Presiden memegang kekuasan membentuk 

undang-undang dengan persetujuan DPR”. Perubahan Pasal 5 ayat (1) 

                                                           
22 Ibid Hal 9 
23 Ibid Hal 12 

www.m
pr

.g
o.

id



 

Susunan, Kedudukan, Fungsi dan Peran DPR RI 101 

 

berkaitan denganm perubahan pasal 20. Pasal 5 ayat (1) baru, 

menggeser kekuasan Presiden sebagai pembentuk undang-undang 

menjadi hanya sebagai pemegang hak inisiatif pembentukan undang-

undang. Memang, kalau sekedar bunyi (susunan) bahasa, Pasal 5 ayat 

(1) lama, secara tersurat memberikan kekuasan membentuk undang-

undang kepada Presiden. Tetapi aturan hukum bukan sekedar bunyi, 

melainkan sebuah pengertian. Sesuatu aturan hukum seyogyanya di 

beri pengertian sesuai kelaziman dan konsep-konsep yang 

mendasarinya. Menetapkan bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) lama, 

Presidenlah yang memegang kekuasan membentuk undang-undang 

bukan DPR sangatlah berlebihan. Itulah fungsi teori atau konsep yaitu 

memberi dasar yang wajar mengenai sesuatu, termasuk aturan hukum 

agar dapat di beri arti atau dikonstruksi secara wajar sebagai suatu 

landasan praktek bernegara
24

. 

Penjelasan pasal 5 ayat (1) UUD 1945 sendiri menyebutkan ; 

kecuali executive power Presiden bersama-sama DPR menjalankan 

Legislative power dalam negara. Penjelasan ini “berbau” sistem 

parlementer. Dalam sistem perlementer, kekuasaan membentuk 

undang-undang di jalankan bersama dengan pemerintah dan DPR. 

Misalnya UUDS‟50, pasal 89, atau KRIS, pasal 127 menyebutkan 

“kekuasaan perundang-undangan dilakukan pemerintah bersama 

DPR”. Hal ini sekalugus menunjukkan pula “cacat” penjelasan yang 

mencampur aduk konsep-konsep parlementer dan konsep presidensiil. 

Pada waktu disusun,  para perumusnya bersepakat bahwa UUD 

1945 memang tidak di dasarkan atas teori „trias politica‟ yang 

memisahkan secara tegas antara tiga cabang kekuasan legislative, 

eksekutif dan yudikatif. Khusus mengenai cabang kekuasan judikatif 

memang di tentukan harus mandiri atau bebas dari pengaruh cabang 

kekuasan lainnya, terutama pemerintah. Namun, pemisahan yang 

tegas antara fungsi legislative dan eksekutif tidak dijadikan landasan 

berpikir dalam merumuskan fungsi MPR, DPR dan Presiden
25

. 

Karena kekuasan menbentuk UU menurut rumusan ketentuan 

Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 sebelum diadakan amandemen dengan 

                                                           
24 Bagir Manan.2004.Perkembangan UUD 1945.Yogyakarta.FH UII Press.Hal 26 
25 Jimly Asshiddiqie.Op Cit Hal 216 
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perubahan pertama, ditentukan berada di tangan Presiden. Dalam 

pasal tersebut ditegaskan bahwa presiden memegang kekuasan 

membentuk uu dengan persetujuan DPR. Artinya, dalam kaitannya 

dalam fungsi legislative itu, memang terdapat hubungan yang 

tumpang tindih antara DPR dan Presiden. 

Logika yang dibangun dalam hubungan ini adalah bahwa UUD 

1945 memang tidak menganut ajaran pemisahan kekuasan yang 

bersifat horizontal, melainkan teori pembagian kekuasan yang bersifat 

vertical. Maksudnya ialah bahwa sistem kekuasaan atau kedaulatan 

rakyat yang dianut bangsa Indonesia pertama-tama di wujudkan secara 

penuh di dalam majelis permusyawaratan Rakyat sebagi Penjelman 

seluruh rakyat Indonesia. Dari Majelis yang terhormat inilah kekuasan 

rakyat  itu dibagi-bagikan kedalan fungsi-fungsi lembaga Presiden 

(Pemerintah) yang merupakan pihak ekdekutif dan lembaga DPR 

sebagai pengendali atau pengawasnya. Sedangkan fungsi legislative 

dibagikan secara seimbang antara presiden dan DPR
26

. 

Namun demikian, dalam Perubahan pertama UUD 1945 yang 

telah di sahkan dalam sidang Umum MPR akhir tahun lalu, bunyi 

Pasal 5 ayat (1) itu diganti menjadi :”DPR memegang kekuasan 

membentuk undang-undang”. Sedangkan dalam pasal 20 ayat (1) 

dinyatakan : “Presiden berhak mengajukan Rancangan UNdang-

Undang untuk mendapat Persetujuan DPR”. Disamping itu, ada pula 

ketentuan baru dalam pasal 20 yang menyatakan : “Presiden 

mengesahkan RUU menjadi UU”. Dengan adanya ketentuan baru ini 

maka kekuasan legislative dapat di katakan telah bergeser dari 

presiden ke DPR, meskipun dalam pelaksanan dapat saja terjadi 

bahwa Presiden tidak bersedia mengesahkan RUU yang telah di 

tetapkan oleh DPR itu. Boleh jadi, kewenangan Presiden untuk 

mengesahkan atau tidak mengesahkan RUU tersebut dapat dipahami 

dalam pengertian hak veto Presiden terhadap kekuasan lembaga 

legislative
27

. Selain itu haruslah disadari bersama sumber daya 

manusia yang tersedia pada lingkup DPR sangatlah terbatas sehingga 

dalam menyiapkan suatu produk undang-undang dengan luasnya 

cakupan materi kenegaraan dan pemerintahan yang harus diatur bisa 

                                                           
26 Ibid Hal 217 
27 Ibid Hal 218 
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dipastikan dari segi waktu dan sumber daya tidaklah cukup memadai. 

Sementara pemerintah (presiden) memiliki perangkat kementerian 

sebagai instansi sektoral yang memahami secara  teknis  berbagai 

bagai macam persoalan yang mungkin akan diatur, dengan demikian 

peran pemerintah (eksekutif) dalam hal mengajukan sebuah rancangan 

perundang-undangan kepada DPR masih diberikan ruang untuk 

mengisi “kapasitas” DPR (legislatif) yang terbatas terutama dalam hal 

yang bersifat teknis tadi. Hal ini terbukti sebagian besar RUU yang 

ada lebih banyak diusulkan oleh pemerintah (eksekutif) daripada 

inisiatif DPR. 

Tetapi jika demikian, sudah seharusnya hak veto itu dibatasi 

dengan lebih jelas sehingga tidak di manfatkan oleh Presiden untuk 

berbuat semena-mena. Misalnya,jika suatu RUU telah mendapat 

persetujuan lebih dari 2/3 suara angora DPR, maka pengesahan oleh 

Presiden bersifat wajib. Atau dapat pula di tentukan agar DPR dapat 

membahas ulang RUU tersebut dan kemudian apabila diperoleh 

keputusan dengan lebih banyak anggota di bandingkan dengan 

keputusan sebelumnya, maka RUU tersebut wajib disahkan oleh 

Presiden. Namun, terlepas dari ada tidaknya pengaturan pembatasan 

mengenai hak veto ini, yang jelas ketentuan dalam perubahan Pertama 

UUD 1945 secara tegas berusaha memisahkan fungsi legislative dari 

fungsi eksekutif. Dengan demikian, UUD kita dewasa ini secara resmi 

telah menganut sistem pemisahan kekuasaan yang tegas antara 

kekuasan legislative, eksekutif dan judikatif. 

Akibat lebih lanjut dari hal itu adalah bahwa sudah semestinya 

kita konsisten dan konsekwen mengenai pemisahan kekuasan tersebut. 

Salah satu akibatnya ialah bahwa kita tidak dapat lagi 

mempertahankan teori pembangian kekuasan secara vertical dari MPR 

ke lembaga-lembaga tinggi negara. Tetapi, jika keberadaan MPR 

masih tetap ada, logika semacam itu jelas belum dapat sepenuhnya 

dijadikan dasar pemikiran mengenai sistem ketatanegaran kita yang 

baru. Mungkin itu, sebabnya banyak ahli hukum tatanegara yang 

berpendapat bahwa agenda perubahan konstitusi kita masih bersifat 

tambal sulam. 
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Terlepas dari pengertian-pengertian hukum diatas sebagai cara 

membaca dan memahami pasal 5 ayat (1) lama, perumusan baru pasal 

5 ayat (1) lebih memuaskan, karena terhindar dari kemungkinan salah 

pengertian mengenai kdudukan DPR sebagai pembentuk undang-

undang
28

. Pasal 20 menyatakan DPR memegang kekuasaan 

membentuk undang-undang. (ketentuan baru). Ketentuan ini 

menegaskan DPR sebagai pemegang kekuasan legislative. Setiap 

RUU dibahas oleh DPR dan presiden untuk mendapat persetujuan 

bersama. Sebelum perubahan, ketentuan ini berbunyi : “setiap undang-

undang menghendaki persetujuan DPR. Dalam praktek, presiden 

menunjukkan satu atau lebih materi yang mewakili presiden 

(pemerintah) dalam setiap pembahasan RUU di DPR. Asumsi yang 

berlaku – seharusnya demikian- apabila suatu RUU telah di setujui 

materi yang mewakili pemerintah (Presiden), harus di artikan presiden 

telah menyetujui. Dalam praktek dalam masa pemerintahan  Presiden 

Soeharto, ada RUU yang telah di setujui DPR dan Menteri ternyata di 

tolak dan di kembalikan kepada DPR . Untuk mencegah praktek 

semacam itu, maka pasal 20 ayat (2) menegaskan, RUU “dibahas DPR 

dan Presiden untuk memperoleh persetujuan bersama.” Walaupun 

pemerintah (Presiden) diwakili menteri, tetapi harus dianggap di bahas 

dan disetujui bersama dengan presiden, karena Menteri yang mewakili 

pemerintah di tunjuk Presiden.
29

 

Pasal 7 C berbunyi : “Presiden tidak dapat membekukan 

dan/atau membubarkan DPR” Ketentuan ini berasal (diambil) dari 

penjelasan yang berbunyi : “kedudukan DPR adalah kuat. Dewan ini 

tidak bisa di bubarkan oleh Presiden (berlainan dengan sistem 

parlementer)” Selain karena alasan presiden dan wakil presiden dipilih 

langsung oleh rakyat dan konsekwensi sistem presidensiil, ketentuan 

ini mencerminkan sistem pemisahan kekuasan antara legislative dan 

eksekutif. Hubungan Presiden dan DPR hanya terbatas pada hal-hal 

yang ditentukan UUD, seperti pembentukan undang-undang, 

penetapan APBN, pembuatan perjanjian luar negeri, pengangkatan 

duta dan penerimaan perwakilan negara asing, pemberian amnesty dan 

abolisi, proses memberhentikan Presiden ( dan atau wakil Presdien), 

                                                           
28 Bagir Manan Op Cit Hal 28 
29 Ibid Hal 33 
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serta berbagai fungsi control yang ditetapkan dalam UUD atau 

undang-undang.
30

 

  Sebagai konsekwensi terjadinya pemisahan kekuasan antar 

cabang-cabang kekuasaan eksekutif, legislative dan judikatif, maka 

mekanisme hubungan diantara cabang-cabang kekuasaan yang 

terpisah-pisahkan itu perlu diatur menurut prinsip „check and 

balance‟, sehingga hubungan anatara satu lembaga dengan lembaga 

lain dapat saling mengimbangi dalam kesetaran dan kesederajatan.  

Cabang kekuasaan kehakiman dikembangkan sebagai satu 

kesatuan sistem yang berpuncak pada mahkamah agung dan 

mahkamah konstitusi. Sesuai dengan prinsip pemisahan kekuasaan, 

maka fungsi-fungsi legislative, eksekutif dan judikatif dikembangkan 

sebagai cabang-cabang kekuasaan yang terpisah satu sama lain. Jika 

kekuasaan legislative berpuncak pada Majleis Permusyawaratan 

Rakyat yang terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD, maka cabang 

kekuasaan judikatif berpuncak pada kekuasaan kehakiman yang juga 

dapat dipahami terdiri atas Mahkamah Agung dan Mahkamah 

Kostitusi. Pada mulanya, memang tidak dikenal adanya Mahkamah 

Konstitusi karena secara gagasan keberadaan MK tersebut relative 

masih baru. Karena itu sat pertama kali UUD 1945 dirumuskan, 

gagasan MK ini belum muncul. Namun demikian walaupun para 

perumusnya bersepakat bahwa UUD 1945 itu memang tidak 

didasarkan atas teori trias politica, namun secara awal khusus 

berkenaan dengan cabang kekuasaan judikatif sudah dengan tegas 

ditentukan harus bebas dan merdeka dari pengaruh cabang kekuasaan 

lainnya, terutama pemerintah. Oleh sebab itu, sekarang setelah MPR 

sendiri mengalami reformasi kelembagan structural dengan 

diterapkannya sistem pemisahan kekuasaan dan prinsip hubungan 

cheks and balances antara lembaga-lembaga negara dapat dikatakan 

struktur ketatanegaraan kita berpuncak pada tiga cabang kekuasaan 

yang saling mengontrol dan mengimbangi secara sederajat satu sama 

lain, yaitu : (i) Presiden dan wakil presiden sebagai satu institusi 

kepemimpinan, (ii) MPR yang terdiri atas DPR dan DPD, dan (iii) 

kekuasan kehakiman yang terdiri atas Mahkamah Agung daqn 

                                                           
30 Ibid Hal 67 
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Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, lembaga Majelis 

Permusyawaratan Rakyat merupakan puncak dari sistem kedaulatan 

rakyat sedangkan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dapat 

dilihat sebagai puncak pencerminan sistem kedaulatan hukum
31

.  

Untuk lebih jelasnya dibawah ini akan diuraikan kekuasan  ketiga 

cabang kekuasaan yang ada tersebut. 

 

Kekuasan Presiden : 

a) dibidang legislative, presiden di beri hak untuk mengambil 

inisiatif mengajukan RUU kepada DPR, penetapan peraturan-

peraturan pelaksdanaan sebagai „policy rules‟ (beleidregels), hak 

veto untuk tidak mengesahkan suatu RUU yang telah di setujuai 

oleh DPR, hak hukum untuk sementara waktu dalam keadaan 

kegentingan yang memaksa menetapkan peraturan yang 

seharusnya berbentuk UU 

b) Dibidang judikatif, presiden diberi hak, dengan pertimbangan 

Mahkamah agung, untuk menetapkan pemberian grasi, abolisi dan 

amnesty, mengajukan permohonan kepada Mahkamah Agung 

untuk  menguji suatu UU yang telah di sahkan oleh DPR tetapi 

Presiden sendiri tidak bersedia mengesahkan ataupun tidak 

menyetujui isi suatu UU tetapi DPR tidak bersedia mengubahnya. 

Bahkan, dibandingkan dengan sistem pemerintahan di Amerika 

Serikat sekalipun, sistem Indonesia, secara konseptual lebih kuat 

karakter presidensialnya, utamanya pada dua hal. Pertama, pemilihan 

presiden Indonesia, lebih langsung. Dibandingkan sistem Amerika 

Serikat yang sebenarnya ditentukan oleh electoral college. Kedua, 

mekanisme pemakzulan presiden di Indonesia, lebih kental aspek 

yuridisnya. Jika di Amerika Serikat, representasi yudikatif dalam 

proses pemakzulan hanya diwakili oleh Ketua Mahkamah Agung yang 

memimpin sidang impeachment di Senate; maka di Indonesia, 

kekuasaan yudikatif ikut langsung menentukan proses pemakzulan 

lewat keputusan Mahkamah Konstitusi. 

                                                           
31  Jimly Asshiddiqie.2005.Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia.Jakarta.Penerbit 
Konstitusi Press. Hal 234  
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Meskipun secara konseptual Indonesia lebih kental nuansa 

presidensialnya, namun dalam praktiknya, Amerika Serikat justru 

kalah parlementer dibandingkan Indonesia. Hal itu disebabkan karena 

perilaku dan sistem politik Indonesia lebih mendorong karakteristik 

parlementer. Sistem kepartaian adalah faktor utama yang 

menyebabkan perbedaan tersebut. Di Amerika Serikat, sistem 

kepartaiannya dikuasai oleh dua partai utama: Demokrat dan 

Republik. Presiden, meskipun dimungkinkan berasal dari partai lain, 

atau bahkan dari unsur perseorangan, selalu berasal dari kedua partai 

utama tersebut. Bukan berarti di Amerika Serikat hanya ada dua 

partai. Namun, kepartaian Amerika Serikat menjadi lebih sederhana, 

karena mayoritas pilihan rakyat yang hanya mengarah kepada dua 

partai utama (two recognized parties) tersebut. 

 

Kekuasan Legislatif/ DPR 

a) Kekuasan membentuk UU berada di DPR, tetapi Presiden juga di 

beri hak untuk mengajukan RUU kepada DPR 

b) Presiden diberi Hak veto untuk mengesahkan atau tidak 

mengesahkan suatu RUU yang telah di setujui DPR. RUU yang 

tidak di sahkan oleh Presiden ini tidak dapat lagi di majukan 

kepada Presiden pada periode berikutnya. Sebaliknya, setiap RUU 

yang di ajukan oleh presiden yang tidak mendapat persetujuan 

DPR, juga tidak boleh lagi dimajukan kepada DPR pada periode 

berikutnya. 

c) Ketentuan hak veto presiden atau pun hak untuk tidak menyetujui 

RUU yang di ajukan oleh pihak lain, masih perlu di batasi 

sehingga tidak menjadi kesewenang-wenangan. Karena itu, 

Mahkamah Agung dapat di pertimbangkan untuk di beri hak 

untuk menerima permohonan dari pihak DPR ataupun Presiden 

untuk menguji materi RUU tersebut terhadap UUD. Dengan 

demikian, kita dapat memperluas pengertian tentang „judicial 

review‟ yang juga di terapkan terhadap suatu RUU. 

d) Seperti tersebut diatas, Mahkamah Agung harus di beri hak untuk 

menguji suatu materi setiap UU terhadap UUD Ketika UUD 1945 
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dirumuskan , usul Muhammad Yamin mengenai hal ini di tolak 

oleh Soepomo dengan alasan UUD tidak menganut sistem 

pemisahan kekuasan. Tetapi sekarang UUD 1945 telah dengan 

tegas menganut prinsip pemisahan kekuasan itu, maka keberadaan  

Mahkamah Konstitusi di bidang ini tidak dapat lagi di hindari 

sebagai salah satu mekanisme yang efektif untuk menjaga „checks 

and balances‟ diantara sesama lembaga tinggi negara  

 

Fungsi kekuasaan Mahkamah Agung 

a) Kekuasaan kehakiman , baik dari segi substansinya maupun 

administrasinya, telah di tetapkan bersifat mandiri dan terpadu di 

bawah pembinaan Mahkamah agung, tetapi pada saat yang 

bersamaan peran DPR untuk mengontrol kekuasan Mahkamah 

agung di tingkatkan melalui penentuan pengangkatan dan 

pemberhentian hakim agung , dan dengan pembentukan komisi 

yudisial untuk mengawasi segi-segi administrasi kekuasaan 

kehakiman. Keberadaan Komisi Yudisial dalam perubahan UUD 

1945 Pasal 24 B dimaksudkan sebagai badan yang turut 

mempersiapkan calon hakim agung yang bermutu, dan sebagai 

penjaga integritas hakim. Hal ini juga dengan sifat independensi 

komisi yudisial dapat menghindarkan terjadinya politisasi dan 

intervensi kekuasaan dalam penentuan dan rekrutmen hakim 

agung. 

b) Dengan memperhatian pertimbangan mahkamah agung, presiden 

di beri hak untuk memberi grasi, abolisi dan amnesty. 

Dari rincian fungsi masing-masing lembaga tersebut diatas 

dapat tergambar bahwa hubungan diantara presiden, DPR dan 

Mahkamah agung dapat di kembangkan secara seimbang. Melalui 

mekanisme „checks and balances’ tersebut, ketiga cabang kekuasan 

legislative, eksekutif dan judikatif yang tercermin di ketiga lembaga 

tersebut dapat saling mengendalikan dan saling mengimbangi, 

sehingga tidak terjadi kesewenang-wenangan diantara satu sama 

lain
32

. 

                                                           
32 Jimly Asshiddiqie. Op Cit Hal 220 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

1. Dalam paham pemisahan kekuasaan, prinsip hubungan checks and 

balances antara lembaga-lembaga tinggi negara, dianggap sebagai 

sesuatu yang sangat pokok. Prinsip ini dimaksudkan untuk 

membatasi kekuasaan negara dari kemungkinan menjadi sumber 

penindasan dan tindakan sewenang-wenang pada penguasa. 

Pengaturan dan pembatasan kekuasaan itulah yang menjadi ciri 

konstitusionalisme sekaligus tugas utama konstitusi, sehingga 

kemungkinan kesewenang-wenangan kekuasaan dapat 

dikendalikan dan diminimalkan. Seperti kata-kata Lord acton yang 

terkenal dan sering dikutif oleh banyak penulis, “power tends to 

corrupt and absolute power corrupt absolutely”.(kekuasaan 

cenderung untuk menjadi sewenang-wenang, dan dalam 

kekuasaan yang bersifat mutlak, kesewenang-wenangannya juga 

cenderung mutlak). Inilah hukum besi kekuasaan yang jika tidak 

dikendalikan dan dibatasi menurut prosedur konstitusional, dapat 

menjadi sumber malapetaka. Moral kekuasaan tidak boleh hanya 

diserahkan kepada niat, ataupun sifat-sifat pribadi seseorang yang 

kebetulan sedang memegangnya. Betapapun baiknya seseorang, 

yang namanya kekuasaan tetaplah harus diatur dan dibatasi, 

sehingga kebaikan orang tidak larut ditelan oleh hukum besi 

kekuasaan itu.  

2. Aplikasi prinsip-prinsip dasar teori pemisahan kekuasaan sudah 

dilaksanakan dalam pelaksanaan amandemen UUD 1945 mulai 

dari amandemen pertama sampai dengan keempat terdiri dari 

perbaikan hubungan dan  peran antara kekuasaan legislative, 

eksekutif, dan Yudikatif secara lebih tegas serta adanya kekuatan 

checks and balances antara cabang-cabang kekuasaan yang ada 

melalui berbagai instrument hukum dan kelembagaan yang ada 

(Mahkamah Kostitusi, Komisi Yudisial). Namun demikian masih 

terdapat ketidaksinkronan dan ketidakkonsistenan penerapan trias 

politika secara murni dalam amandemen yang telah dilakukan.  

3. Disamping kewenangan konstitusional yang dimiliki seorang 

presiden dukungan politik presiden harus disediakan pula melalui 

sistem partai politik yang lebih sederhana serta bangunan koalisi 
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yang solid yaitu perpaduan antara koalisi ideologis secara 

kuantitas dan koalisi pas-terbatas secara kuantitas. 

4. Fungsi dan peranan DPR RI sebagaimana diamanatkan Bab VII 

Pasal 19 sampai 22B UUD NRI Tahun 1945 sudahlah tepat dalam 

mekanisme checks and balances berdasarkan Sistem Presidensiil, 

karena penguatan fungsi legislatif, pengawasan dan penganggaran 

sudah terwadahi dalam ketentuan dimaksud walaupun tetap ada 

beberapa catatan kritis. 

5. Susunan dan sumber Anggota DPR melalui pemilu yang berasal 

dari pengkaderan parpol dan perwakilan daerah pemilihan telah 

selaras dengan Kedaulatan Rakyat yang berdasarkan pada 

permusyawaratan dan perwakilan (sesuai Sila IV Pancasila) 

namun perlu dilakukan penguatan terhadap sistem kepartaian, 

sistem pemilu dan peran serta posisi DPD RI. Hal ini diperlukan 

dalam rangka penyederhanaan jumlah partai politik di DPR secara 

alamiah melalui pemilihan umum yang demokratis terlebih lagi 

adanya pemilihan umum serentak tahun 2019 diharapkan akan ada 

kesesuaian pilihan presiden dan partai politik yang mengusung 

presiden sehingga akan ada parpol yang memperoleh suara 

mayoritas sederhana yang tidak mengharuskan presiden 

melakukan koalisi besar dengan demikian maka hubungan 

Presiden dan Parlemen (DPR) jadi lebih produktif. 

6. 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 sangat 

diperlukan. 

7. Penataan hubungan fungsi-fungsi DPR dengan eksekutif 

(Presiden) dan yudikatif (Mahkamah Konstitusi) melalui revisi 

undang-undang yang relevan sangat diperlukan sepanjang tidak 

bertentangan dengan ketentuan yang termaktub dalam UUD 1945. 
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SUSUNAN, KEDUDUKAN, FUNGSI DAN PERAN DEWAN 

PERWAKILAN RAKYAT RI PASCA AMANDEMEN UUD 1945 

 

Oleh: Hayatun Ni’mah 

 

 

Kekuasaan Penyelenggaraan Negara 

Dalam rangka pembahasan tentang organisisasi dan 

kelembagaan negara, dapat dilihat apabila kita mengetahui arti dari 

lembaga Negara dan hakikat kekuasaan yang dilembagakan atau 

diorganisasikan kedalam bangunan kenegaraan.  

Lembaga negara merupakan lembaga pemerintahan negara yang 

berkedudukan di pusat yang fungsi, tugas, dan kewenangannya diatur 

secara tegas dalam UUD. Secara keseluruhan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sebelum 

perubahan mengenal enam lembaga tinggi/tertinggi negara, yaitu 

MPR sebagai lembaga tertinggi negara; DPR, Presiden, MA, BPK, 

dan DPA sebagai lembaga tinggi negara. Namun setelah perubahan, 

UUD 1945 menyebutkan bahwa lembaga negara adalah MPR, DPR, 

DPD, Presiden, BPK, MA, MK, dan KY tanpa mengenal istilah 

lembaga tinggi atau tertinggi negara. 

UUD 1945 mengejawantahkan prinsip kedaulatan yang 

tercermin dalam pengaturan penyelenggaraan negara. UUD 1945 

memuat pengaturan kedaulatan hukum, rakyat, dan negara karena di 

dalamnya mengatur tentang pembagian kekuasaan yang berdasarkan 

pada hukum, proses penyelenggaraan kedaulatan rakyat, dan 

hubungan antar Negara RI dengan negara luar dalam konteks 

hubungan internasional. 

Di samping mengatur mengenai proses pembagian kekuasaan, 

UUD juga mengatur mengenai hubungan kewenangan dan mekanisme 

kerja antar lembaga negara dalam penyelenggaraan negara. Untuk 

dapat menelaah tentang hubungan antar lembaga negara tersebut, kita 
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perlu mencermati konsep kunci yang dipakai dalam sistem pemikiran 

kenegaraan Indonesia. 

Prinsip kedaulatan rakyat yang terwujudkan dalam peraturan 

perundang-undangan tercermin dalam struktur dan mekanisme 

kelembagaan negara dan pemerintahan untuk menjamin tegaknya 

sistem hukum dan berfungsinya sistem demokrasi. 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 ke bawah kepada 

lembaga-lembaga tinggi negara di bawah lembaga pemegang 

kedaulatan rakyat. 

Selama ini, UUD 1945 menganut paham pembagian kekuasaan 

yang bersifat vertikal. Kedaulatan rakyat dianggap sebagai wujud 

penuh dalam wadah MPR yang berkedudukan sebagai lembaga 

tertinggi negara [Pasal 1 ayat (2), sebelum perubahan]. Dari sini 

fungsi-fungsi tertentu dibagikan sebagai tugas dan wewenang 

lembaga-lembaga tinggi negara yang ada dibawahnya, yaitu Presiden, 

DPA, DPR, BPK, dan MA. Dalam UUD 1945 (sebelum perubahan) 

tidak dikenal pemisahan yang tegas, tetapi berdasarkan pada hasil 

perubahan, prinsip pemisahan kekuasaan secara horizontal jelas 

dianut, misalnya mengenai pemisahan antara pemegang kekuasaan 

eksekutif yang berada di tangan Presiden [Pasal 5 ayat (1)] dan 

pemegang kekuasaan legislatif yang berada di tangan DPR [Pasal 20 

ayat (1)].  

Untuk mengetahui bagaimana proses penyelenggaraan negara 

menurut UUD, maka Prinsip pemisahan dan pembagian kekuasaan 

perlu dicermati karena sangat mempengaruhi hubungan dan 

mekanisme kelembagaan antar lembaga negara. Dengan penegasan 

prinsip tersebut, sekaligus untuk menunjukan ciri konstitusionalisme 
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yang berlaku dengan maksud untuk menghindari adanya kesewenang-

wenangan kekuasaan. 

 

Pembagian Kekuasaan Negara 

Perkembangan sejarah penyelenggaraan pemerintahan di 

Indonesia dalam kurun waktu 60 tahun Indonesia merdeka mengalami 

pasang surut sejalan dengan perkembangan kehidupan konstitusional 

dan politik yang selama ini telah tiga kali hidup dalam konstitusi dan 

sistem politik yang berbeda. Perkembangan sistem politik di Indonesia 

secara umum dapat dikatagorikan pada empat masa dengan ciri-ciri 

yang mewarnai penyelenggaraan negara, yaitu Sistem Politik 

Demokrasi Liberal-Parlementer (1945-1959), Terpimpin (1959-1966) 

[Orde lama], dan Demokrasi Pancasila (1966-1998) [Orde Baru] dan 

Demokrasi berdasarkan UUD [Orde Reformasi]. 

Adanya pergeseran prinsip pembagian ke pemisahan kekuasaan 

yang dianut dalam UUD 1945 telah membawa implikasi pada 

pergeseran kedudukan dan hubungan tata kerja antar lembaga negara 

dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, baik dalam kekuasaan 

legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Perubahan prinsip yang mendasari 

bangunan pemisahan kekuasaan antar lembaga negara adalah adanya 

pergeseran kedudukan lembaga pemegang kedaulatan rakyat yang 

semula ditangan MPR dirubah menjadi dilaksanakan menurut UUD.  

Dengan perubahan tersebut, jelas bahwa UUD yang menjadi 

pemegang kedaulatan rakyat yang dalam prakteknya dibagikan pada 

lembaga-lembaga dengan pemisahan kekuasaan yang jelas dan tegas. 

Di bidang legislatif terdapat DPR dan DPD; di bidang eksekutif 

terdapat Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih oleh rakyat; di 

bidang yudikatif terdapat Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, 

dan Komisi Yudisial; di bidang pengawasan keuangan ada BPK. 

Namun demikian, dalam pembagian kekuasaan antar lembaga 

negara terdapat kedudukan dan hubungan tata kerja antar lembaga 

negara yang mencerminkan adanya kesamaan tujuan dalam 

penyelenggaraan negara. 
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Menelaah hasil perubahan UUD 1945 yang telah dilakukan 

MPR mulai tahun 1999-2002, terdapat perubahan mendasar dalam 

penyelenggaraan negara. Salah satu perubahan mendasar tersebut 

adalah MPR tidak lagi berkedudukan sebagai lembaga tertinggi karena 

prinsip kedaulatan rakyat tidak lagi diwujudkan dalam kelembagaan 

MPR tapi oleh UUD [Pasal 1 ayat (2)]. 

UUD 1945 salah satunya mengatur mengenai pemegang cabang 

kekuasaan pemerintahan negara dengan prinsip pemisahan kekuasaan 

secara tegas yang tercermin pada lembaga negara yang menjalankan 

fungsi kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif dengan 

mengedepankan prinsip checks and balances system. Adanya 

perubahan kedudukan MPR, berimplikasi pada berubahnya struktur 

kelembagaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Saat ini lembaga 

negara yang memegang fungsi kekuasaan pemerintahan (eksekutif) 

adalah Presiden, yang memegang kekuasaan membentuk Undang-

Undang adalah DPR, dan yang memegang Kekuasaan Kehakiman 

adalah Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.  

Adanya perubahan terhadap fungsi dan kedudukan lembaga 

membawa implikasi pada hubungan tata kerja antar lembaga negara 

karena pada prinsipnya UUD 1945 mengatur lembaga negara sesuai 

dengan prinsip pemisahan kekuasaan secara tegas. 

Pada kesempatan ini, saya hanya akan menyampaikan mengenai 

tugas dan fungsi MPR yang dengan perubahan tersebut berimplikasi 

pada perubahan tugas lembaga negara lainnya. Sedangkan tugas dan 

fungsi lembaga negara lainnya selain MPR akan disampaikan dalam 

bentuk pola hubungan antar masing-masing lembaga. 

 

Tugas dan Fungsi MPR 

Perubahan tugas dan fungsi MPR dilakukan untuk melakukan 

penataan ulang sistem ketatanegaraan agar dapat diwujudkan secara 

optimal yang menganut sistem saling mengawasi dan saling 

mengimbangi antar lembaga negara dalam kedudukan yang setara, 

dalam hal ini antara MPR dan lembaga negara lainnya seperti Presiden 

dan DPR. 
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Saat ini MPR tidak lagi menetapkan garis-garis besar haluan 

negara, baik yang berbentuk GBHN maupun berupa peraturan 

perundang-undangan, serta tidak lagi memilih dan mengangkat 

Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini berkaitan dengan perubahan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang 

menganut sistem pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara 

langsung oleh rakyat yang memiliki program yang ditawarkan 

langsung kepada rakyat. Jika calon Presiden dan Wakil Presiden itu 

menang maka program itu menjadi program pemerintah selama lima 

tahun. Berkaitan dengan hal itu, wewenang MPR adalah melantik 

Presiden atau Wakil Presiden yang dipilih secara langsung oleh 

rakyat. Dalam hal ini MPR tidak boleh tidak melantik Presiden 

dan/atau Wakil Presiden yang sudah terpilih. 

Wewenang MPR berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 8 ayat (2) dan 

ayat (3) UUD Tahun 1945 adalah: 

1. mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar; 

2. melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden; 

3. memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa 

jabatannya menurut Undang-Undang Dasar; 

4. memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh 

Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam 

masa jabatannya;  

5. memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya berhenti 

secara bersamaan dalam masa jabatannya, dari dua pasangan 

calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang diusulkan oleh 

partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon 

Presiden dan calon Wakil Presidennya meraih suara terbanyak 

pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai 

berakhir masa jabatannya. 
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Hubungan MPR dengan DPR, DPD, dan Mahkamah Konstitusi 

Keberadaan MPR dalam sistem perwakilan dipandang sebagai 

ciri yang khas dalam sistem demokrasi di Indonesia. Keanggotaan 

MPR yang terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD menunjukan 

bahwa MPR masih dipandang sebagai lembaga perwakilan rakyat 

karena keanggotaannya dipilih dalam pemilihan umum. Unsur 

anggota DPR untuk mencerminkan prinsip demokrasi politik 

sedangkan unsur anggota DPD untuk mencerminkan prinsip 

keterwakilan daerah agar kepentingan daerah tidak terabaikan. 

Dengan adanya perubahan kedudukan MPR, maka pemahaman wujud 

kedaulatan rakyat tercermin dalam tiga cabang kekuasaan yaitu 

lembaga perwakilan, Presiden, dan pemegang kekuasaan kehakiman. 

Sebagai lembaga, MPR memiliki kewenangan mengubah dan 

menetapkan UUD, memilih Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam 

hal terjadi kekosongan jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden, 

melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta kewenangan 

memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD.  

Dalam konteks pelaksanaan kewenangan, walaupun anggota 

DPR mempunyai jumlah yang lebih besar dari anggota DPD, tapi 

peran DPD dalam MPR sangat besar misalnya dalam hal mengubah 

UUD yang harus dihadiri oleh 2/3 anggota MPR dan memberhentikan 

Presiden yang harus dihadiri oleh 3/4 anggota MPR maka peran DPD 

dalam kewenangan tersebut merupakan suatu keharusan. 

Dalam hubungannya dengan DPR, khusus mengenai 

penyelenggaraan sidang MPR berkaitan dengan kewenangan untuk 

memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden, proses tersebut 

hanya bisa dilakukan apabila didahului oleh pendapat DPR yang 

diajukan pada MPR. 

Selanjutnya, Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa 

salah satu wewenang Mahkamah Konstitusi adalah untuk memutus 

sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan 

UUD. Karena kedudukan MPR sebagai lembaga negara maka apabila 

MPR bersengketa dengan lembaga negara lainnya yang sama-sama 

memiliki kewenangan yang ditentukan oleh UUD, maka konflik 

tersebut harus diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi. 
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Hubungan DPR dengan Presiden, DPD, dan MK. 

Berdasarkan UUD 1945, kini dewan perwakilan terdiri dari 

DPR dan DPD. Perbedaan keduanya terletak pada hakikat 

kepentingan yang diwakilinya, DPR untuk mewakili rakyat sedangkan 

DPD untuk mewakili daerah. 

Pasal 20 ayat (1) menyatakan bahwa DPR memegang 

kekuasaan membentuk undang-undang. Selanjutnya untuk 

menguatkan posisi DPR sebagai pemegang kekuasaan legislatif maka 

pada Pasal 20 ayat (5) 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 hubungan dengan DPD, terdapat hubungan kerja dalam 

hal ikut membahas RUU yang berkaitan dengan bidang tertentu, DPD 

memberikan pertimbangan atas RUU tertentu, dan menyampaikan 

hasil pengawasan pelaksanaan UU tertentu pada DPR.  

Dalam hubungannya dengan Mahkamah Konstitusi, terdapat 

hubungan tata kerja yaitu dalam hal permintaan DPR kepada MK 

untuk memeriksa pendapat DPR mengenai dugaan bahwa Presiden 

bersalah. Disamping 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. 

 

Hubungan DPD dengan DPR, BPK, dan MK 

Tugas dan wewenang DPD yang berkaitan dengan DPR adalah 

dalam hal mengajukan RUU tertentu kepada DPR, ikut membahas 

RUU tertentu bersama dengan DPR, memberikan pertimbangan 

kepada DPR atas RUU tertentu, dan menyampaikan hasil pengawasan 

pelaksanaan UU tertentu pada DPR. Dalam kaitan itu, DPD sebagai 

lembaga perwakilan yang mewakili daerah dalam menjalankan 

kewenangannya tersebut adalah dengan mengedepankan kepentingan 

daerah.  
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Dalam hubungannya dengan BPK, DPD berdasarkan ketentuan 

UUD menerima hasil pemeriksaan BPK dan memberikan 

pertimbangan pada saat pemilihan anggota BPK. 

Ketentuan ini memberikan hak kepada DPD untuk menjadikan 

hasil laporan keuangan BPK sebagai bahan dalam rangka 

melaksanakan tugas dan kewenangan yang dimilikinya, dan untuk 

turut menentukan keanggotaan BPK dalam proses pemilihan anggota 

BPK. Disamping itu, laporan BPK akan dijadikan sebagai bahan 

untuk mengajukan usul dan pertimbangan berkenaan dengan RUU 

APBN. 

Dalam kaitannya dengan MK, terdapat hubungan tata kerja 

terkait dengan kewenangan MK dalam hal apabila ada sengketa 

dengan lembaga negara lainnya. 

 

Hubungan MA dengan lembaga negara lainnya 

Pasal 24 ayat (2) menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman 

dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan 

dibawahnya serta oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Ketentuan 

tersebut menyatakan puncak kekuasaan kehakiman dan kedaulatan 

hukum ada pada MA dan MK. Mahkamah Agung merupakan lembaga 

yang mandiri dan harus bebas dari pengaruh cabang-cabang 

kekuasaan yang lain. 

Dalam hubungannya dengan Mahkamah Konstitusi, MA 

mengajukan 3 (tiga) orang hakim konstitusi untuk ditetapkan sebagai 

hakim di Mahkamah Konstitusi.  

 

Hubungan Mahkamah Konstitusi dengan Presiden, DPR, BPK, 

DPD, MA, KY 

Kewenangan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan ketentuan 

Pasal 24C ayat (1) dan (2) 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 
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tentang hasil pemilihan umum. Disamping 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.  

 

Hubungan BPK dengan DPR dan DPD 

BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri untuk 

memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara 

dan hasil pemeriksaan tersebut diserahkan kepada DPR, DPD, dan 

DPRD. dengan pengaturan BPK dalam UUD, terdapat perkembangan 

yaitu menyangkut perubahan bentuk organisasinya secara struktural 

dan perluasan jangkauan tugas pemeriksaan secara fungsional. Karena 

saat ini pemeriksaan BPK juga terhadap pelaksanaan APBN di 

daerah-daerah dan harus menyerahkan hasilnya itu selain DPR juga 

pada DPD dan DPRD. 

Selain dalam kerangka pemeriksaan APBN, hubungan BPK 

dengan DPR dan DPD adalah dalam hal proses pemilihan anggota 

BPK. 

 

Hubungan Komisi Yudisial dengan MA 

Pasal 24A ayat (3) dan Pasal 24B ayat (1) menegaskan bahwa 

calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada DPR untuk 

mendapat persetujuan. Keberadaan Komisi Yudisial tidak bisa 

dipisahkan dari kekuasaan kehakiman. Dari ketentuan ini bahwa 

jabatan hakim merupakan jabatan kehormatan yang harus dihormati, 

dijaga, dan ditegakkan kehormatannya oleh suatu lembaga yang juga 

bersifat mandiri. Dalam hubungannya dengan MA, tugas KY hanya 

dikaitkan dengan fungsi pengusulan pengangkatan Hakim Agung, 

sedangkan pengusulan pengangkatan hakim lainnya, seperti hakim 

MK tidak dikaitkan dengan KY. 

www.m
pr

.g
o.

id



 

Susunan, Kedudukan, Fungsi dan Peran DPR RI 121 

 

Penutup 

Demikian beberapa catatan mengenai tugas, fungsi serta 

hubungan antar lembaga 

 

Lembaga Negara Republik Indonesia 

1. MPR Lembaga ini berdasarkan UUD Pasal 1,2,3. Anghota terdiri 

dari anggota DPR dan DPD 

2. Kekuasaan/fungsi MPR mengangkat, melantik dan memberhenti-

kan presiden dan wakilnya. Dan berhak menetapkan dan 

mengubah UUD (konstitusi), dan GBHN Mempertahankan 

pembukaan  

3. Presiden memegang kekuasan menurut UUD, kewajiban dibantu 

oleh wakil presiden dan sekaligus presiden sebagai kepala Negara 

dan kepala pemerintah 

4. Tugas dan tangungjawab sebagai kepala Negara :serimonial dan 

protokoler kenegaraan 

5. Kekuasaan dan kewenangan presiden sebagai kepala pemerintah, 

adalah tugasnya karena fungsinya sebagai penyelenggaraan 

legislative  

6. presiden  berhak mengajukan RUU kepada DPR dan menetapkan 

PP utk mnjlnkn UU tersebut 

7. MA/MK/KY, Kekuasaan merdeka untuk menyelenggarakan 

peradilan guna menegakan hokum dan peradilan MA badan 

peradilanlingkungan bawah adalah peradilan umum, agama, 

militer, TU Negara oleh MK dan MA Berwenang mengadili tgkt 

katasi danmenguji UU peraturan dibawah UU dan 4 FUNGSI 

peradilan,pengawasan,pengaturan dan pemberian nasihat 
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KETATANEGARAAN SEBELUM PERUBAHAN UUD 1945 

1. UUD 1945 

2. MPR (Konsultatif) 

3. DPR (Legislatif) 

4. Presiden (eksekutif) 

5. BPK (Inspektif) 

6. DPA dihapus 

7. MA (Yudikatif) 

KETATANEGARAAN SETELAH AMADEMEN UUD 1945 

1. UUD 1945 

2. BPK 

3. LEGISLATIF    terdiri dari MPR,DPD,dan DPR 

4. EKSEKUTIF    terdiri dari PRESIDEN dan WAPRES 

5. YUDIKATIF    terdiri dari MK,MA,dan KY 

DALAM 4 KALI AMADEMEN UUD 1945, MAKA LAHIRLAH 

3 LEMBAGA NEGARA 

1. DPD    : Dewan Perwakilan Daerah Berdasarkan UUD 1945 

PSL 22 Tahun 2004 Ttg DPD 

2. MK    : Mahkamah Konstitusi Berdasar  UURI No 24 Tahun 

2003 Ttg Mahkamah Konstitusi 

3. KY    : Komisi Yudisial Berdasarkan UU RI No 22 Tahun 

2004 Ttg Komisi Yudisial 
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PENGUATAN PERAN, FUNGSI DAN KEWENANGAN DPD RI 

 

Oleh: Jalaluddin 

 

 

Pendahuluan 

Sejarah politik parlemen dalam demokrasi dan kekuasaan 

Indonesia pada dasarnya berbasis pada kepentingan daerah (lokal). 

Hal ini bisa ditandai dengan keberadaan dan sejarah kerajaan-kerajaan 

di banyak daerah di Nusantara, mereka masing-masing memiliki 

otonomi bahkan mempunyai kedaulatan sendiri-sendiri atas 

wilayahnya. Walaupun sebagian mereka telah menjadi kaki tangan 

kolonialisme, termasuk di dalamnya dipecah belah dengan penerapan 

politik devide et impera oleh kolonial. Dalam kondisi seperti itu, 

kalangan penjajah dengan begitu leluasa melakukan eksploitasi 

sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya lainnya 

dari bumi nusantara, tentu produksinya dibawa ke luar daerah. 

Tentunya kondisi ini sangat merugikan bagi daerah yang memiliki 

sumber daya tersebut, karena tidak dapat di manfaatkan sepenuhnya 

bagi kepentingan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat serta 

pengembangan kemajuan daerah. 

Tokoh-tokoh perjuangan bangsa tampaknya sangat menyadari 

bahwa posisi politik lokal yang rentan tercerai berai itu, hanya 

membawa keuntungan politik dan ekonomi semata bagi kalangan 

penjajah. Kondisi ini telah memicu munculnya semangat kebangsaan 

terutama dari kaum pemuda, dengan mengikrarkan Sumpah Pemuda 

(satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa). Mereka merupakan elemen-

elemen putra bangsa berbasis lokal (daerah), yang dikenal sebagai 

Jong Java, Jong Ambon, Jong Celebes, Jong Sumatra dan sebagainya. 

Setelah Indonesia merdeka, maka yang berperan dalam proses-proses 

penentuan arah kehidupan berbangsa itu adalah para wakil dari 

elemen-elemen bangsa yang juga mewakili unsur-unsur daerah. Hal 

itulah melandasi prinsif dasar kebhinekaan, yang digambahkan oleh 

Prof Muhammad Yamin dalam sidang BPUPKI 29 mei 1945, 
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menyatakan “…kekuasaan yang dipegang oleh permusyawaratan oleh 

seluruh rakyat Indonesia diduduki, tidak saja oleh wakil daerah-daerah 

Indonesia, tetapi semata-mata pula oleh wakil golongan atau rakyat 

Indonesia seluruhnya, yang dipilih dengan bebas dan merdeka oleh 

rakyat dengan suara terbanyak. 

 

Peran dan Fungsi DPD RI 

Adapun peran fungsi DPD dalam konstitusi di atur sesuai 

dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berdasarkan 

Pasal 22D UUD 1945 sebagai berikut: 

1) Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan 

Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang 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. 

2) Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-

undang 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; serta memberikan 

pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan 

undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan 

rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, 

pendidikan, dan agama.  

3) Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas 

pelaksanaan undang-undang mengenai: otonomi daerah, 

pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan 

pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya 

ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja 

negara, pajak, pendidikan, dan agama. 

4) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari 

jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam 

undang-undang.  
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Bila kita lihat kedudukan dan kewenangan DPD-RI dalam 

tugas-tugas yang diamanahkan oleh konstitusi, maka dapat dilihat 

peran fungsi dan kewenangannya antara lain memiliki fungsi legislasi, 

meskipun dengan kewenangan terbatas. Memiliki peran fungsi dalam 

melakukan pengawasan serta memberikan pertimbangan kepada DPR. 

Terkait dengan ruang lingkup tugas-tugas tersebut, maka tugas-tugas 

DPD memiliki domain kedaerahan dan dalam penjabaran 

operasionalisasinya DPD RI, memiliki empat bidang tugas pokok, 

yakni:  

a. Pengajuan rancangan undang-undang: yakni mengadakan 

persiapan, pembahasan dan penyempurnaan rancangan undang-

undang tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku;  

b. Pembahasan rancangan undang-undang yang berasal dari Dewan 

Perwakilan Rakyat dan atau pemerintah: yakni mengadakan 

persiapan, pembahasan dan penyempurnaan rancangan undang-

undang tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

c. Pertimbangan: Pertama, mengadakan persiapan, pembahasan dan 

penyusunan pertimbangan mengenai rancangan undang-undang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan rancangan undang-

undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kedua, menyusun 

pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota Badan 

Pemeriksa Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  

d. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang tertentu 

sesuai dengan kewenangannya maupun pengawasan yang terkait 

dengan pembahasan hasil pemeriksaan keuangan negara oleh 

Badan Pemeriksa Keuangan.  

Sehingga dengan fungsi legislasi terbatas yang dimiliki DPD-RI 

tersebut adalah dapat mengajukan RUU dan ikut membahas RUU 

yang berkaitan dengan Otonomi Daerah, Hubungan Pusat dan Daerah, 

pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan 

sumber ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan Pusat dan 

Daerah. Di samping itu memberikan pertimbangan kepada DPR atas 

RUU Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), pajak, 

pendidikan dan agama dan dalam hal pengangkatan dan pemilihan 
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anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dalam hal pengawasan 

Dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan UU yang berkaitan 

dengan Otonomi Daerah, hubungan Pusat dan Daerah, pembentukan 

dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan SDA dan 

SDE lainnya, perimbangan keuangan Pusat dan Daerah, pelaksanaan 

APBN, pajak, pendidikan dan agama serta menerima hasil 

pemeriksaan keuangan negara dari BPK. 

Bila ditinjau dari segi Hak dan Kewajiban yang mengatur 

Anggota DPD RI sesuai dengan ketentuan Pasal 49 dan 50 Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan 

MPR, DPR, DPD, dan DPRD, bahwa Anggota DPD mempunyai hak 

dan kewajiban dalam menyampaikan usul dan pendapat; memilih dan 

dipilih; membela diri; imunitas; protokoler; dan keuangan dan 

administratif. Kewajiban dalam mengamalkan Pancasila; 

melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 dan menaati segala peraturan perundang-undangan; 

melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan 

pemerintahan; mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional 

dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia; Memperhatikan 

upaya peningkatan kesejahteraan rakyat; menyerap, menghimpun, 

menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan daerah; 

mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, 

kelompok, dan golongan; memberikan pertanggungjawaban secara 

moral dan politis kepada pemilih dan daerah pemilihannya; menaati 

kode etik dan Peraturan Tata Tertib DPD; dan menjaga etika dan 

norma adat daerah yang diwakilinya.  

Dengan kewajiban tersebut, mempertegas fungsi politik 

legislatif Anggota DPD RI yang meliputi representasi, legislasi dan 

pengawasan yang dicirikan oleh sifat kekuatan mandatnya dari rakyat 

pemilih yaitu sifat “otoritatif” atau mandat rakyat kepada Anggota 

terpilih. Di samping itu miliki ciri dan sifat ikatan atau “binding” yaitu 

melekatnya pemikiran dan langkah kerja Anggota DPD RI yang 

semata-mata didasarkan pada kepentingan dan keberpihakan pada 

rakyat daerah.  
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Dalam mekanisme kinerjanya telah menunjukkan indikasi 

secara fungsional dan institusional DPD kesulitan dalam 

menyelesaikan secara tuntas aspirasi masyarakat. Karena itu telah 

tumbuh kekecewaan atas ketidakmampuan DPD mengemban aspirasi 

dan harapan masyarakat. Persoalannya bukan untuk DPD semata, 

tetapi pada ketuntasan dalam artikulasi aspirasi rakyat. Untuk itu 

memang masih sangat dibutuhkan pemahaman tentang konsep sistem 

ketatanegaraan yang mendasar dengan didukung oleh kesadaran untuk 

mengerti bahwa ada persoalan dalam konstruksi sistem ketatanegaraan 

kita. Adanya permasalahan dalam sistem ketatanegaraan, yang hanya 

dapat diselesaikan secara kosntitusional melalui perubahan kelima 

UUD 1945 dengan dilandasi oleh pemahaman konseptual dan fakta 

yang ada di lapangan.   

Dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU), DPD 

RI tampak belum memiliki kekuasaan yang berarti. DPD RI memiliki 

wewenang memberi masukan, tetapi pengambilan keputusan ada di 

tangan DPR RI yang anggotanya berasal dari partai politik. 

Akibatnya, dalam upaya membuat kebijakan yang berskala nasional, 

anggota DPD RI harus memiliki kemampuan yang lebih untuk 

menggunakan pengaruh yang dimilikinya.  

Wewenang DPD RI sebagaimana terdapat dalam konstitusi bisa 

mengakibatkan berlarutnya pembahasan. Di sisi lain, pola hubungan 

antara DPD RI dengan DPR RI tidak dinyatakan secara eksplisit 

dalam konstitusi. Anehnya lagi, anggota DPD RI bisa diberhentikan 

dari jabatannya yang mana syarat-syaratnya dan tata caranya telah 

diatur dalam UUD NRI 1945 (Pasal 22D ayat 4). Sementara, 

ketiadaan hak legislasi DPD RI bisa menyebabkan kepentingan parpol 

ikut mengatur dan mengintervensi susunan, kedudukan dan 

pemberhentian anggota DPD RI. Kelemahan hak, fungsi, tugas dan 

kewenangan tersebut, betul-betul tidak sebanding dengan proses yang 

harus dilewati oleh para calon “senator” ini. Bandingkan dengan 

anggota DPR RI yang-jika dilihat dari UU No.12/2003 tentang Pemilu 

DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota 

memungkinkan adanya kekuasaan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) 

partai politik untuk menentukan calon jadi legislatif. 
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DPR RI dan DPD RI semestinya memiliki kewenangan, fungsi 

dan hak yang setara agar kelemahan DPR RI tersebut bisa ditutupi 

oleh masifnya kinerja DPD RI. Di samping itu, model demokrasi yang 

kita anut sudah seharusnya memberikan ruang yang lebih luas serta 

penghargaan yang tinggi pada kepentingan dan partisipasi masyarakat 

daerah. Karena prinsip inilah mestinya yang melatari semangat untuk 

membangun demokrasi dalam konteks masyarakat majemuk. Sebuah 

upaya untuk memberikan ruang artikulasi dan partisipasi politik yang 

lebih besar pada masyarakat daerah untuk membangun dirinya dan 

wilayahnya. 

Kehadiran DPD RI dalam konteks lain, adalah sebuah jawaban 

atas persoalan tentang minimnya kontrol politik masyarakat yang dulu 

hanya dilakukan oleh DPR RI (legislative heavy). Saat ini institusi 

DPD RI diharapkan bisa menjadi alternatif baru yang mampu 

membawa perubahan politik secara nasional. Oleh sebab itulah maka 

penguatan DPD RI perlu mendapat dukungan dari DPR-RI sebagai 

mitra kerja dalam satu kamar yang lain serta berbagai kelompok 

strategis seperti lembaga swadaya masyarakat, organisasi lokal, 

institusi pendidikan, dan sebagainya. Dengan demikian, masa depan 

demokrasi di Indonesia bisa lebih menjanjikan dan tidak berada di 

persimpangan jalan. Jika struktur ketatanegaraan semacam ini masih 

tetap dipertahankan, maka masa depan DPD-RI sebagai lembaga 

penyeimbang DPR RI dalam sistem bikameral, tetap akan 

mengkhawatirkan. Karena di saat kinerja DPR-RI kurang maksimal 

dan buruk pencitraanya, maka bandul demokrasi pun akan bergerak ke 

titik yang sangat pesimis. Kejelasn fungsi, peran lembaga negara akan 

semakin absurd. Karena itu, kedudukan DPR RI dan DPD RI 

semestinya memiliki kewenangan, fungsi dan hak yang setara agar 

kelemahan disatu kamar, bisa ditutupi oleh masifnya kinerja DPD RI 

pada kamar lainnya.  

Model demokrasi yang kita anut sekarang ini sudah seharusnya 

memberikan ruang yang lebih luas serta penghargaan yang tinggi pada 

kepentingan dan partisipasi masyarakat lokal. Karena prinsip inilah 

mestinya yang melatari semangat untuk membangun demokrasi dalam 

konteks masyarakat majemuk. Sebuah upaya untuk memberikan ruang 

artikulasi dan partisipasi politik yang lebih besar pada masyarakat 
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lokal untuk membangun dirinya. Dengan demikian sistem bikameral 

harus dilaksanakan secara efektif (strong) sebagai upaya sebuah 

jawaban atas persoalan tentang minimnya kontrol politik masyarakat 

yang dulu hanya dilakukan oleh DPR RI. Sudah saatnya DPD RI 

diharapkan bisa menjadi alternatif baru yang mampu membawa 

perubahan politik secara nasional. Karena itu penguatan DPD RI 

menjadi perlu mendapat dukungan dari semua stakeholders bangsa 

dari berbagai kelompok strategis seperti lembaga swadaya 

masyarakat, organisasi lokal, institusi pendidikan, dan sebagainya. 

Dengan demikian, diharapkan masa depan demokrasi di Indonesia 

bisa lebih menjanjikan dalam kancah politik parlemen melalui sistem 

bikameral. 

 

Sistem Bikameral dalam Anatomi Ketatanegaraan Indonesia 

Berbagai literatur dalam konteks bentuk negara dan sistem 

perlemen di beberapa negara dunia, secara umum memiliki struktur 

parlemen yang terdiri dari sistem satu kamar (unicameralism) dan 

sistem bikameral (bicameralism) dengan kapasitas fungsi, tugas dan 

wewenang dalam melakukan pembentukan undang-undang. Seperti 

dalam wikipedia.org, ternayata dari 196 negara di dunia, 76 negara 

menggunakan sistem bikameral, sedangkan 120 negara lainnya 

menggunakan sistem unikameral. Terlihat bahwa sistem unikameral 

masih merupakan sistem yang banyak dipilih. Seperti halnya 

penelitian yang dilakukan Arend Lijphart, terhadap 36 negara yang 

dianggap demokratis, bahwa sistem bikameral digunakan pada 25 

negara dari 36 negara yang diteliti. Dimana sistem bikameral lebih 

banyak digunakan dan hanya negara-negara kecil (yang terbesar 

adalah Yunani dengan penduduk sekitar 10 juta jiwa) yang 

menggunakan sistem unikameral.  

Dari 36 negara tersebut, semua negara berbentuk federal (9 

negara) menggunakan sistem bikameral; dan dari 27 negara kesatuan, 

13 negara menggunakan sistem unikameral, 13 negara menggunakan 

sistem bikameral, dan 1 negara menggunakan sistem satu setengah 

kamar (Norwegia). pada dasarnya penentuan sebuah sistem dalam 

sebuah negara sangat dipengaruhi oleh tradisi, kebiasaan, dan sejarah 
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ketatanegaraan dari negara yang bersangkutan seperti bentuk negara, 

serta jumlah penduduk dan luas wilayah. Hal tersebut pula yang 

menyebabkan kondisi yang berbeda, walaupun memiliki system 

parlemen yang sama akan tetapi pada beberapa negara memiliki 

kekhasannya masing-masing.  

Berdasarkan beberapa konstitusi negara di dunia, diketahui 

bahwa parlemen memiliki kriteria kamar dalam parlemen yang dapat 

disimpulkan sebagai berikut:  

a. Memiliki kewenangan sesuai dengan fungsi dari parlemen 

b. Memiliki anggota tersendiri, yang merupakan wakil dari warga 

negara dengan kategori tertentu dan metode seleksi tertentu.  

c. Memiliki struktur kelembagaan tersendiri dan aturan-aturan 

tersendiri tentang prosedur dalam lembaga tersebut. 

Fungsi Legislasi seharusnya tidak dipahami hanya sebagai 

fungsi membentuk undang undang, tetapi juga Undang undang Dasar, 

Sehingga Fungsi Legislasi dapat dikategorikan dalam arti luas dan 

sempit, yaitu dalam arti luas membentuk UUD, sedangkan dalam arti 

sempit membentuk UU. Dalam hal ini struktur parlemen di Indonesia, 

apabila dianalisis dari fungsi legislasi dalam arti luas menggunakan 

sistem trikameral (terdiri dari DPR, DPD, dan MPR), sedangkan jika 

dianalisis dari fungsi legislasi dalam arti sempit, maka hanya terdiri 

dari DPR dan DPD (sistem bikameral).  

Walaupun secara umum hanya dikenal sistem unikameral dan 

sistem bikameral dalam pembentukan undang-undang, akan tetapi 

dalam sejarah ketatanegaraan dikenal pula adanya sistem 

multikameral (dua kamar atau lebih). Dalam sistem bikameral sebagai 

wujud institusional dari lembaga perwakilan atau parlemen sebuah 

negara yang terdiri atas dua kamar (majelis), yang anggotanya dipilih 

dan mewakili rakyat yang berdasarkan jumlah penduduk, secara 

generik disebut majelis pertama atau majelis rendah, dan dikenal juga 

sebagai House of Representatives. Majelis yang anggotanya dipilih 

atau diangkat dengan dasar lain (bukan jumlah penduduk), disebut 

sebagai majelis kedua atau majelis tinggi dan di sebagian besar negara 

disebut sebagai Senate. Indonesia sudah menerapkan senat dalam 
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melaksankan fungsi majelis, dalam periode yang pendek pada masa 

RIS di tahun 1950.  

Dalam UUD 1945 terlihat jelas bahwa sistem ketatanegaraan 

kita menggunakan sistem trikameral, teori tentang Sistem Bikameral 

yang dikemukakan oleh Arend Lijphart dapat digunakan untuk 

menganalisis hal ini, karena kriteria kewenangan formal yang 

digunakan Lijphart tidak hanya dalam pembentukan undang undang, 

tapi seluruh kewenangan formal yang dimiliki oleh sebuah kamar, 

sebagai contoh kewenangan formal yang dikemukakan Lijphart adalah 

kewenangan pengawasan, dimana kabinet bertanggung jawab pada 

kamar pertama (first chambers). 

Kewenangan DPD yang terbatas dalam pelaksanaan fungsi 

legislasi atau membuat undang-undang tidak menyebabkan DPD tidak 

dapat dikriteriakan sebagai sebuah kamar kedua, karena dibanyak 

negara dalam sistem parlemenya mengatur kewenangan formal Kamar 

Kedua yang tidak setara dengan Kamar Pertama, dan dari negara-

negara tersebut terdapat 2 negara yang kamar keduanya sama sekali 

tidak memiliki fungsi legislasi, yaitu negara Arab Republic of Egypt 

dan Federal Democratic Republic of Ethiopia, akan tetapi tetap 

dikategorikan menggunakan sistem bikameral karena kriteria 

kewenangan formalnya untuk menentukan sebuah kamar dalam 

parlemen tidak hanya berupa kewenangan membentuk undang-

undang. 

Jika dianalisis berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Arend 

Lijphart, maka parlemen RI menurut UUD 1945 dikategorikan 

sebagai medium-strength tricameralism, karena ketiga kamar dalam 

Parlemen memiliki karakteristik asimetris dan incongruence. Ketiga 

kamar dalam parlemen dalam UUD 1945 tersebut adalah kamar yang 

asimetris adalah kamar yang tidak setara dalam hal-hal kewenangan 

formal, walaupun kamar keduanya memiliki legitimasi demokrasi. 

Jika dilihat dari segi legitimasi demokratis, anggota DPR dan DPD 

dipilih secara langsung oleh rakyat dalam pemilihan umum, 

sedangkan anggota MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD. 

Hal tersebut menyebabkan DPD sebagai kamar kedua (second 

chambers) memiliki legitimasi demokratis yang kuat. Dalam hal 
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komposisi anggota, DPR (first chambers) dan DPD (second chambers) 

berbeda dalam hal komposisinya dan disebut sebagai incongruent, 

sedangkan MPR merupakan gabungan dari anggota kamar pertama 

dan kamar kedua.  

Dalam hal struktur parlemen menurut UUD 1945 dianalisis 

berdasarkan fungsi legislasi parlemen yang dibatasi hanya dalam hal 

pembentukan undang-undang (legislasi dalam arti sempit), yaitu 

dibahas mengenai mekanisme hubungan antarkamar dalam 

pembentukan undang-undang, terutama mekanisme penyelesaian 

perbedaan antar kamar dalam pembentukan undang-undang pada 

parlemen, maka Republik Indonesia merupakan negara yang 

menggunakan weak bicameralism berdasarkan kriteria yang 

dikemukakan oleh Giovani Sartori, yaitu kewenangan DPR (first 

chambers) sangat tidak setara dengan DPD (second chambers) dalam 

pembentukan undang-undang. Mengenai penerapan sistem bikameral 

di Indonesia pasca perubahan UUD1945, memang telah masuk dalam 

ranah perdebatan baru tentang efektivitas kelembagaan negara dalam 

melaksanakan mekanisme “cheks and balances” antara cabang-cabang 

kekuasaan.  

Fungsi dan kewenangan DPD-RI yang termarjinalkan dalam 

sistem ketatanegaran, yang justru dilatarbelakangi oleh berbagai ciri 

khas budaya daerah yang menjadi perekat, malahan tidak dapat 

maksimal dijadikan sebagai saluran kepentingan artikulasi politik 

masyarakat daerah. Memang, masih banyak kritik terhadap 

keberadaan DPD-RI, kritik ini kebanyakan diungkapkan karena 

kinerja yang dianggap masih belum maksimal. Posisi politik DPD-RI 

sebagai suatu lembaga yang lahir sebagai perekat bangsa, dengan 

wewenang terbatas menjadikan DPD tidak dapat muncul sebagai 

sebuah kekuatan politik yang signifikan bagi konstelasi politik 

nasional yang memandang penting peran daerah. Karena itu, 

penyimpulan yang paling tepat bukan lagi mempertanyakan sitem 

bikameral atau perlu atau tidaknya DPD-RI, melainkan bagaimana 

caranya agar sitem yang menjamin demokrasi dalam parlemen dapat 

berjalan baik, dan fungsi masing-masing kamar (DPR dan DPD) yang 

dapat secara efektif mengakomodasi kepentingan aspirasi dan 

kebutuhan artikujlasi politi daerah di tingkat nasional. Dengan 
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demikian Akar masalah adanya keterbatasan fungsi dan kewenangan 

DPD-RI, tidak dapat dipungkiri. Untuk itu perlu pengaturan ulang 

mengenai kewenangan DPD dalam konstitusi. Sebagian pihak 

mungkin menunjuk setingkat UU No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan 

dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU Susduk), namun 

perubahan di tingkat UU Susduk tidak akan dapat secara signifikan 

menguatkan DPD-RI. Sebab pembatasan wewenang DPD-RI diatur 

secara tegas di dalam konstitusi UUD1945. Bila penguatan DPD-RI 

hanya sampai dengan tingkat pengambilan keputusan di dalam UU 

Susduk, jelas tidak bisa dilakukan karena hal itu sendiri akan 

melanggar konstitusi. 

Ketentuan yang harus diubah adalah Pasal 22D UUD1945 yang 

mengatur keberadaan fungsi dan kewenangan DPD-RI. Karena pasal 

ini pula yang menyatakan dengan tegas mengenai keterbatasan 

wewenang DPD-RI, yaitu hanya mencakup wewenang memberi 

pertimbangan. Seperti dinyatakan di atas, untuk membuat peran DPD-

RI dapat secara optimal dalam mewakili aspirasi daerah lebih efektif, 

maka wewenang DPD-RI harus sampai pada tingkat pengambilan 

keputusan. Oleh karena itu, pasal yang menjadi sumber keterbatasan 

wewenang DPD inilah yang pertama kali harus diubah. Meskipun itu 

harus ditempuh melalui upaya-upaya Amandemen UUD1945.  

 

Upaya Penguatan Konstitusional DPD RI dalam Sistem 

Ketatanegaraan Indonesia 

Bila diamati penataan kelembagaan negara yang dilakukan 

melalui amandemen konstitusi ketiga tahun 2001, yang kemudian 

melahirkan sistem parlemen dan ketatenegaraan yang baru dengan 

terbentuknya lembaga DPD, sebagai lembaga legislasi yang 

menceriminkan “kamar kedua”, tentunya tidak serta merta 

“latarbelakang” dari kehendak perubahan itu muncul dari sebuah 

pemikiran politik ketatanegaraan yang dangkal dan lemah argumentasi 

pembentukannya secara konstitusional. Juga bukan serta merta hanya 

semata untuk memenuhi selera pemikiran tentang demokratisasi 

dalam politik parlemen terhadp kehidupan berbangsa dan bernegara 

yang terus tumbuh sebagai tuntutan iklim reformasi yang tengah 
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menguat. Sehingga perubahan sistem politik seakan hanya bertitik 

tolak pada kompromi-kompromi politik sesaat para elite pusat tanpa 

landasan akademis dan historis yang jelas untuk menuju perbaikan 

kehidupan masa depan bangsa. Sesungguhnya upaya penguatan peran, 

fungsi dan kewenangan DPD harus dilihat sebagai sebuah kehendak 

murni yang dilandasi oleh perwujudan artikulasi kepentingan politik 

daerah, guna tetap menjaga keutuhan negara kesatuan dalam persatuan 

dan kesatuan bangsa. Kaena itu keberadaan DPD perlu tetap 

dipertahankan bahkan sebaiknya diperluas fungsi dan kedudukan serta 

ditingkatkan kewenangannya.  

Paling tidak ada empat prinsip dasar yang menjadi alasan 

kenapa DPD harus dipertahankan bahkan posisinya disetarakan 

dengan DPR.  

1. Keanggotaan DPD memiliki legitimasi yang lebih kuat karena 

dipilih langsung oleh rakyat berdasarkan mekanisme pemilihan 

umum langsung perseorangan, dan dalam rangka lebih 

memperkuat demokrasi di Indonesia, dan memperkokoh sistem 

desentralisasi melalui otonomi daerah, peran DPD RI perlu lebih 

diberdayakan.  

2. Keberadaan anggota DPD merupakan kehendak politik seluruh 

rakyat, untuk memilih dan memiliki wakil-wakil daerahnya secara 

langsung di parlemen. Mengingat Indonesia adalah negara besar, 

baik penduduk maupun luas wilayahnya dengan beragamnya 

kepentingan yang dilahirkan oleh sifat multietnis dan multikultur 

bangsa ini, yang memerlukan keterwakilan (representation) yang 

tidak hanya atas dasar jumlah penduduk, tetapi Indonesia 

membutuhkan sistem bikameral yang lebih kuat.  

3. Kecenderungan anggota DPR yang mewakili populasi penduduk 

dan dipilih mewakili partai politik kurang tanggap terhadap 

aspirasi dan kondisi daerah serta konstituennya. Hal ini seiring 

dengan semakin tereduksinya fungsi partai politik sebagai saluran 

aspirasi kepentingan luas dari masyarakatnya, karena parpol 

cenderung lebih menempatkan kepentingan para elite-elit 

pengurusnya. 
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4. Keberadaan DPD sebagai upaya untuk menyeimbangkan 

kekuasaan dan mengontrol kinerja lembaga perwakilan seperti 

DPR serta cabang kekuasaan lainya baik eksekutif maupun 

yudikatif yang akan memiliki dominasi dan superioritas sangat 

besar dalam sistem ketatanegaraan bila tidak saling dijaga dan 

adanya lembaga penyeimbang.  

 

Penutup 

Berbagai langkah strategis terhadap upaya penguatan peran, 

fungsi dan kewenangan DPD RI guna menunjang terlaksananya 

sistem bikameral yang efektif dalam sitem parlemen di Indonesia, 

telah dilakukan oleh Kelompok DPD di MPR RI priode 2004-2009 

sebagai bagian integral dari perjuangan konstitusional amandemen 

UUD 1945. Mengingat konstitusi adalah hukum dasar bernegara yang 

memerlukan perbaikan-perbaikan agar sesuai dengan kebutuhan dan 

perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Demikian pula 

halnya dengan usul perubahan lanjutan UUD 1945. Karena 

sesungguhnya UUD 1945 bukanlah merupakan konstitusi yang 

bersifat abadi (immortal constitution), melainkan konstitusi itu sendiri 

memungkinkan untuk diubah berdasarkan Pasal 37 UUD 1945. Oleh 

karena itu proses perubahan lanjutan perlu dilakukan, karena UUD 

1945 harus terus menjadi sebuah konstitusi yang hidup (the living and 

working constitution).  
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MENCERMATI POSISI DAN PERAN DEWAN PERWAKILAN 

RAKYAT DI INDONESIA (DPR SEBAGAI KADER PARTAI 

POLITIK, WAKIL DAERAH PEMILIHAN DALAM 

KERANGKA DEMOKRASI) 

 

Oleh : Lies Ariany 

 

 

PENDAHULUAN 

Demokrasi telah menjadi satu istilah atau sistem yang mendapat 

perhatian demikian besar umat manusia.
1
 Kata demokrasi secara luas 

di anggap sebagai konsep yang diidealkan oleh semua negara di 

dunia.
2

 Istilah demokrasi yang telah menjadi istilah yang sangat 

diagungkan dalam sejarah pemikiran manusia tentang tatanan sosio-

politik yang ideal, Bahkan mungkin untuk pertama kali dalam sejarah, 

demokrasi dinyatakan sebagai nama yang paling baik dan wajar untuk 

semua sistem organisasi politik dan sosial yang diperjuangkan oleh 

pendukung-pendukung yang „berpengaruh‟.
3
 

Pada awal sejarahnya demokrasi hanya dimengerti lewat model 

partisipasi langsung yang melibatkan seluruh warga yang sudah 

dewasa dalam proses politik. Pelibatan hampir seluruh warga polis 

dalam proses penataan negara ini belum melahirkan suasana 

kebebasan dan kesamaan yang menyeluruh bagi warga Yunani Kuno 

pada waktu itu. Hal ini terbukti dengan masih adanya diskriminasi 

politik yang meminggirkan hak kaum perempuan dan kalangan budak, 

maupun anak-anak. Perempuan, budak dianggap tidak memiliki hak 

dalam partisipasi politik pengelolaan negara. Mereka tidak memiliki 

kebebasan yang penuh dan tidak sama statusnya baik dihadapan 

hukum maupun ‟pemerintahan bersama‟ waktu itu.
4
 

                                                           
1 Sri Soemantri, Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia, Bandung: Alumni, 1992, hlm. 9. 
2 Jimly Asshiddiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, Jakarta: 
Bhuana Ilmu Populer, 2007, hlm. 146. 
3 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik ,Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003, hlm. 

50. 
4 Hendra Nurtjahjo, Filsafat Demokrasi, Jakarta :Bumi Aksara, 2006, hlm. 44-45. 
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Hakekatnya dalam negara yang demokrasi maka rakyatlah yang 

mempunyai kekuasaan yang tertinggi, rakyatlah yang menentukan 

corak dan cara pemerintahan, dan rakyatlah yang menentukan tujuan 

apa yang hendak dicapai. Dalam negara modern seperti sekarang ini, 

dimana jumlah penduduknya sudah banyak, dan wilayahnya cukup 

luas, adalah tidak mungkin untuk meminta pendapat rakyat seorang 

demi seorang dalam menentukan jalannya pemerintahan kecuali dalam 

pemilu. Dengan keadaan yang seperti ini menghendaki bahwa dalam 

pelaksanaan demokrasi dilaksanakan dengan perwakilan.  

Di Indonesia dalam pelaksanaan demokrasi perwakilan tersebut 

Dewan Perwakilan Rakyat hadir dengan menempati posisi sebagai dan 

peran sebagai “badan perwakilan” yang mewakili rakyat dan bersifat 

“menyuarakan” kepentingan dan aspirasi mereka yang di wakili. 

Untuk itulah dalam tulisan ini mencoba untuk mengkaji keberadaan 

dari DPR di Indonesia dengan memfokuskan pada kajian keberadaan 

DPR Sebagai Kader Partai Politik, Wakil Daerah Pemilihan dalam 

Konteks Demokrasi. 

 

PEMBAHASAN 

DPR memainkan peran penting mengimplementasikan konsep 

demokrasi perwakilan. Namun, dalam sistem perwakilan tidak serta 

merta seseorang duduk menjadi anggota lembaga perwakilan. Ada 

jalan panjang yang harus dilalui oleh seorang Anggota DPR agar 

dapat di pilih dan dicalonkan pada daerah pemilihan dan selanjutnya 

yang bersangkutan mendapatkan dukungan (suara) sehingga akhirnya 

dinyatakan terpilih sebagai anggota dewan terpilih. mengantarkannya 

menduduki jabatan anggota DPR. 

Proses rekrutmen keanggotaan DPR di Indonesia 

ditumpukan/berbasis partai politik dan dipilih melalui Pemilu, kiranya 

semakin menguat semenjak tahun 2004 karena sejak tahun tersebut 

tidak ada lagi keanggotaan dewan yang dilakukan melalui proses 

pengangkatan (yang dimandatkan kepada presiden terutama masa orde 

baru).  
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Sehingga melalui sistem yang sekarang ini terdapat ikatan yang 

yang terjalin antara partai politik dan anggota dewan.  Atau dengan 

kata lain sistem sekarang yang terbangun menjadikan anggota dewan 

berada di bawah kekuasaan partai politik. Dalam satu sisi melihat 

keberadaan anggota DPR ada satu “tekanan” yang menjadikan 

anggota DPR tunduk pada perintah (istruksi) partai politik dalam 

menjalankan tugas-tugasnya di DPR. Sehingga kiranya ada 

kewajiban-kewajian yang harus dilakukan oleh Anggota DPR yang 

secara tersirat harus mematuhi peraturan internal dari partai politik 

pengusungnya. 

Secara tegas Pasal 7 Undang-Undang No. 08 Tahun 2012 

tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan 

DPRD Kabupaten/Kota menyebutkan bahwa “Peserta Pemilu untuk 

memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota 

adalah partai politik”.  

Kemudian selanjutnya dalam Pasal 52 Undang-Undang No. 08 

Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD 

Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota menyebutkan: 

1) Partai Politik Peserta Pemilu melakukan seleksi bakal calon 

anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.  

2) Seleksi bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan anggaran 

dasar, anggaran rumah tangga, dan/atau peraturan internal Partai 

Politik Peserta Pemilu.   

Ketentuan-ketentuan tersebut jelas menegaskan hubungan yang 

terbangun antara partai politik dan anggota DPR, ini diperkuat dengan 

peraturan internal partai politik. Keberadaan Partai Politik dalam 

mendudukkan kadernya sebagai anggota DPR sangatlah penting. Hal 

ini juga selaras dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila 

terutama sila ke- 4.   

Dalam Sila ke-4 Pancasila berbunyi ”kerakyatan yang dipimpin 

oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. 

Penggalan kata dari sila ke-4 dapat kiranya dipahami bahwa : 

Kerakyatan disini adalah rakyat Indonesia itu sendiri, Hikmat 
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kebijaksanaan adalah sebuah lembaga perwakilan kerakyatan (dalam 

hal ini DPD,DPRD, DPR) yang mempunyai kewenangan dan 

kebijaksanaan dan berperan sebagai wakil rakyat. Sedangkan 

permusyawaratan perwakilan adalah sebuah musyawarah sampai 

menemui kata mufakat. 

Kiranya tidak ada pertentangan antara Partai Politik dengan 

nilai-nilai pancasila, terutama dalam menjalankan salah satu fungsi 

dari Partai Politik dalam melakukan rekrutmen dalam pengisian 

jabatan politik terutama anggota DPR yang notabene adalah sebuah 

lembaga perwakilan Rakyat di Indonesia. Pada masa sekarang ini, 

memang harus diakui peran partai politik tidak dapat dikesampingkan. 

Parpol merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sistem demokrasi 

modern. Tantangannya adalah bagaimana cara mengatur parpol dan 

membuat mereka berfungsi secara demokratis. Reformasi 

sesungguhnya telah memberi ruang yang semakin terbuka, sehingga 

tidak heran partisipasi masyarakat pun semakin meningkat. Tumbuh 

dan berkembangnya partai politik tidak hanya menandakan bahwa 

partisipasi politikyang tinggi namun pula di dalamnya terkandung 

nilai yang menggambarkan aliran politik yang semakin berkembang di 

tengah masyarakat kita. 

Sejalan dengan perputaran waktu, konsep demokrasi ini juga 

mencari bentuknya yang sesuai dengan situasi dan kondisi dari 

masyarakat modern. Faktor luas wilayah dari suatu negara dan 

banyaknya jumlah penduduk serta bertambah rumitnya masalah-

masalah kenegaraan merupakan suatu argumen bahwa demokrasi 

langsung (direct democracy) tidak mungkin untuk dilaksanakan. Dari 

kenyataan yang demikian maka muncullah apa yang dikenal dengan 

demokrasi tidak langsung (indirect democracy) dimana pelaksanaan 

kedaulatan rakyat tidak dilaksanakan oleh rakyat secara langsung 

melainkan melalui lembaga perwakilan rakyat.
5

 Untuk itulah 

kehadiran partai politik menjadi hal yang memegang peran penting 

dalam mengimplementasikan demokrasi tersebut.  

Rakyat dalam sistem demokrasi memiliki kebebasan untuk turut 

serta ambil bagian atau berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan 

                                                           
5 Ibid, hlm.16. 
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negara, baik secara langsung maupun tidak langsung (melalui 

perwakilan).
6
 Maka kiranya partai politik harus pula memberikan 

pendidikan politik kepada masyarakat sehingga dapat menghasilkan 

DPR yang berkualitas. Keberadaan lembaga perwakilan rakyat dalam 

negara demokrasi adalah salah satu pilar yang sangat pokok, karena 

lembaga ini berfungsi untuk mewakili kepentingan-kepentingan rakyat 

dan sebagai wahana dan sarana untuk mengagregasi dan 

mengartikulasi aspirasi rakyat.
7
  

Jika melihat kembali bagaimana sejarah perkembangan partai 

politik di Indonesia sangat mewarnai perkembangan demokrasi di 

Indonesia. Hal ini dapat memberikan pemahaman bersama bagi kita 

bahwa keberadaan partai politik merupakan gambaran wajah peran 

rakyat dalam percaturan politik nasional atau dengan kata lain 

merupakan cerminan tingkat partisipasi politik masyarakat. Berawal 

dari keinginan untuk merdeka dan mempertahankan kemerdekaan 

serta mengisi pembangunan, partai politik lahir dari berbagai aspirasi 

rakyat yang berkeinginan untuk bersatu dalam wadah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. Romantika kehidupan partai politik 

sejak kemerdekaan, ditandai dengan bermunculannya banyak partai 

(multi partai). Secara teoritikal, makin banyak partai politik 

memberikan kemungkinan yang lebih luas bagi rakyat untuk 

menyalurkan aspirasinya dan meraih peluang untuk memperjuangkan 

hak-haknya serta menyumbangkan kewajibannya sebagai warga 

negara. Banyaknya alternatif pilihan dan meluasnya ruang gerak 

partisipasi rakyat memberikan indikasi yang kuat bahwa sistem 

pemerintahan di tangan rakyat sangat mungkin untuk diwujudkan.
8
   

Unsur keterlibatan atau partisipasi warga masyarakat dalam 

proses penyelenggaraan pemerintahan adalah sesuatu yang mutlak, 

terlepas apakah keterlibatan itu secara langsung maupun tidak 

langsung melalui wakil-wakilnya yang duduk dalam lembaga-lembaga 

perwakilan.
9
 

                                                           
6 I Gde Pantja Astawa, Hak…op. cit, hlm. 33. 
7 Juanda, op. cit, hlm. 88. 
8  Bijah Subianto, Penguatan Peran Partai Politik Dalam Peningkatan Partisipasi Politik 

Masyarakat. Jakarta: Makalah.  Juli 2000, hlm. 1. 
9 Muhammad Fauzan, Hubungan…op. cit, hlm.57-58.  
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Hal ini dapat terlihat dari pernyataan C. F. Strong yang 

menyatakan bahwa: “A system of government in which the majority of 

the rule grown members of political community participate through a 

method of representation which secures that the government is 

ultimately responsible for its action to that majority.”.
10

 (Sebuah 

sistem pemerintahan dimana mayoritas anggota masyarakat politik 

ikut serta berpartisipasi dengan cara perwakilan yang 

mempertanggungjawabkan tindakan-tindakannya kepada mayoritas 

itu.). 

Begitu pula dalam disertasinya I Gde Pantja Astawa yang 

mengemukakan pandangan dari Arthur Lewis yang menyatakan “all 

who are affected by a decision should have the chance to participate 

in making that decision, either directly or trough chosen 

representative” (semua orang mempunyai kesempatan untuk 

berpartisipasi mempengaruhi pembuatan keputusan, baik secara 

langsung maupun melalui wakil-wakilnya).
11

  

Menurut Thomas Meyer Dibandingkan dengan kelompok 

kepentingan dan masyarakat madani, parpol memainkan peran khusus 

yang tak dapat digantikan oleh organisasi lainnya. Peran penting ini 

mendudukkan parpol di posisi pusat („political centrality‟). Posisi 

pusat ini memiliki dua dimensi:
12

  

1. Setelah berhasil mengagregasikan berbagai kepentingan dan nilai 

yang ada dalam masyarakat, parpol kemudian 

mentransformasikannya menjadi sebuah agenda yang dapat 

dijadikan platform pemilu. Diharapkan platform tersebut mampu 

menarik banyak suara dari rakyat sehingga parpol akan 

mendapatkan banyak kursi di parlemen.  Selanjutnya parpol harus 

mampu mempengaruhi proses politik dalam legislasi  dan 

mengimpleimentasi program kebijakan publik itu.  

                                                           
10 C. F. Strong, Modern Political Constitution, London: Sidwick & Jackson Limited, 1960, hlm. 

13. 
11  I Gde Pantja Astawa,  Hak Angket Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Menurut 
Undang-Undang Dasar 1945, Bandung: (Disertasi) Program Pascasarjana UNPAD, 2000, hlm. 

81.   
12 Thomas Meyer. Peran Partai Politik dalam SebuahSistem Demokrasi: Sembilan Tesis. 
Jakarta: Friedrich –Ebert Stiftung (FES), Mei 2012, hlm. 28  
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2. Parpol adalah satu-satunya pihak yang dapat menerjemahkan 

kepentingan dan nilai masyarakat ke dalam legislasi dan kebijakan 

publik yang mengikat. Hal ini dapat mereka lakukan setelah 

mereka mendapatkan posisi yang kuat dalam parlemen daerah 

maupun nasional. 

Namun kiranya hal yang tidak boleh dikesampingkan bahwa 

anggota DPR tersebut bukan hanya seorang kader/wakil dari partai 

politik yang duduk di dewan. Namun disamping itu pula ada peran 

penting yang harus di jalankan oleh seorang anggota DPR dalam 

mewakili daerah pemilihannya. Anggota DPR dipilih melalui pemilu 

dan ditetapkan berdasarkan perolehan suara terbanyak yang 

didasarkan pada Keputusan MK No. 22 dan 24/PUU VI/2008. Melalui 

penetapan anggota DPR seperti saat ini telah membentuk hubungan 

yang secara langsung antara anggota Dewan yang bersangkutan 

dengan konstituennya dimasing-masing dapil.   

Dalam hubungan langsung antara konstituen dan anggota DPR 

terdapat adanya hubungan “kepercayaan” di dalamnya, dengan 

keyakinan bahwa anggota DPR mampu menjalankan tugas perwakilan 

politiknya. Lembaga perwakilan tersebut harus dapat menyalurkan 

aspirasi rakyat dan ini harus dibuktikan oleh setiap anggota DPR 

dalam hubungannya dengan rakyat pemilihnya (konstituen).Dengan 

demikian maka ada konsekuensi etik-politis yang diemban anggota 

DPR karenanya kewajiban dan tanggung jawab tersebut mengikat 

mereka, ini bukan sekedar aturan hukum yang tertulis namun pula 

mengandung kesadaran bahwa anggota DPR harus mampu menjaga 

kepercayaan tersebut dan memberikan kinerja yang terbaik bagi 

masyarakat. 

Sehingga anggota DPR mempunyai kewajiban untuk bertemu 

dengan konstituennya untuk berkomunikasi. Dalam menjalankan 

tugasnya seorang wakil rakyat harus tahu dengan apa yang diinginkan 

oleh konstituen yang diwakilinya. Banyak cara yang harus dilakukan 

oleh wakil rakyat untuk mengetahui apa yang diinginkan oleh 

masyarakat. Salah satunya dengan melakukan komunikasi antara 

keduanya. Melakukan komunikasi dengan konstituennya adalah hal 

wajib yang tak bisa dielakkan oleh wakil rakyat. Rakyat berhak 
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menyampaikan apa yang diinginkannya kepada wakil rakyat untuk 

diperjuangkan dalam sebuah kebijakan. 

Selama ini partisipasi sering dipahami secara keliru dan sepihak 

karena memahami partisipasi sebagai dukungan yang harus diberikan 

oleh masyarakat pada keputusan perencanaan pembangunan yang 

sudah diputuskan dari atas (pemerintah) secara top down. Ukuran 

yang dipakai adalah sejauhmana masyarakat menanggapi, 

melaksanakan dan bersedia berkorban baik waktu, tenaga maupun 

hidupnya untuk pembangunan. Pandangan ini memperlakukan 

masyarakat sebagai objek dari pembangunan. Padahal partisipasi 

dalam rangka pembangunan menempatkan masyarakat sebagai subjek 

yang bisa menciptakan kebutuhan pembangunan. Persepsi ini 

menempatkan masyarakat pada posisi equal powership terhadap 

pemerintah. Idealnya, masyarakat diajak merencanakan, 

melaksanakan dan mengevaluasi proses pembangunan. Dengan 

demikian partisipasi tidak menjadi retorika pembangunan belaka, 

tetapi menjadi style of development sungguh-sungguh.
13

  

Dengan demikian maka melalui sialog dan tatap muka 

merupakan bentuk komunikasi politik interpesonal yang merupakan 

bentukan dari hubungan satu kepada satu atau satu kepada banyak. 

Bentuk ini terjadi ketika anggota DPR datang untuk melakukan 

pertemuan dengan konstituennya. Dialog dan tatap muka ini adalah 

cara yang efektif dalam mengetahui secara langsung apa yang 

diinginkan oleh masyarakat. Dalam pertemuan dengan masyarakat 

akan terungkap apa yang menjadi persoalan di tengah masyarakat. 

Sudah seharusnya dalam pelaksanaan komunikasi untuk mendapatkan 

informasi yang relevan diadakan dengan terbuka. Artinya pihak-pihak 

yang terlibat dalam proses komunikasi dipertemukan untuk bersama 

menyampaikan kepentingan mereka. Untuk mewujudkan tersebut 

biasanya dilakukan dengan bentuk pelaksanaan “jarring asmara” 

(penjaringan aspirasi masyarakat) yang dilaksanakan pada masa reses. 

Namun kiranya tidak salah jika ada keraguan dan tanda tanya, setelah 

aspirasi dijaring, apakah memang benar-benar telah diperjuangkan 

                                                           
13  Puriyadi, Siasat Anggaran (Posisi Masyarakat Dalam Perumusan Anggaran Daerah), 
Yogyakarta:Lokus Tiara Wacana Group, 2007. hlm.4. 
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menjadi kebijakan nasional?. Saya kira Bapak/Ibu yang ada di DPR 

yang bisa menjawab ini.    

Anggota DPR kiranya juga harus jujur bahwa banyak diantara 

meraka menjalankan multi fungsi, sebab ada sebagian dari mereka 

yang juga berada dalam struktur penting kepengurusan partai politik, 

karenanya di samping menjalankan fungsi wakil rakyat mereka pun 

juga mesti disibukkan dengan kegiatan ataupun rapat-rapat partai. 

Dalam posisi seperti itu pelaksanaan fungsi penyerapan, penampung 

dan memperjuangkan aspirasi rakyat tidak mudah untuk dilaksanakan 

belum lagi dipusingkan dengan masalah-masalah lain seperti masalah 

pribadi dan juga keluarga.   

Namun demikian anggota DPR diharapkan dalam menjalankan 

tugasnya harus memberikan komitmennya secara penuh, hal ini juga 

ditegaskan oleh Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, 

DPR, DPD dan DPRD sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 77: 

 “Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji: bahwa saya, 

akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota/ketua/wakil ketua 

Dewan Perwakilan Rakyat dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman 

pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945;  

bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan 

sungguh-sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta 

mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan 

pribadi, seseorang, dan golongan;  

bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya 

wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa 

dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”  

Melaui sumpah seperti itu kiranya tidak ada lagi keraguan atas 

komitmen anggota DPR dalam menjalankan amanah yang 

diembannya sebagai perwakilan rakyat dengan tanpa pengecualian 

untuk mengutamakan kepentingan bangsa serta harus 

ememperjuangkan aspirasi rakyar yang diwakilinya. 
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Memang secara hukum formil tidak ada sanksi/hukuman yang 

diterapkan apabila terjadi pengabaian dalam sumpah dan janji jabatan, 

namun sumpah janji tersebut mengandung nuansa etik dimana anggota 

DPR yang ingkar terhadap sumpahnya tidak serta merta mendapatkan 

hukuman namun harus menunggu hingga ajal di ”akhirat kelak”. 

Inilah yang menjadi dilema sekarang ini karena dalam 

prakteknya tidak dapat dipungkiri masih saja ada anggota DPR yang 

melanggar sumpah/janji yang diucapkannya sendiri, masih ada 

anggota DPR yang terjerat dalam kasus hukum terutama kasus 

korupsi. Ini pula yang kiranya perlu mendapat perhatian dan perbaikan 

agar anggota DPR benar-benar dapat memberikan kontribusi positif 

bagi berjalannya pemerintahan yang baik. Bagaimana bisa anggota 

DPR bekerja dengan baik dan sungguh-sungguh jika dalam dirinya 

masih saja mengutamakan kepentingan diri sendiri tanpa 

memperhatikan kepentingan yang lebih luas. 

Untuk itulah Partai politik pengususng juga punya beban moral 

yang tidak bisa diabaikan begitu saja dalam memilih dan 

mendudukkan orang-orang terbaiknya di legislatif. Lemahnya 

kapasitas sumber daya manusia anggota DPR menjadi tanggung jawab 

dari partai politik pengusungnya. Partai politik tidak hanya perlu 

bicara kuantitas anggota partainya di DPR tapi juga harus dibarengi 

dengan peningkatan kualitas SDM nya di DPR.  

 

PENUTUP 

Anggota DPR dalam posisinya sebagai representasi rakyat 

sudah seharusnya menjadi penyerap, penampung dan 

memperjuangkan aspirasi rakyat terutama masyarakat daerah 

pemilihan yang diwakilinya. sesungguhnya ketika kita bicara 

demokrasi maka esensi dari demokrasi telah menempatkan rakyat 

sebagai titik sentral dari aktivitas pemerintahan. Dengan demikian 

rakyatlah pemegang kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan   

negara.  Dan anggota DPR duduk di ”sana” dalam rangka mewakili 

kepentingan rakyat bukan kepentingan pribadi, partai atau golongan 

tertentu. Karena bagaimanapun kepentingan bangsa dan negara di atas 

kepentingan pribadi dan juga golongan. Apalagi fungsi penting yang 
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diemban DPR dalam hal legislasi, anggaran dan pengawasan yang 

semuanya itu dijalankan dalam kerangka representasi rakyat. 

Ditambah lagi dengan sumpah/janji yang mereka ucapkan sebelum 

memangku jabatan yang harus kiranya dipertanggungjawabkan bukan 

hanya kepada masyarakat namun juga di hadapan Tuhan. 
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KAJIAN TERHADAP SUSUNAN, KEDUDUKAN, FUNGSI 

DAN PERAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT RI DALAM 

SISTEM PRESIDENSIIL
1
 (PROBLEM KETATANEGARAAN 

DALAM MEMBANGUN MASA DEPAN BANGSA) 

 

Oleh :Dr. Mohammad Effendy
2
 

 

 

PENDAHULUAN 

Berdasarkan kajian historis, naskah awal UUD yang kemudian 

dikenal dengan nama UUD 1945 dirancang dan dibahas oleh para 

Anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia 

(BPUPKI).  Kesepakatan mengenai format ketatanegaraan yang akan 

dituangkan dalam UUD antara lain pembentukan kelembagaan negara 

yang tugas dan kewenangannya tidak mengikuti sepenuhnya teori 

pemisahan kekuasaan sebagaimana dikembangkan oleh Montesquieu, 

tetapi lebih kepada pembagian kekuasaan.  Konsep pembagian 

kekuasaan tersebut dilengkapi dengan pembentukan lembaga 

pemegang kedaulatan yang menjalankan sepenuhnya keinginan dan 

aspirasi rakyat, dan nama lembaga dimaksud adalah Majelis 

Permusyawaratan Rakyat (MPR). 

Keanggotaan MPR terdiri atas seluruh Anggota DPR ditambah 

dengan utusan Daerah dan utusan Golongan. Ketentuan UUD 1945 

mengenai keanggotaan MPR tersebut menurut para pakar hukum tata 

negara adalah menempatkan para Anggota DPR sebagai komponen 

utama, sedangkan kata ditambah dimaksudkan untuk merepresentasi-

kan lembaga pemegang kedaulatan (MPR) agar mengakomudir unsur 

daerah, unsur kelompok minoritas serta golongan tertentu yang tidak 

terwakili di lembaga DPR. 

Bahasa konstitusi yang menggunakan kata “ditambah” 

mengisyaratkan bahwa keanggotaan MPR ada yang melalui pemilihan 

                                                           
1 Makalah disampaikan dalam FGD atas kerjasama antara Lembaga Kajian MPR RI dengan 

Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 27 Oktober 2016 di Banjarmasin. 
2 Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. 
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umum yakni mereka yang duduk di lembaga DPR, dan ada pula yang 

melalui proses pengangkatan yakni mereka yang berasal dari unsur 

utusan daerah dan utusan golongan.  Praktek ketatanegaraan terutama 

di era rezim ordebaru, rumusan UUD 1945 tersebut di atas 

diterjemahkan secara keliru.  Mekanisme pengangkatan keanggotaan 

MPR yang seharusnya hanya untuk mereka yang berasal dari unsur 

daerah dan unsur golongan, tetapi merambat pula kepada keanggotaan 

DPR dalam jumlah tertentu, sehingga tidak sesuai dengan kehendak 

awal pembentuk UUD serta roh dan jiwa konstitusi. 

Kekeliruan lain dari praktek ketetanegaraan rezim ordebaru 

adalah rumusan undang-undang tentang kedudukan MPR yang 

menyatakan bahwa keanggotaan MPR jumlahnya dua kali dari jumlah 

anggota DPR. Rumusan secara kuantitatif dalam undang-undang 

tersebut secara jelas dan nyata tidak sesuai dengan maksud dan tujuan 

untuk representasi MPR. Terminologi “ditambah dengan utusan 

daerah dan utusan golongan” adalah untuk melengkapi keterwakilan 

semua unsur dalam masyarakat yang tidak terakomudasi dalam 

pemilihan umum, sehingga jumlahnya bersifat terbatas. 

 

PERUBAHAN UUD 

Seiring dengan jatuhnya  rezim ordebaru yang kemudian diganti 

dengan rezim reformasi, maka mulai dilakukan pembenahan format 

ketatanegaraan yang diawali dengan evaluasi terhadap materi UUD 

1945 serta praktek ketatanegaraan rezim ordebaru.  Hasil evaluasi 

memghasilkan rekomendasi agar dilakukan perubahan terhadap UUD 

1945. 

Beberapa perubahan penting materi UUD 1945 antara lain 

berkenaan dengan kedudukan lembaga MPR yang tidak lagi 

diposisikan sebagai pemegang kedaulatan rakyat dan lembaga 

tertinggi negara, lahirrya lembaga perwakilan baru yakni Dewan 

Perwakilan Daerah (DPD) sebagai pengganti unsur utusan daerah, 

dihapusnya Dewan Pertimbangan Agung (DPA), sistem otonomi yang 

berkaitan dengan hubungan Pusat-Daerah, sistem pemilihan presiden 

dan wakil presiden dari sistem perwakilan menjadi pemilihan 

langsung, dan lain-lain. 
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Mekanisme pembentukan undang-undang juga mengalami 

pergeseran dari dominasi presiden yang diposisikan sebagai pemegang 

kekuasaan membentuk undang bersama-sama dengan DPR, 

dikembalikan kepada konsep aslinya yakni pemegang kekuasaan 

legislatif berada di tangan DPR.  Namun demikian pergesaran tersebut 

tidak mengubah kewenangan pembentukan undang-undang yang 

melibatkan dua unsur yakni Presdien dan DPR. 

Polemik panjang yang masih terus bergulir adalah berkaitan 

dengan kewenangan DPD sebagai lembaga baru mewakili aspirasi 

daerah dalam proses pembentukan dan pembuatan undang-undang.  

Rumusan konstitusional yang memberi porsi terbatas kepada DPD 

dalam proses pembentukan undang-undang menumbuhkan usaha 

untuk melakukan perubahan terhadap UUD yang ada sekarang.  

Mahkamah Konstitusi sudah memberikan panduan konstitusional 

mengenai peran dan wewenang DPD, dan oleh beberapa pihak 

panduan dari Mahkamah Konstitusi dianggap sudah cukup dalam 

pemberian kewenangan kepada DPD sepanjang dijalankan secara 

optimal. 

Beberapa perubahan penting dalam UUD hasil tuntutan 

reformasi ternyata masih menyisakan berbagai problem 

ketetanegaraan.  Pemberian kewenangan yang relatif besar kepada 

DPR sebagai wujud pergeseran kekuasaan dari eksekutif (Pemerintah) 

kepada legislatif (DPR) oleh banyak pihak dianggap  masih belum 

memberikan perubahan signifikan dalam penyelengga-raan 

pemerintahan yang efektif dalam upaya kesejahteraan masyarakat dan 

kemajuan bangsa. 

DPR dengan seperangkat kewenangan konstitusional yang 

dimilikinya dalam praktek dan kenyataan di lapangan ternyata masih 

belum menampilkan sosoknya sebagai lembaga pembawa aspirasi 

rakyat. Berbagai problem sosial kemasyarakatan dan sosial ekonomi 

yang dihadapi masyarakat dan seyogianya menjadi arena perjuangan 

dan pekerjaan rumah DPR, ternyata masih belum menemukan solusi 

penyelesaian yang diharapkan. 

Lembaga DPR seperti memiliki jarak dengan rakyat yang 

diwakilinya, sehingga banyak tuntutan dan aspirasi masyarakat yang 
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seyogiasnya dijadikan rekomendasi perbaikan dalam pembuatan 

kebijakan pemerintah tidak dilakukan secara serius.  Tiga fungsi DPR 

yang meliputi aspek legislatif, aspek budjet, dan aspek pengawasan 

menurut penilaian banyak pihak belum berjalan optimal.  Meski dalam 

beberapa kasus dan peristiwa yang terjadi di masyarakat dan 

kemudian dilaporkan kepada DPR, namun tindak lanjut 

penyelesaiannya terkadang bukan dalam rangka merespon pengaduan 

dimaksud namun dijadikan komoditi politik untuk kepentingan 

anggota ataupun kelompok tertentu. 

Kondisi seperti itulah yang mengakibatkan tingkat kepercayaan 

publik terhadap peran dan fungsi DPR sebagai lembaga perwakilan 

menjadi rendah. Rakyat menganggap kehadiran lembaga perwakilan 

hanya untuk melengkapi struktur ketatanegaraan agar memenuhi 

persyaratan formal sebagai negara demokrasi.  Pengisian anggota 

DPR melalui mekanisme pemilihan umum juga dinilai sebagai 

pemenuhan prosedur konstitusional, sehingga hasil pemilihan umum 

lebih mengarah kepada demokrasi prosedural. 

 

SISTEM KEPARTAIAN. 

Sejak awal berdirinya negara Indonesia, format dan sistem 

kepertaian yang ingin dibangun mengarah kepada sistem multi partai.  

Maklumat Wakil Presiden tanggal 14 Nopember 1945 yang 

menyerukan agar rakyat membentuk dan bergabung dengan organisasi 

politik dalam rangka mengisi dan mempertahankan proklamasi 

kemerdekaan adalah isyarat yang sangat jelas bahwa sistem kepartaian 

kita adalah multi partai.  Selain itu dalam pendekatan geografis dan 

kultural, sistem kepartaian yang sangat tepat untuk bangsa kita yang 

sangat majemuk adalah sistem multi partai. 

Sistem multi partai tersebut telah berlangsung secara empirik 

dalam penyelenggaraan pemilihan umum pertama tahun 1955. Di 

bawah rezim ordebaru sistem multipartai ini sempat dimodifikasi 

dengan membuat aturan penyederhanaan partai politik.  Terhadap 

partai-parati politik yang memiliki ciri dan aliran yang hampir sama 

digiring untuk melakukan fusi kepartaian, sehingga pada akhirnya 

hanya tinggal tiga organisasi politik yakni Partai persatuan 
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Pembangunan (PPP), Golongan Karya (Golkar), dan Partai Demokrasi 

Indonesia (PDI). 

Modifikasi sistem kepartaian yang dilakukan rezim ordebaru 

ternyata tidak sesuai dengan kondisi objektif bangsa ini baik secara 

geografis, kultural dan etnis.  Perlawanan terhadap modifikasi sistem 

kepartaian sudah dilakukan sejak era rezim ordebaru, namun karena 

dukungan politik terhadap pemerintah masih sangat kuat, maka 

perlawanan tersebut belum membawa hasil.  Akan tetapi di era 

reformasi, perlawanan tersebut mendapat dukungan yang sangat kuat 

dari hampir semua elemen masyarakat.  Terjadilah perubahan yang 

sangat signifikan, modifikasi sistem kepartaian yang dilakukan rezim 

ordebaru akhirnya ditinggalkan dan kita kembali kepada sistem 

multipartai yang murni. 

Namun demikiran dalam perjalanannya, sistem multipartai yang 

sangat longgar dianggap tidak efektif untuk membangun sistem 

pemerintahan presidensiil sebagaimana diformat dalam UUD baik 

UUD lama maupun UUD hasil perubahan.  Konsep baru yang 

ditawarkan adalah pengembangan sistem multipartai sederhana, dan 

salah satu  indikator untuk menentukan keikutsertaan parpol pada 

pemilu berikunya adalah dengan melihat besaran dukungan politik 

masyarakat dalam pemilihan umum. 

Sebenarnya konsep sistem multipartai sederhana memberikan 

harapan yang lebih baik bagi masa depan bangsa ini.  Akan tetapi 

pengembangan konsep ini tidak secara konsisten dilaksanakan, dan 

hal tersebut secara nyata dapat dilihat dari adanya perubahan-

perubahan aturan dalam undang-undang tentang persyaratan partai 

politik yang dapat menjadi peserta pemilihan umum. Akibatnya, 

konsep sistem multipartai sederhana tidak berjalan mulus di lapangan 

dan target untuk mengurangi jumlah partai politik sebagai peserta 

pemilihan umum mengalami hambatan. 

Secara empirik dapat dikemukakan, ketika sistem multipartai 

mulai dikembangkan dalam pemilihan umum pertama di era reformasi 

tahun 1999, jumlah peserta pemilihan umum adalah sebanyak 48 

parpol.  Pemilu tahun 2004, terjadi penurunan signifikan yaitu 

sebanyak 24 parpol.  Akan tetapi pada pemilu tahun 2009 kembali 
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terjadi peningkatan jumlah parpol peserta pemilu yaitu sebanyak 38 

parpol nasional ditambah 6 parpol lokal di Provinsi Nanggroe Aceh 

Darussalam (NAD), sedangkan dalam pemilu tahun 2014 diikuti oleh 

12 parpol nasional dan 3 parpol di Aceh.  Jumlah partai politik peserta 

pemilu yang fluktuatif tersebut telah menggambarkan bahwa 

keinginan untuk membangun sistem multipartai sederhana masih 

belum dapat diwujudkan. 

Problem lain yang sangat serius berkaitan dengan sistem 

kepartaian kita adalah terjadinya pergeseran dalam format kepartaian 

dari format kepartaian yang tadinya bersifat ideologis menjadi format 

kepartaian yang bersifat pragmatis. Pergeseran tersebut membawa 

dampak yang sangat besar terhadap fungsi dan peran DPR sebagai 

lembaga perwakilan. Partai politik tidak lagi mengemban misi 

ideologis dalam perjuangan di arena politik terutama di forum DPR.  

Basis perjuangan elite politik yang tidak bersifat ideologis 

menyebabkan arah perjuangan mereka lebih bersifat pragmatis, 

memiliki jangkauan yang sangat sempit dan jauh dari idealisasi 

keberadaan partai politik. 

 

PROBLEM KETATANEGARAAN. 

Sistem kepartaian yang dikembangkan selama ini yang tidak 

lagi berbasis kepada idelogi adalah akibat kebijakan rezim ordebaru 

yang melontarkan asas tunggal Pancasila.  Kebijakan tersebut secara 

sadar atau tidak sadar diteruskan di era reformasi, sehingga orientasi 

partai lebih mengarah kepada siakp pragmatis. Dampak dari 

kehilangan basis ideologis tersebut antara lain tidak berjalannya 

kaderisasi keanggotaan partai secara alami, kekaburan kriteria kader 

partai dalam proses suksesi kepemimpinan partai dan hal ini terlihat 

nyata dari praktek perpindahan kader partai yang satu ke partai 

lain,dan atau  kader partai yang tidak terakomudasi di partainya 

semula kemudian mendirikan partai baru. 

Kondisi sistem kepartaian yang telah meninggalkan roh 

ideologis tersebut ternyata membawa dampak yang serius terhadap 

sistem ketatanegaraan kita, antara lain adalah : 
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1. Partai politik yang tidak memiliki simbol ideologis 

mengakibatkan partai-partai politik tidak mempunyai spesifikasi 

arah perjuangan politik mereka sebagai ciri khasnya; 

2. Partai politik tersebut tidak memiliki basis massa yang jelas. 

3. Tidak ada ikatan bathin yang kuat antara kader partai dengan arah 

perjuangan partai dan ini berdampak serius terhadap hubungan 

emosional dengan konstituennya; 

4.  Kaderisasi tidak berjalan alamiah dan hal ini mempengaruhi pula 

terhadap sistem rekrutmen keanggotaan partai baik dalam mengisi 

kepengurusan maupun mengisi calon legislatif dan perwakilan di 

eksekutif. 

5. Sistem kepartaian yang menghilangkan roh ideologi 

mengakibatkan partai politik tidak lagi menghasilkan sosok dan 

figur kepemimpinan yang memiliki watak dan karakter seorang 

negarawan, dan bangsa kita sudah lama menghadapi krisis tokoh-

tokoh negarawan. 

Berdasarkan uraian singkat di atas, maka problem 

ketatanegaraan kita sebenarnya bukan pada aspek konsitusional, tetapi 

lebih pada aspek mentalitas dan ketauladanan pemimpin yang tidak 

lagi memiliki karakter negarawan.  Akibat dari kondisi tersebut 

tingkat kepercayaan masyarakat terhadap elit politik dan elit 

pemerintahan menjadi sangat rendah, sehingga partisipasi masyarakat 

terhadap penyelesaian problem bangsa juga sangat rendah. 

Hubungan antar lembaga negara terutama hubungan eksekutif – 

legislatif – yudikatif akan berjalan fungsional apabila mereka yang 

duduk di lembaga negara tersebut sama-sama memiliki jiwa 

kenegarawanan yakni orang-orang yang lebih mengutamakan 

kepentingan masyarakat dan kepentingan bangsa. 
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PROBLEMATIKA HUBUNGAN ANTARA LEMBAGA 

LEGISLATIF DAN EKSEKUTIF DALAM KERANGKA 

SISTEM PRESIDENSIIL 

 

Oleh: Nimah Fitriah 

  

 

Latar Belakang 

Sistem ketatanegaran Indonesia diartikan sebagai susunan 

ketatanegaraan, yaitu segala sesuatu yang berkenaan dengan susunan 

organisasi negara, baik yang menyangkut tentang susunan dan 

kedudukan lembaga-lembaga negara, tugas dan wewenangnya 

masing-masing maupun hubungan satu dengan yanglain. Dengan 

demikian sistem ketatanegaraan adalah segala sesuatu yang berkenaan 

dengan susunan organisasi negara Republik Indonesia baik yang 

menyangkut susunan dan kedudukan lembaga-lembaga negara, tugas 

dan wewenang maupun hubungannya satu sama lain menurut UUD 

1945
1
.  

Perubahan UUD 1945 yang dilakukan sejak tahun 1999 sampai 

dengan 2002 membawa perubahan dalam sistem ketatanegaraan 

Indonesia. Dari segi kelembagaannya, menurut UUD 1945 setelah 

perubahan keempat tahun 2002 dalam struktur kelembagaan RI 

terdapat 8 (delapan) buah organ negara yang mempunyai kedudukan 

sederajat yang secara langsung menerima kewenangan konstitusional 

dari UUD. Kedelapan organ tersebut adalah (1) Dewan Perwakilan 

Rakyat, (2) Dewan Perwakilan Daerah, (3) Majelis Permusyawaratan 

Rakyat, (4) Badan Pemeriksa Keuangan, (5) Presiden dan Wakil 

Presiden, (6) Mahkamah Agung, (7) Mahkamah Konstitusi, (8) 

Komisi Yudisial. Di sampingkedelapan lembaga tersebut, terdapat 

pula beberapa lembaga atau institusi yang diatur kewenangannya 

dalam UUD, yaitu: (1) Tentara Nasional Indonesia, (2) Kepolisian 

Negara RI, (3) Pemerintah Daerah, (4) Partai Politik. Selain itu 

                                                           
1 I Gede Pantja Astawa, Hak Angket Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia MenurutUUD 
1945, Disertasi, Bandung: Pasca Sarjana Unpad, 2000, h. 253 
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adajuga lembaga yang tidak disebut namanya, tetapi disebut 

fungsinya, namunkewenangannya dinyatakan akan diatur dengan 

undang-undang, yaitu: bank sentral dan komisi pemilihan umum.
2
 

Dengan demikian dapat dibedakan lembaga negara yang 

kewenangannya berdasarkan perintah Undang-Undang Dasar 

(constitutionally entrusted power),dan yang kewenangannya 

berdasarkan perintah Undang-Undang (legislatively entrusted power), 

dan ada lembaga yang kewenangannya bersumber pada Keputusan 

Presiden.
3
 

Pada mulanya para pendiri negara kita merumuskan dalam 

UUD 1945 bahwa fungsi-fungsi negara dibagikan ke dalam fungsi-

fungsi lima lembaga tinggi negara, yaitu Presiden/Wakil Presiden, 

DPR, BPK, DPA dan MA,ditambah satu lembaga yaitu MPR sebagai 

lembaga tertinggi negara.  

Secara konseptual, gagasan pembentukan keenam lembaga itu 

didasarkan atas pemahaman bahwa yang sesungguhnya berdaulat 

dalam negara RI adalah rakyat yang menjelmakan diri dalam 

pelembagaan MPR. Karena itu, diupayakan agar keanggotaan MPR 

itu mencakup semua lapisan dan golongan rakyat,sehingga 

susunannya meliputi para anggota DPR yang dipilih sebagai wakil 

rakyat, utusan-utusan dari daerah-daerah, dan utusan-utusan dari 

golongan-golongan penduduk yang beragam dalam masyarakat di 

tanah air. Dari lembaga tertinggi inilah, kekuasaan-kekuasaan yang 

bersumber pada kedaulatan rakyat itu dibagi-bagikan secara vertikal 

kepada lembaga- lembaga  tinggi di bawahnya, yaitu Presiden/Wakil 

Presiden untuk kekuasaan pemerintahan, DPR dan BPK untuk 

kekuasaan pengawasan, DPA untuk memberikan bimbingan dan 

nasehat, dan MA untuk kekuasaan mengadili setiap penyelewengan 

sehingga dapat terwujud cita-cita keadilan dalam kehidupan 

bermasyarakat dan bernegara. Proses amandemen membawa ke arah 

baru pemahaman lembaga negara. Dengan diamandemennya Undang-

Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (2), menghilangkan supremasi 

parlemen dan diganti dengan supremasi undang-undang. Konsepsi 

                                                           
2  Ni’matul Huda, Lembaga Negara dalam masa Transisi Demokrasi, Yogyakarta: UII 

Press,2007, hlm. 93-94 
3 Ibid 
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lembaga negara tertinggi tidak lagi digunakan berganti dengan konsep 

baru pemisahan secara horisontal dengan prinsip check and balances.
4
 

DPR sebagai lembaga legislatif adalah badan atau lembaga 

yang berwenang untuk membuat Undang-Undang dan sebagai kontrol 

terhadap pemerintahan atau eksekutif, sedangkan Eksekutif atau 

Presiden adalah lembaga yang berwenang untuk menjalankan roda 

pemerintahan. Dari fungsinya tersebut maka antara pihak legislatif 

dan eksekutif dituntut untuk melakukan kerjasama, apalagi di 

Indonesia memegang prinsip Pembagian Kekuasaan. Dalam hal ini, 

maka tidak boleh ada suatu kekuatan yang mendominasi. 

Dalam setiap hubungan kerjasama pasti akan selalu terjadi 

gesekan-gesekan, begitu juga dengan hubungan antara eksekutif dan 

legislatif. Legislatif yang merupakan wakil dari partai tentunya dalam 

menjalankan tugasnya tidak jauh dari kepentingan partai. Begitu juga 

dengan eksekutif yang meskipun dipilih langsung oleh rakyat tetapi 

secara historis presiden memiliki hubungan dengan partai, presiden 

sedikit banyak juga pasti mementingkan kepentingan partainya. 

Akibatnya konflik yang terjadi dari hubungan eksekutif dan legislatif 

adalah konflik kepentingan antar partai yang ada. 

 

Pembahasan 

Kajian hukum tata negara di Indonesia, khususnya kajian-kajian 

tentang sistem pemerintahan Indonesia mengakui bahwa sistem 

pemerintahan di bawah UUD 1945 (sebelum diubah) adalah 

presidensiil. Jimly Asshiddiqie, menilai sistem pemerintahan ini, 

walaupun disebut presidensiil, lebih tepat disebut quasi 

presidensiil.
5
Rusminah misalnya mengakui sistem ini sebagai sistem 

pemerintahan presidensiil.
6
  

                                                           
4 Jimly Asshiddiqie, Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD , 

Yogyakarta: UII Press, 2005: hlm: 22 
5 Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta, Konstitusi Press, 2006,hlm 

61. 
6 Rusminah, Bentuk Pemerintahan dan Implementasinya Berdasarkan Undang-Undang Dasar. 
Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984, hlm 57. 
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Sistem pemerintahan selalu membawa konsekuensi tertentu 

terhadap jabatan-jabatan yang dibentuk berdasarkan sistem tersebut. 

Sistem presidensiil menempatkan presiden sebagai kepala 

pemerintahan, dan memegang kekuasaan eksekutif.  

Sistem pemerintahan presidensiil merupakan sistem 

pemerintahan dimana badan eksekutif dan legislatif memiliki 

kedudukan yang independen. Kedua badan tersebut tidak berhubungan 

secara langsung seperti dalam sistem pemerintahan parlementer. 

Mereka dipilih oleh rakyat secara terpisah. Pada sistem pemerintahan 

presidensiil kedaulatan negara dibagi dalam tiga badan seperti yang 

dicetuskan oleh Monstequieu (trias politica) yaitu eksekutif, legislatif, 

dan yudikatif. Presiden sebagai kepala negara dan juga kepala 

pemerintahan.  Sistem pemerintahan presidensial menganut aturan 

bagi para menteri dimana menteri merupakan pembantu presiden yang 

diangkat dan bertanggung jawab kepada presiden. 

Sistem pemerintahan presidensiil seperti yang di terapkan di 

negara Indonesia saat ini memiliki mekanisme pemilihan Presiden dan 

wakil presiden secara langsung oleh rakyat melalui pemilu dan masa 

kerjanya ditentukan oleh konstitusi. Dalam sistem pemerintahan 

presidensiil juga mengatur bahwa anggota legislatif tidak boleh 

menjabat di badan eksekutif dan begitu juga sebaliknya dengan 

eksekutif. 

MPR sebagai penjelmaan rakyat dan merupakan pemegang 

supremasi kedaulatan. DPR adalah bagian MPR yang menjalankan 

kekuasaan legislatif, sedangkan presiden adalah mandataris yang 

bertugas menjalankan kekuasaan eksekutif. Bersama-sama, DPR dan 

presiden menyusun undang-undang. DPR dan presiden tidak dapat 

saling menjatuhkan seperti pada sistem parlementer maupun 

presidensial. 

Ciri-Ciri Sistem Pemerintahan Presidensiil 

1. Presiden memangku jabatan sebagai kepala pemerintahan dan 

kepala negara. 

2. Presiden diangkat melalui pemilu yang dipilih langsung oleh 

rakyat 
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3. Anggota legislatif dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan 

umum (pemilu) 

4. Presiden mempunyai hak prerogratif (hak istimewa) untuk 

mengangkat dan memberhentikan menteri-menterinya baik yang 

memimpin departemen dan non departemen 

5.  Kabinet (dewan menteri) dibentuk oleh presiden. Kabinet 

bertanggung jawab kepada presiden dan tidak bertanggung jawab 

kepada parlemen/legislatif. 

Hubungan eksekutif dan legislatif pada masa sebelum 

amandemen Undang-Undang Dasar 1945 atau dengan kata lain pada 

masa Orde Baru, adalah sangat baik. Bisa dikatakan demikian karena 

hampir tidak ada konflik antara Eksekutif dan Legislatif pada masa 

itu. Soeharto sebagai pemegang tampuk kekuasaan pada masa itu 

menggunakan topangan superioritas lembaga eksekutif terhadap DPR 

dan peran dwifungsi ABRI menghasilkan kehidupan politis yang 

stabil. DPR yang tentunya sebagian besar dari Fraksi Golongan Karya, 

selalu ‘manut’ dengan apa yang ditentukan oleh Soeharto. Hal ini 

sangat berbeda dengan masa setelah Orba, yaitu pada masa reformasi. 

Legislatif tidak mau lagi hanya berdiam diri, menuruti segala apa yang 

dikatakan presiden. Bahkan cenderung kekuatan legislatif kini 

semakin kuat. Hal ini bisa dilihat ketika DPR menjatuhkan 

impeachment terhadap Gus Dur. 

Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 mengenai pemilihan 

eksekutif dalam hal ini presiden dan wakil presiden dan pemilihan 

legislatif dalam hal ini anggota DPR yang telah mengubah pola atau 

sistem yaitu dengan pemilihan langsung oleh rakyat. Perubahan sistem 

pemilihan ini ternyata juga berpengaruh terhadap relasi atau hubungan 

antara Presiden dengan anggota DPR itu sendiri. Pengaruh yang 

dimaksud disini adalah tentang relasi antara Presiden dan anggota 

DPR yang tidak kunjung membaik. Dengan pemilihan dari rakyat 

langsung, membuat Presiden dan anggota DPR merasa mempunyai 

legitimasi ataupun mempunyai hak bahwa dirinya adalah wakil dari 

rakyat langsung dan merasa punya dukungan penuh dari rakyat. 

Perasaan yang seperti ini, maka bisa jadi mendorong presiden menjadi 
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kurang bertoleransi dengan kelompok oposisi. Hal ini membuat 

keegoisan antara Presiden dan anggota DPR menjadi semakin kuat.  

Daalam sistem multipartai dalam sistem presidensial, maka bisa 

jadi hubungan yang tidak kunjung membaik antara presiden dengan 

legislatif karena sistem tersebut, sehingga bisa mengakibatkan 

hubungan antara eksekutif dan legislatif akan mengalami deadlock 

dan akan akan menghalangi proses demokrasi. 

Hubungan atau relasi presiden dengan anggota DPR, bisa juga 

disebabkan oleh sistem presidensial pada pemerintahan Indonesia. 

Disini dapat dijelaskan bahwa sistem presidensial yang tidak 

mengenal adanya mosi tidak percaya, apabila suatu ketika ada konflik 

atau masalah dengan legislatif, eksekutif tidak perlu takut dengan 

adanya penggulingan kekuasaan, karena DPR tidak bisa memberikan 

mosi tidak percaya. Dari sinilah, maka perselisihan antara presiden 

dengan anggota DPR bisa terus berlanjut tanpa ada suatu ‘ketakutan’ 

eksekutif akan kekuasaannya. 

Hubungan yang tidak sehat antara eksekutif dan legislatif 

memang selalu terjadi di setiap pemerintahan. Dulu semasa 

pemerintahan Orde Baru, ada Sri Bintang Pamungkas, masa Gus Dur 

sangat terlihat karena dengan adanya impeachment terhadap Gus Dur, 

dan sekarang pada masa SBY-JK, diantaranya adalah interpelasi DPR 

terhadap penggantian panglima TNI oleh Presiden SBY, soal impor 

beras pada masa SBY, tentang pemilihan Gubernur BI, tentang Iran, 

dan sebagainya. 

Relasi antara eksekutif dan legislatif pada masa pemerintahan 

SBY-JK ini patut dicermati. Hal ini terkait karena pada pemilihan 

presiden 2004 lalu, SBY-JK terpilih dari partai kecil dan dukungan 

minoritas di legislatif (DPR). Presiden SBY kemudian membentuk 

kabinet Indonesia Bersatu yang bukan merupakan kabinet keahlian 

melainkan kabinet koalisi. Hal ini dilakukan SBY karena dia dan 

wakilnya berasal dari partai kecil maka dia berusaha untuk mencegah 

rongrongan dari DPR dengan membentuk kabinet koalisi dari partai-

partai. Hal ini juga menimbulkan adanya fenomena ‘dua kaki’, yaitu 

partai dimana wakilnya menduduki menteri dalam kabinet Indonesia 
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Bersatu, dan sementara di dalam DPR, partai ini menjadi partai 

oposisi. 

Kasus SBY-JK dimana mereka terpilih dari partai kecil 

mengharuskan SBY-JK menjalin hubungan yang baik dengan DPR. 

Hal ini disebabkan oleh banyaknya aspek yang memerlukan 

kompromi politik dengan DPR, misalnya dalam penetapan anggaran 

Bila hubungan tidak berjalan dengan baik, maka sangat mungkin 

sering terjadi penolakan-penolakan oleh DPR terhadap pengajuan 

anggaran ataupun pengajuan kebijakan ataupun RUU, dan lain-lain. 

Penolakan-penolakan ini tentunya akan membuat pemerintahan 

berjalan dengan tidak efektif. 

Menurut penulis, hubungan eksekutif dan legislatif yang tidak 

menunjukkan sinyal positif disebabkan oleh keegoisan di masing-

masing pihak dimana mereka sama-sama merasa mempunyai 

legitimasi yang kuat karena dipilih langsung oleh rakyat. Hal ini 

seharusnya tidak boleh terjadi. Seharusnya eksekutif dan legislatif 

selalu bekerjasama dimana yang satu menjadi pelaksana dan yang satu 

menjadi kontrol terhadap pelaksanaan kebijakan. Hal ini tentunya 

akan lebih baik dibandingkan hubungan yang saling menjatuhkan dan 

ujungnya sebenarnya tidak berpihak kepada rakyat hanya kepentingan 

kelompok masing-masing saja. Namun, terlepas dari itu semua, 

hubungan antara eksekutif dan legislatif ini memang sedang mencari 

jati dirinya karena kita semua sedang belajar tentang demokrasi. 

Kecenderungan itu didasarkan kepada dasar pemikiran bahwa 

relasi presiden dan lembaga legislatif (khususnya DPR) di dalam 

sistem pemerintahan presidensial acap kali terjebak dalam pola 

hubungan tarik-menarik dan ketegangan. Hal begitu terjadi apabila 

kekuatan partai politik mayoritas di lembaga legislatif berbeda dengan 

partai politik pendukung presiden. Pengalaman serupa hampir terjadi 

pada semua negara yang mempratikkan sistem presidensial, termasuk 

di Amerika Serikat. 

Pada satu sisi, meskipun penataan lembaga perwakilan rakyat 

tidak lagi memberi wewenang kepada MPR untuk memilih presiden, 

di sisi lain, hasil perubahan UUD 1945 memberikan wewenang lebih 

besar bagi DPR. Dengan posisi sama-sama mendapat mandat 
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langsung rakyat, presiden dan DPR pola relasi keduanya bisa 

dilematis. Dengan merujuk ke banyak pengalaman, jika partai 

mayoritas di lembaga legislatif sama dengan partai politik pendukung 

presiden atau mayoritas partai di lembaga legislatif mendukung 

presiden, praktik sistem presidensial dengan mudah terperangkap 

menjadi pemerintahan otoriter. Sebaliknya, dalam hal terjadi 

perbedaan dukungan politik, relasi presiden dan DPR amat terjebak 

dalam ketegangan. 

Dengan dukungan seperti itu, sebenarnya, sistem presidensial 

berayun antara dua pendulum, yaitu pemerintahan yang tidak stabil 

dan pemerintahan yang mudah terjebak dalam praktik yang otoriter. 

Jebakan otoriter akan mudah terjadi karena eksekutif yang mendapat 

dukungan solid dari kekuatan politik di lembaga perwakilan rakyat. 

Bilamana itu terjadi, presiden akan menjadi sosok yang sangat 

berkuasa (a very powerful president). Bahkan, kondisi a very powerful 

president akan dengan mudah terwujud karena presiden memiliki 

fungsi ganda sebagai kepala negara dan sekaligus sebagai kepala 

pemerintah.  

Dengan gambaran demikian, komposisi politik DPR pasca-

Pemilu Legislatif 2014 sebetulnya tidak perlu terlalu dikhawatirkan. 

Secara positif, bentangan fakta yang tersaji dapat dimaknai sebagai 

bagian dari upaya membangun mekanisme checks and balances. 

Bahkan, dengan berkaca dari pengalaman dua periode kepemimpinan 

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dukungan mayoritas partai 

politik di DPR pun tidak menjadi jaminan bahwa presiden akan 

dengan mudah berhadapan dengan lembaga perwakilan. Dari 

pengalaman itu, Jokowi-JK tidak perlu terlalu ngotot berupaya 

menambah dukungan kekuatan partai politik di DPR. 

Sekalipun secara teoretis telah ada warning potensi ketegangan 

hubungan presiden dan DPR, hasil perubahan UUD 1945 justru 

memperbanyak titik singgung kedua lembaga ini. Misalnya, dalam 

fungsi legislasi, keterlibatan presiden dan DPR relatif berimbang. 

Selain itu, sejumlah agenda bernegara memerlukan `persetujuan' dan 

`pertimbangan' DPR. Misalnya, persetujuan DPR diperlukan dalam 

menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan 
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negara lain; setelah presiden menerbitkan peraturan pemerintah 

pengganti undang-undang (perppu); dan anggota Komisi Yudisial 

diangkat dan diberhentikan presiden dengan persetujuan DPR. 

Sementara itu, pertimbangan DPR diperlukan untuk mengangkat duta, 

menerima penempatan duta negara lain, dan memberi amnesti dan 

abolisi. Lebih jauh, persetujuan dan pertimbangan masih muncul 

dalam proses pengisian jabatan-jabatan strategis yang diatur di level 

undang-undang. 

Terkait dengan penjelasan tersebut, dalam `Presidensial 

Berwajah Parlementer' (Media Indonesia 10 Desember 2013) 

dikemukakan bahwa purifikasi pascaperubahan UUD 1945 tidak 

mampu menghilangkan karakter sistem parlementer dalam sistem 

pemerintahan presidensial Indonesia, terutama dalam hubungan 

presiden dengan lembaga perwakilan. Bukti yang sulit dibantah, 

semakin dominannya legislatif terhadap kekuasaan presiden terutama 

dalam penggunaan fungsi pengawasan DPR. Dalam praktik, pada satu 

sisi, sebagian kekuatan politik di DPR cenderung menggunakan fungsi 

pengawasan secara berlebihan (overdosis). Sementara itu, pada sisi 

lain, muncul pula ketakutan berlebihan presiden atas penggunaan 

fungsi pengawasan DPR. 

Akibatnya, presiden dan DPR sering kali terlibat da lam model 

politik tarik ulur yang tak berkesudahan. Dengan merujuk ke 

pengalaman hubungan presiden-DPR sejak berakhirnya rezim 

pemilihan oleh MPR, saat ini sudah waktunya membahas pola 

pengelolaan hubungan yang berbeda dengan periode sebelumnya. 

Pemikiran ke arah itu diperlukan tidak dimaksudkan untuk 

menghilangkan keharusan melakukan checks and balances presiden 

dan DPR. Sejumlah pihak percaya, sekiranya tidak dilakukan upaya 

pengelolaan hubungan yang lebih baru, jebakan wewenang yang 

dimiliki presiden dan DPR berpotensi memperparah hasil yang 

mestinya dicapai. Misalnya, bentangan empiri menunjukkan betapa 

fungsi legislasi gagal mencapai target yang telah dibuat dalam 

program legislasi nasional. 

Terkait dengan fungsi legislasi, pola hubungan presiden dan 

DPR harus mengikuti ketentuan yang diatur dalam Pasal 20 Ayat (2) 
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UUD 1945.Selama ini, proses pembahasan di DPR dilakukan antara 

fraksi-fraksi dan menteri yang ditunjuk presiden. Mestinya, dengan 

merujuk Pasal 20 Ayat (2) UUD 1945 tersebut, pola pembahasan 

harus dilakukan DPR pemerintah. Untuk itu, peran fraksi harusnya 

dilakukan dalam proses pembahasan internal DPR. Dengan pola baru 

itu, ketika pembahasan bersama, tidak lagi muncul daftar inventarisasi 

masalah (DIM) fraksi, tetapi yang dibahas ialah DIM pemerintah dan 

DIM DPR. Secara hukum, upaya mengembalikan pola pembahasan 

pada Pasal 20 Ayat (2) UUD 1945 juga telah dituangkan dalam 

Putusan MK No 92/PUU-X/2012. Begitu pula dengan fungsi 

pengawasan, DPR harus mampu keluar dari pola yang umumnya 

dipakai dalam sistem parlementer. Berdasarkan ketentuan dalam UUD 

1945, seharusnya tidak ada lagi pemikiran bahwa DPR dapat 

memberhentikan presiden dengan alasan politik. Kemungkinan untuk 

memakzulkan presiden hanya dapat dilakukan jika presiden terbukti 

melakukan pelanggaran hukum sebagaimana termaktub di dalam 

Pasal 7A UUD 1945. Artinya, kekuatan politik DPR tak elok 

menggunakan Pasal 7A dan 7B UUD 1945 untuk menekan presiden. 

Sementara itu, presiden tidak pula perlu merasa tertekan dengan 

geliat politik di DPR. Bagaimanapun, dengan konstruksi UUD 1945 

hasil perubahan, pemakzulan tidaklah mudah dilakukan. Bahkan, 

model pemakzulan Indonesia jauh lebih berat dan sulit bila 

dibandingkan dengan Amerika Serikat (AS). Artinya, bila saat ini 

muncul wacana berupa ancaman untuk memakzulkan Jokowi-JK, 

ancaman tersebut harus dibaca sebagai lelucon belaka. Perlu disadari, 

sekiranya tidak terjadi pelanggaran sebagaimana termaktub dalam 

Pasal 7A UUD 1945 dan berhasil melalui proses dalam Pasal 7B UUD 

1945, pemakzulan tidak akan pernah terjadi. 

 

Penutup 

Konsekuensi hubungan eksekutif dan legislatif dalam sistem 

presidensial, pengelolaan hubungan presiden dan DPR tidak perlu 

menjadi kekhawatiran yang berlebihan. Sepanjang hubungan 

diletakkan sebagai strategi untuk mencapai tujuan bernegara 

sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, pola hubungan 
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presiden-DPR pasti akan menguntungkan rakyat. Selain itu, 

pengelolaan hubungan presiden-DPR tidak boleh dikendalikan 

kekuatan-kekuatan di luar gedung DPR dan di luar kantor 

kepresidenan. Jika sama-sama bergerak mencapai tujuan bernegara, 

hubungan presiden dan DPR tidak akan bertentangan dan menjauh 

dari logika kepentingan rakyat. 
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SUSUNAN, KEDUDUKAN, FUNGSI DAN PERAN DPR RI 

DALAM PERSPEKTIF POLITIK HUKUM PEMERINTAHAN 

PRESIDENSIIL 

 

Oleh: Rakhmat Noorpliandy 

 

 

PENDAHULUAN 

Terobosan luar biasa telah dilakukan pemerintahan reformasi 

ketika secara berani mengamandemen UUD 1945. Tidak tanggung-

tanggung, amandemen dilakukan sebanyak empat kali, yaitu tahun 

1999, 2000, 2001, dan 2002. Padahal pada pemerintahan Orde Baru 

yang dipimpin Soeharto, UUD 1945 disucikan dan haram hukumnya 

untuk diutak-atik, dikritik, dan apalagi diubah. Meskipun merupakan 

suatu prestasi, tetapi hasil amandemen tersebut masih menyisakan 

problematika. Problematika tersebut semakin nyata ketika UUD 

Negara Republik Indonesia 1945 hasil amandemen diterapkan. 

UUD 1945 versi asli menempatkan presiden sebagai sentral dari 

kekuasaan. Hal ini dapat dilihat pada pengaturan mengenai 

kewenangan presiden yang relatif tidak seimbang dengan bidang 

kekuasaan lainnya. Di bidang legislasi misalnya, presiden memiliki 

kewenangan yang cukup besar, sementara DPR hanya sebagai 

lembaga yang menyetujui legislasi yang diajukan presiden. Besarnya 

kekuasaan presiden (eksekutif) telah dibuktikan oleh dua 

pemerintahan sebelumnya, demokrasi terpimpin Soekarno dan orde 

baru Soeharto. 

Salah satu hal yang mendasari amandemen UUD 1945 adalah 

semangat untuk membatasi kekuasaan eksekutif dan memberdayakan 

DPR. Melalui amandemen pertama (1999), kekuasaan presiden 

dipangkas dan kekuasaan DPR ditambah. Kewenangan legislasi yang 

dimiliki presiden dalam Pasal 21 telah diubah sehingga presiden 

hanya mempunyai hak untuk mengajukan RUU. Sementara dalam 

UUD 1945 versi asli dinyatakan bahwa, “Presiden memegang 
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kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR”. 

Selain itu, masa jabatan presiden dibatasi secara tegas. Hak diplomatik 

presiden, seperti mengangkat duta besar, konsul, dan menerima duta 

dari negara lain dilakukan dengan memperhatikan pertimbangan DPR 

(Pasal 13 ayat 2 Amandemen I). 

Pada amandemen kedua, DPR diberi hak interpelasi, hak angket 

dan hak menyatakan pendapat. Selain itu, setiap anggota DPR 

mempunyai hak untuk mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul 

dan pendapat, serta hak imunitas (Pasal 20A). Penambahan kekuasaan 

DPR dan pemangkasan kekuasaan presiden tersebut dalam prakteknya 

telah mengakibatkan kekuasaan terpusat pada DPR (legislative 

centered). Checks and balances antara dua kekuasaan ini juga tidak 

terjadi dalam pembentukan UU. DPR mempunyai posisi yang 

determinan dalam penyusunan UU, termasuk juga penyusunan APBN. 

Hal ini tentu saja dapat mengacaukan agenda-agenda pemerintahan 

yang telah dirancang sebelumnya. Checks and balances juga tidak 

terjadi ketika presiden tidak diberi kekuasaan semacam hak veto untuk 

menolak undang-undang yang telah disahkan oleh DPR. Apalagi 

ketika Pasal 20 diubah melalui amandemen kedua, yang menentukan 

bahwa, “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”. 

Semangat amandemen untuk memberdayakan DPR dan 

mengurangi kekuasaan presiden berdampak negatif ketika UUD 

Negara Republik Indonesia 1945 hasil amandemen diterapkan. 

Kewenangan interpelasi yang dimiliki DPR menjadi alat untuk 

mengintervensi kebijakan presiden. Melalui hak interpelasi ini, DPR 

bahkan dapat menjatuhkan presiden sebagaimana terjadi pada 

Abdurrahman Wahid. 

Melalui amandemen, struktur lembaga legislatif juga diubah. 

Selain perwakilan rakyat (DPR), lembaga legislatif diisi pula dengan 

perwakilan daerah, yang disebut dengan Dewan Perwakilan Daerah 

(DPD). Sehingga dalam lembaga perwakilan MPR, terdapat dua 
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kamar lain yakni DPR dan DPD, yang lazim disebut dengan sistem 

bikameral. 

Pemikiran tentang Lembaga Dewan Perwakilan Daerah ini 

didasarkan atas beberapa pertimbangan antara lain diadakan atau 

dibentuk untuk menganti anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat 

dari unsur Utusan Daerah yang tidak dapat mencerminkan aspirasi 

daerah. Ada juga pemikiran yang mendorong lahirnya Lembaga 

Dewan Perwakilan Daerah itu ialah keikutsertaan daerah dalam 

Utusan Daerah di Majelis Permusyawaratan Rakyat sangat terbatas 

yaitu pada saat sidang-sidang majelis saja (Bagir Manan, 2001:60-63).  

Bersama DPR, DPD diharapkan menjadi salah satu kamar dari 

sistem parlementer dua kamar dalam format baru perwakilan politik 

Indonesia. Jika DPR merupakan parlemen yang mewakili peduduk 

DPD adalah parlemen yang mewakili wilayah atau daearah dalam hal 

ini provinsi. Tetapi, struktur ini tidak sepenuhnya mencerminkan 

sistem bikameral. DPD yang semestinya salah satu kamar dari sistem 

dua kamar, tidak mempunyai kekuasaan yang memadai. Kewenangan 

DPD hanya terbatas pada kekuasaan-kekuasaan yang berkaitan dengan 

otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan 

pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya 

alam dan sumber ekonomi lainnya, serta masalah perimbangan 

keuangan pusat dan daerah (Pasal 22D UUD Negara Republik 

Indonesia 1945). Di luar itu, kekuasaan DPD hanya memberi 

pertimbangan kepada DPR. Dengan demikian, keberadaan DPD relatif 

tidak berfungsi 

Meskipun merupakan representasi daerah-daerah yang telah 

dipilih langsung oleh rakyat namun keberadaan DPD dapat di 

ibaratkan anatara ”ada dan tiada”. Betapa tidak karena fungsi dan 

wewenang yang dimiliki oleh DPD hanya terbatas tidak seperti yang 

dimiliki oleh DPR. Dampak lainnya adalah, tidak terjadi checks and 

balances antara DPR dan DPD itu sendiri. 

Sistem pemerintahan dan politik di Indonesia mempunyai 

sistem dan tujuan untuk menjaga suatu kestabilan negara itu. Namun 

di beberapa negara sering terjadi tindakan separatisme karena sistem 

pemerintahan yang dianggap memberatkan rakyat ataupun merugikan 
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rakyat. Sistem pemerintahan mempunyai fondasi yang kuat dimana 

tidak bisa diubah dan menjadi statis. Jika suatu pemerintahan 

mempunya sistem pemerintahan yang statis, absolut maka hal itu akan 

berlangsung selama-lamanya hingga adanya desakan kaum minoritas 

untuk memprotes hal tersebut. 

Secara luas berarti sistem pemerintahan itu menjaga kestabilan 

masyarakat, menjaga tingkah laku kaum mayoritas maupun minoritas, 

menjaga fondasi pemerintahan, menjaga kekuatan politik, pertahanan, 

ekonomi, keamanan sehingga menjadi sistem pemerintahan yang 

kontiniu dan demokrasi dimana seharusnya masyarakat bisa ikut turut 

andil dalam pembangunan sistem pemerintahan tersebut. Hingga saat 

ini hanya sedikit negara yang bisa mempraktikkan sistem 

pemerintahan itu secara menyeluruh. Secara sempit,Sistem 

pemerintahan hanya sebagai sarana kelompok untuk menjalankan roda 

pemerintahan guna menjaga kestabilan negara dalam waktu relatif 

lama dan mencegah adanya perilaku reaksioner maupun radikal dari 

rakyatnya itu sendiri. 

Indonesia merupakan bagian dari sistem politik dunia, dimana 

sistem politik Indonesia akan berpengaruh pada sistem politik negara 

tetangga maupun dalam cakupan lebih luas. Struktur kelembagaan 

atau institusi khas Indonesia akan terus berinteraksi secara dinamis, 

saling mempengaruhi, sehingga melahirkan sistem politik hanya 

dimiliki oleh Indonesia. Namun demikian, kekhasan sistem politik 

Indonesia belum dapat dikatakan unggul bila kemampuan positif 

struktur dan fungsinya belum diperhitungkan sistem politik negara 

lain. 

Salah satu syarat penting dalam memahami bagaimana sistem 

politik Indonesia adalah melalui pengembangan wawasan dengan 

melibatkan institusi-institusi nasional dan internasional. Artinya 

lingkungan internal dan eksternal sebagai batasan dari suatu sistem 

politik Indonesia harus dipahami terlebih dahulu. 
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Sistem Pemerintahan Negara RI menurut UUD Negara Republik 

Indonesia 1945 

Memperhatikan sistem pemerintahan presidensial yang 

berkembang di negara-negara modern demokratis saat ini, terlihat 

perbedaan yang cukup berarti penerapannya di setiap negara. 

Sekalipun Amerika dapat dipandang sebagai first model namun dalam 

perkembangannya, berbagai negara yang coba mengadopsi sistem 

tersebut, dalam perkembangannya kemudian melakukan berbagai 

penyesuaian-penyesuaian dengan cultur politik di masing-masing 

negara tersebut. 

Sekalipun di awal tulisan ini telah dikemukakan berbagai 

kelemahan yang terdapat dalam sistem presidensial, namun, 

kelemahan yang terdapat dalam sistem presidensial tersebut, 

merupakan model yang lebih baik dalam rangka menjaga kekuasaan 

agar tetap berjalan secara normal. Berbeda dengan sistem parlementer 

yang lebih mengedepankan proses politik, namun tidak dapat 

dihindari bahwa faktor internal negara juga cukup menentukan 

kesuksesan penerapan sistem presidensial dalam setiap negara, oleh 

karena itu, sekalipun proses politik juga menjadi instrumen penting 

dalam keberlangsungan demokrasi, akan tetapi, tidaklah suatu 

hambatan yang cukup signifikan peluang yang diberikan oleh sistem 

presidensial untuk juga tumbuh kembangnya demokrasi dengan wajah 

yang variatif.  

Dari berbagai persoalan yang muncul tersebut, bagi Indonesia 

sebenarnya yang penting adalah “kepastian” bentuk sistem yang 

diterapkan, pasca perubahan UUD 1945 sebenarnya upaya untuk 

semakin memperkukuh sistem presidensial telah dilakukan. Namun, 

tidak dapat dipungkiri bahwa “sedikit” di dalam sistem parlementer 

juga memiliki sisi-sisi positif yang mendapatkan tempat untuk 

dikembangkan dalam sistem presidensial, akibatnya, tidak dapat 

dihindari terjadinya “pengawinan” yang tidak sekufu, akibatnya 

tumpang tindih dalam mengembangkan sistem tersebut berpengaruh 

terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia. 

Dalam sistem presidensial, fungsi-fungsi seremonial 

terkombinasikan dalam kekuasaan politik dan administrator serta 
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tanggungjawab presiden yang bersifat menyeluruh. Karena itu, 

presiden mempunyai fungsi ganda, sebagai kepala negara dan kepala 

pemerintahan. Pemusatan kekuasaan ini pulalah yang kemudian 

menjadi kritikan tajam kalangan pendukung parlementer-kabinet, di 

mana penggabungan kekuasaan yang memusat tersebut membuat 

presiden memiliki kharisma yang luar biasa, dan akibatnya, rasa 

penghormatan, kekecewaan dan rasa tidak puas sulit untuk 

dikembangkan dalam model-model yang demokratis. Menurut Jimly, 

tidak mungkin dalam satu wujud kekuasaan yang mutlak tersebut 

rakyat akan mudah untuk menentukan sikap suka atau tidaknya 

terhadap presiden.  Dalam kerangka yang sama, Juan J. Linz 

mengatakan bahwa sistem presidensial tidak cukup mampu bersikap 

inklusif dalam proses politik, berbeda dengan sistem parlementerism 

yang lebih fleksibilitas dalam mengembangkan proses politik 

pemerintahannya.  

Di Indonesia,  sistem presidensial ini didasari kepada ketentuan 

Pasal 4 ayat (1) : Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan 

pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Berdasarkan kepada 

ketentuan pasal inilah sistem pemerintahan Indonesia dapat 

dikategorikan sebagai sistem presidensial. Namun sistem yang 

dikembangkan Indonesia seperti ditulis Ismail Suny berbeda dengan 

sistem presiden di Amerika. 

Meskipun UUD 1945 menyatakan bahwa kekuasaan 

pemerintahan negara (executive power) akan dipegang oleh presiden, 

seperti dinyatakan pula dalam UUD Amerika Serikat, Presiden 

Indonesia tidak menjadi Kepala Eksekutif atau Pemimpin yang 

sebenarnya dari Eksekutif seperti halnya Presiden Amerika Serikat. Ia 

harus melaksanakan kekuasaan yang ditentukan baginya oleh undang-

Undang Dasar menurut Undang-Undang Dasar (Pasal 4 ayat (1)). 

Salah satu dari ketentuan UUD 1945 adalah bahwa “Presiden dibantu 

oleh menteri-menteri Negara”.  

Berdasarkan penegasan UUD 1945 tentang presiden yang 

dibantu oleh menteri-menteri negara dalam menjalankan tugasnya, 

lebih lanjut menurut Suny hal ini menyerupai bentuk perubahan 

kekuasaan raja Inggris yang kemudian dialihkan kepada 
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“pemerintahan yang berdasarkan perwakilan dan pertanggungjawaban 

(representative and responsible government ) setelah Revolution 

Settlement  tahun 1689 Raja Inggris sebagai Kepala Negara could 

govern only through minister who had the confidence of parliament 

(dapat memerintah hanya melalui siapa yang mendapatkan 

kepercayaan dari parlemen) dan the prerogative of the Crown came to 

exercised by responsible Minister (hak istimewa Crown datang kepada 

Menteri yang bertanggung jawab).  Dari konsep dasar sistem 

presidensial dalam pemerintahan Inggris ini didasari kepada dua 

bentuk yaitu : a) yang memerintah hanya yang mendapatkan 

kepercayaan parlemen, dan b) hak istimewa untuk menteri yang 

bertanggung jawab. Sementara itu Douglas V. Verney menjelaskan 

bagaimana sistem pemerintahan presidensial tersebut : 

a) Majelis tetap sebagai majelis saja. Dalam teori sistem 

pemerintahan, terdapat tiga fase kekuasaan pemerintahan, 

meskipun peralihan dari fase satu ke fase yang lain tidak selalu 

tampak jelas. Pada awalnya, pemerintahan dipimpin oleh seorang 

raja yang bertanggung jawab atas seluruh sistem politik atau 

sistem kenegaraan. Kemudian muncul sebuah majelis dengan 

anggota yang menentang hegemoni raja. Terakhir, majelis 

mengambil alih tanggung jawab atas pemerintahan dengan 

bertindak sebagai parlemen sehingga raja kehilangan sebagian 

besar kekuasaan tradisionalnya. Ketiga fase ini merupakan pola 

yang pernah muncul di Inggris. Konsep sistem pemerintahan 

presidensial menuntut agar majelis tetap terpisah seperti dalam 

fase kedua sistem pemerintahan, dengan menghapuskan monarki 

dan mengganti raja dan pemerintahannya dengan seorang presiden 

dan majelis tetap sebagai majelis yang menjalankan fungsi kontrol 

terhadap kekuasaan presiden. 

b) Eksekutif tidak dibagi, melainkan hanya ada seorang presiden 

yang dipilih oleh rakyat untuk masa jabatan tertentu pada saat 

majelis dipilih. Penetapan eksekutif yang terpisah dimungkinkan 

karena eksekutif tidak terbagi sebagaimana yang terjadi dalam 

sistem parlementer. Presiden dipilih untuk masa jabatan yang 

pasti, hal ini mencegah majelis memaksa pengunduran dirinya, 

kecuali dengan tuduhan pelanggaran yang serius, dan sekaligus 
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menuntut presiden untuk bersedia dipilih kembali melalui 

pemilihan umum jika ia ingin terus memegang jabatannya, namun 

sebaiknya masa jabatan presiden ini dibatasi pada beberapa kali 

masa jabatan. Hal yang juga penting adalah pemilihan presiden 

pada saat bersamaan dengan pemilihan majelis, mekanisme ini 

akan menghubungkan dua cabang pemerintahan, mendorong 

persatuan partai dan memperjelas berbagai masalah. 

c) Kepala pemerintahan adalah kepala negara. Jika dalam monarki 

pra-parlementer kepala negara juga merupakan kepala 

pemerintahan, maka dalam sistem presidensial kepala 

pemerintahan menjabat sebagai kepala negara. Ini merupakan satu 

perbedaan penting karena perbedaan ini menarik perhatian ke arah 

kedudukan yang terbatas dan keadaan di seputar jabatan presiden. 

Presiden mempunyai sedikit konsekuensi hingga ia dipilih sebagai 

pemimpin politik oleh para pemilihnya dan ia tidak lagi 

memegang kekuasaan apapun setelah masa jabatannya berakhir. 

Aspek seremonial dari kedudukannya sebagai kepala negara 

hanya mencerminkan prestise politiknya. 

d) Presiden mengangkat kepala departemen yang merupakan 

bawahannya.Perdana menteri dalam sistem pemerintahan 

parlementer mengangkat menteri-menteri yang merupakan rekan-

rekannya di parlemen untuk bersama-sama membentuk 

pemerintahan. Sedangkan dalam sistem pemerintahan 

presidensial, presiden mengangkat menteri-menteri untuk 

dijadikan kepala departemen eksekutif di bawahnya. Dalam aturan 

formal yang berlaku di Amerika Serikat dan Filipina, 

pengangkatan menteri oleh presiden harus mendapatkan 

persetujuan dari majelis atau salah satu organnya (di Amerika 

Serikat adalah Senat dan di Filipina adalah Komisi 

Pengangkatan), sehingga pemilihan oleh presiden terbatas pada 

orang-orang yang disetujui oleh badan itu. Hal ini menghindarkan 

presiden untuk mengangkat orang-orang yang diragukan 

kapabilitas pribadinya. 

e) Presiden adalah eksekutif tunggal. Dalam sistem pemerintah 

presidensial, kekuasaan pemerintahan dipegang oleh satu orang, 
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yakni presiden. Berbeda dengan sistem pemerintahan parlementer 

yang bersifat kolektif, perdana menteri berkedudukan setara 

dengan menteri-menteri lainnya. 

f) Anggota majelis tidak boleh menduduki jabatan pemerintah dan 

sebaliknya.Dalam konvensi atau aturan parlementer negara-negara 

yang menganut sistem pemerintahan parlementer, kecuali Belanda 

dan Norwegia, seseorang dibolehkan untuk menduduki jabatan 

eksekutif dan legislatif sekaligus. Dalam sistem pemerintahan 

presidensial, orang yang sama tidak boleh menduduki dua jabatan 

tersebut. 

g) Eksekutif bertanggung jawab kepada konstitusi. Sistem 

pemerintahan presidensial menuntut presiden untuk bertanggung 

jawab kepada konstitusi, bukan kepada majelis sebagaimana 

dalam sistem parlementer. Biasanya majelis meminta presiden 

bertanggung jawab kepada konstitusi melalui proses dakwaan 

berat atau mosi tidak percaya, namun hal ini tidak berarti ia 

bertanggung jawab kepada majelis seperti dalam pengertian 

parlementer. Dakwaan ini menuntut kepatuhan hukum dan sangat 

berbeda dengan pelaksanaan kontrol politik atas tindakan 

presiden. 

h) Presiden tidak dapat membubarkan atau memaksa majelis. Majelis 

dalam sistem presidensial tidak dapat memberhentikan presiden, 

begitu pula sebaliknya presiden tidak dapat membubarkan majelis 

dan oleh karena itu mereka juga tidak dapat saling memaksa. Hal 

ini, menurut pendukung sistem presidensial, merupakan keadaan 

yang mendukung mekanisme check and balance agar berjalan 

secara optimal. 

i) Majelis berkedudukan lebih tinggi dari bagian-bagian 

pemerintahan lain dan tidak ada peleburan bagian eksekutif dan 

legislatif seperti dalam sebuah parlementer. Sebagaimana telah 

dikemukakan di atas, dalam sistem presidensial terlihat seperti ada 

kecenderungan tidak adanya lembaga yang dominan atas lembaga 

lain, karena presiden dan majelis sama-sama independen. Namun 

dalam praktek ada hal-hal yang justru memperlihatkan bahwa 

majelis berkedudukan lebih tinggi dari lembaga-lembaga lain 
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termasuk lembaga yudikatif. Salah satu contohnya adalah bahwa 

majelis dengan dasar UUD dapat menjatuhkan hukuman kepada 

presiden dalam proses dakwaan berat. Contoh lainnya adalah 

kekuasaan majelis untuk mengubah UUD menempatkan majelis 

sebagai lembaga yang dapat berbuat apa saja dalammengatur 

kekuasaan lembaga-lembaga lain dalam negara. Dalam sistem 

parlementer, konstitusi harus diubah dengan persetujuan 

pemerintah dan parlemen, sedangkan dalam sistem presidensial 

majelis dapat merubah UUD tanpa persetujuan presiden. 

j) Eksekutif bertanggung jawab langsung kepada para pemilih. 

Dalam sistem pemerintahan presidensial, presiden dipilih oleh 

rakyat, baik secara langsung atau melalui badan pemilihan, 

sedangkan perdana menteri dalam sistem parlementer dipilih oleh 

badan legislatif. Konsekuensi dari sistem ini adalah presiden akan 

merasa lebih kuat kedudukannya dari pada para wakil rakyat, 

karena ia dipilih oleh seluruh rakyat sedangkan para wakil rakyat 

dipilih oleh sebagian rakyat. Di beberapa negara Amerika Latin 

dan Perancis di masa de Gaulle, presiden dapat melangkah lebih 

jauh dari batas kekuasaannya dengan menggunakan alasan ini. 

k) Tidak ada fokus kekuasaan dalam sistem politik. Apabila dalam 

sistem parlementer kegiatan politik bertumpu pada parlemen, 

maka dalam sistem presidensial tidak ada lembaga yang menjadi 

konsentrasi kekuasaan, karena pada kenyataannya kekuasaan 

menjadi terbagi dan masing-masing lembaga memiliki 

kewenangan yang dikontrol oleh lembaga lainnya. 

Apabila diperhatikan sistem presidensial yang diterapkan di 

Indonesia, dengan kedudukan menteri yang hanya berkedudukan 

sebagai pembantu presiden “dan dapat diberhentikan oleh presiden 

kapan presiden berkehendak” meletakkan posisi menteri lemah dan 

jarang ditemukan dalam perjalanan pemerintahan Indonesia menteri 

memberikan rekomendasi untuk tindakan dan kebijakan yang akan 

diambil oleh presiden. 

Dari berbagai karakter yang dikemukakan Verney di atas, 

terlihat bahwa terdapat sfesifikasi kekuasaan yang dimiliki oleh 

presiden selaku kepala pemerintahan presidensial. Untuk mengetahui 
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bagaimana perkembangan sistem presidensial dalam sistem 

ketatanegaraan Indonesia, secara singkat dapat ditarik pergeseran 

makna sistem presidensial ini dari pemetaan yang dilakukan Ismail 

Suny : 

 

Variabel 

 

UUD1945 

Proklamasi 

UUD 1945 

Dekrit 

 

UUD 1949 

 

UUDS 1950 

 

Dasar 

Kekua-

saan 

Penyerahan luas 

urusan negara 

kepada eksekutif 

Presiden adalah 

kepala  negara 

Presiden bersama-

sama dengan seorang 

atau beberapa menteri 

 

 

 

Kewenan

gan 

Presiden tidak 

mempunyai sesuatu 

tugas administrasi 

untuk dilaksanakan, 

sebelumnya tugas 

ini di jalan KNIP, 

sampai presiden 

dapat melakukannya 

1) Presiden tidak 

bebas, dalam segala 

hal harus diambil oleh 

kabinet atau oleh 

menteri yang 

bersangkutan dan 

peraturan atau 

keputusan ini 

kemudian harus 

ditandatangani oleh 

presiden dan menteri 

2) Presiden memiliki 

kewenangan 

administratif 

pengangkatan pejabat 

negara 

-       

1) Presiden tidak 

menjalankan 

kekuasaan 

pemerintahan, 

kekuasaan 

menjalankan 

pemerintahan pada 

menteri dan kabinet. 

Presiden hanya simbol 

kekuasaan 

2) kewenangan 

presiden meliputi 

memberi tanda 

kehormatan, grasi, 

mengesahkan 

perjanjian 

3) presiden menurut 

Soekarno “tukang 

stempel”. 

 

Batasan 

Kewenan

gan 

1) Presiden dapat 

menyimpang 

melaksanakan 

tugasnya 

berdasarkan UU 

atau peraturan yang 

ada 

2) presiden 

memiliki 

kewenangan 

eksekutif yang 

mutlak 

Memberi kekuasaan 

kepada pemerintah, 

dengan cara dan 

dalam hal-hal yang 

akan ditentukan 

dengan UU federal 

Kekuasaan presiden 

terbatas dan 

dijalankan oleh kepala 

pemerintahan 
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Berdasarkan perjalanan konstitusi yang mengatur mengenai 

kekuasaan presiden sebagai kepala negara, konstitusi Indonesia 

memperlihatkan adanya perkembangan dan bahkan keadaan 

“dualisme” yang kadang-kadang meletakkan konsep presidensial tidak 

murni sebagaimana dimaksudkan oleh UUD 1945 itu sendiri.  

Menurut UUD 1945 sebelum dilakukan perubahan maka 

tampak bahwa sistem pemerintahan yang dianut “berlainan dengan 

sistem parlementer”. Berlainan dengan sistem parlementer bukan 

berarti menganut sistem presidensial menurut teori. Berdasarkan 

rumusan teoritis sistem presidensial jelas tidak dianut oleh UUD 1945, 

karena menurut sistem pemerintahan negara yang dianut UUD 1945 

disebutkan : 

Presiden yang diangkat oleh majelis, tunduk dan bertanggung 

jawab kepada majelis, ia adalah “mandataris” dari majelis, ia wajib 

menjalankan putusan-putusan majelis. Presiden tidak “neben” akan 

tetapi “untergeordnet” kepada majelis… majelis itu dapat diundang 

untuk persidangan istimewa supaya bisa minta pertanggungjawaban 

kepada presiden. 

Sehubungan dengan sistem pemerintahan yang dianut oleh 

UUD 1945, Sri Soemantri mengatakan : secara hati-hati dapat 

dikatakan, bahwa sistem pemerintahan yang dianut oleh negara RI 

mengandung segi presidensial dan segi-segi parlementer. Lebih lanjut 

Ismail Suny juga menjelaskan : 

Sebenarnya UUD 1945 meminjam beberapa prinsip dari 

pemerintahan presidensial dan beberapa pual dari pemerintahan 

parlementer… hal itu dibuktikan oleh karena Presiden RI yang secara 

langsung menunjuk menteri-menteri sebgai pembantu-pembantunya 

dan yang bertanggungjawab kepadanya. Akan tetapi, mengenai 

kekuasaan legislatif, beliau mempunyai kedudukan yang sama dengan 

seorang perdana menteri dalam suatu pemerintahan parlementer. Hal 

ini dibuktikan oleh kenyataan bahwa presiden harus 

bertanggungjawab kepada MPR.  

Dibandingkan dengan UUD Negara Republik Indonesia 1945 

hasil beberapa kali perubahan atau amandemen, dapat dinyatakan 

bahwa secara teoritis sistem pemerintahan negara yang dianut adalah 
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sistem presidensial murni dengan menunjuk kepada ketentuan yang 

terdapat dalam Pasal 4 , 6 A, 7, 7C, 17, 10, 11, 12, 13, 14, dan 15. dari 

berbagai ketentuan tersebut tampak bahwa ciri-ciri sistem presidensial 

yang disebutkan di atas dianut juga oleh UUD Negara Republik 

Indonesia 1945. disebutkan secara teoritis karena masih sulitnya untuk 

menggambarkan sebenarnya sistem pemerintahan yang dianut dalam 

UUD Negara Republik Indonesia 1945 itu di dalam kenyataannya. Hal 

ini disebabkan karena apabila pasal-pasal tersebut dihubungkan 

dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 7 A UUD 

Negara Republik Indonesia 1945 dalam kedudukan MPR sebagai joint 

session dari DPR dan DPD, sedangkan pengaturan lembaga DPD 

sampai sekarang belum jelas mekanisme hubungannya dengan 

lembaga negara yang lain, apalagi jika dikaitkan dengan ciri sitem 

pemerintahan presidensial. Adapun ketentuan tersebut ditegaskan 

dalam Pasal 2 dan 3. 

Dari ketentuan pasal-pasal dalam UUD Negara Republik 

Indonesia 1945 tersebut apabila dihadapkan dengan posisi sistem 

pemerintahan presidensial murni yang teoritis disebutkan terdapat 

dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945 seperti diuraikan di atas, 

tampak belum adanya kejelasan tentang sistem pemerintahan negara 

yang dianut. Adapun faktor tidak jelasnya pengaturan tentang sistem 

presidensial tersebut sering dipengaruhi oleh faktor politik di waktu 

perumusan pasal tentang presidensial tersebut dalam UUD Negara 

Republik Indonesia 1945. 

 

SISTEM POLITIK HUKUM INDONESIA 

Sekalipun di awal tulisan ini telah dikemukakan berbagai 

kelemahan yang terdapat dalam sistem presidensial, namun, 

kelemahan yang terdapat dalam sistem presidensial tersebut, 

merupakan model yang lebih baik dalam rangka menjaga kekuasaan 

agar tetap berjalan secara normal. Berbeda dengan sistem parlementer 

yang lebih mengedepankan proses politik, namun tidak dapat 

dihindari bahwa faktor internal negara juga cukup menentukan 

kesuksesan penerapan sistem presidensial dalam setiap negara, oleh 

karena itu, sekalipun proses politik juga menjadi instrumen penting 
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dalam keberlangsungan demokrasi, akan tetapi, tidaklah suatu 

hambatan yang cukup signifikan peluang yang diberikan oleh sistem 

presidensial untuk juga tumbuh kembangnya demokrasi dengan wajah 

yang variatif.  

Dari berbagai persoalan yang muncul tersebut, bagi Indonesia 

sebenarnya yang penting adalah “kepastian” bentuk sistem yang 

diterapkan, pasca perubahan UUD 1945 sebenarnya upaya untuk 

semakin memperkukuh sistem presidensial telah dilakukan. Namun, 

tidak dapat dipungkiri bahwa “sedikit” di dalam sistem parlementer 

juga memiliki sisi-sisi positif yang mendapatkan tempat untuk 

dikembangkan dalam sistem presidensial, akibatnya, tidak dapat 

dihindari terjadinya “pengawinan” yang tidak sekufu, akibatnya 

tumpang tindih dalam mengembangkan sistem tersebut berpengaruh 

terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia. 

 

Fungsi dan Wewenang DPR dan DPD dalam Mekanisme Check 

and Balances 

Perubahan UUD Negara Republik Indonesia 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 Negara Republik Indonesia 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. 

Kedudukan DPR sebagai lembaga perwakilan sangat kuat 

dengan kekuasaan yang cenderung berlebihan yang diberikan oleh 

UUD Negara Republik Indonesia 1945. Hal ini dapat dilihat dari 

ketentuan Pasal 5 ayat (1), Pasal 7A, Pasal 7B, Pasal 7C, Pasal 11, 
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Pasal 13 ayat (2) dan (3), Pasal 14 ayat (2), Pasal 19, Pasal 20, Pasal 

20A, Pasal 21 dan Pasal 22 ayat (2) dan (3). Sebagai lembaga 

perwakilan DPR mempunyai beberapa fungsi yakni fungsi legislasi, 

fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Untuk melaksanakan fungsi-

fungsi tersebut DPR mempunyai tugas dan wewenang. 

Sesuai dengan pasal 22D ayat (1),hanya DPR dan DPD yang 

bersentuhan dengan bidang pembentukan undang-undang secara 

lengkap pasal 22D ayat (1) menyatakan DPD dapat mengajukan 

kepada DPR rancangan undang-undang yang berkaitan dengan 

otonomi daerah,hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan 

pemekaran serta penggabungan daerah,pengelolaan sda dan sumber 

daya ekonomi laenya, serta berkaitan dengan perimbangan pusat dan 

daerah. 

Mencermati ketentuan Pasal tersebut ada 2 (dua) kesimpulan. 

Pertama DPD hanya dapat mengajukan rancangan undang-undang ke 

DPR, hal tersebut jelas berbeda dengang ketentuan Pasal 5 ayat (1) 

dan pasal 21 UUD Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan 

Presiden dan DPR berhak mengajukan rancangan undang-undang. 

Menurut Sivitri Susanti, kata dapat dalam Pasal 22D ayat (1) tersebut 

membuat DPD tidak mempunyai kekuasaan legislasi yang efektif. 

Kedua, lingkup rancangan undang-undang yang dapat diajukan 

oleh DPD sangat terbatas, yakni hanya untuk urusan otonomi 

daerah,hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta 

penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber 

daya ekonomi lainya, serta berkaitan dengan perimbangan pusat dan 

daerah. 

Pengaturan fungsi legislasi DPD berlanjut pada Pasal 22D ayat 

(2) UUD Negara Republik Indonesia 1945  yang berbunyi DPD ikut 

membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi 

daerah,hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta 

penggabungan daerah,pengelolaan sda dan sumber daya ekonomi 

laenya, serta berkaitan dengan perimbangan pusat dan daerah, serta 

memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-

undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan 

undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama. 
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Frasa ikut membahas dan memberikan pertimbangan dalam 

pasal tersebut sangat tidak sebanding dengan wewenang DPR bersama 

presidem dalam pembahasan dan persetujuan bersama dalam 

membuat UU. 

Dengan kewenanganya yang terbatas itu, Saldi Isra secara tegas 

menyatakan bahwa DPD tidak dapat dikatakan mempunyai fungsi 

legislasi. Lebih lanjut Saldi Isra mrnyatakan bahwa "fungsi legislasi 

harus dilihat secara utuh yaitu dimulai dari proses pengajuan samapi 

menyetujui rancangan undang-undang. Ketimpangan fungsi legislasi 

menjadi semakin nyata dengan adanya Pasal 22D ayat (1) tersebut 

dimana kekuasaan membentuk uu berada ditangan DPR. Dengan 

menggunakan cara a contrario, sebagai bagian dari lembaga 

perwakilan rakayat yang dapat mengajukan dan ikut membahas ruu 

bidang tertentu sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 22D ayat (2) 

DPD tidak mempunyai fungsi legislasi (Saldi Isra, 2000:348). 

Melihat pasal-pasal dalam UUD Negara Republik Indonesia 

1945 yang mengatur DPD, lembaga ini tidak memiliki wewenang 

membentuk undang-udang bersama-sama DPR dan Presiden. 

Wewenang DPD hanya terbatas dan di persempit karena DPD hanya 

memberi pertimbangan seolah-olah DPD hanya sebagai dewan 

pertimbangan DPR dan Presiden saja. UUD Negara Republik 

Indonesia 1945 secara eksplisit telah memangkas penggunaan fungsi 

legislasi yang dimiliki oleh DPD. Hal ini terlihat dalam Pasal 20 ayat 

(1) dan Pasal 20 A ayat (1), begitu juga dengan apa yang dijabarkan 

lebih lanjut dalam UU No. 17 Tahun 2014 tentang Susunan 

Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD. 

Dari ketentuan perundang-undangan tersebut jelas terlihat 

bahwa DPD hanya ikut membahas RUU tertentu yang berkaitan 

dengan otonomi daerah dan dapat memberi pertimbangan kepada DPR 

saat DPR melaksanakan kewenangaanya. Dan dari ketentuan 

perundang-undangan tersebut juga jelas terlihat bahwa sistem 

bicameral yang dituangkan dalam UUD Negara Republik Indonesia 

1945 hasil amandemen tidak sesuai dengan prinsip bicameral umum 

dalam teori-teori kenegaraan, yakni fungsi parlemen yang dijalankan 
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oleh dua kamar berimbang (balances) dalam proses legislasi dan 

pengawasan. 

Dari apa yang diformulasikan dalam Pasal 22 C dan Pasal 22 D 

UUD Negara Republik Indonesia 1945 menunjukkan betapa lemahnya 

peran dan fungsi DPD bila di bandingkan DPR. Lemahnya peran DPD 

sebagai perwakilan local mengaburkan paradigma kedaulatan rakyat 

dan check and balances dalam konstitusi kenegaraan Indonesia. Kalau 

dalam sistem ketatanegaraan yang menganut sistem parlemen dua 

kamar (bicameral) murni, kedua kamar diberi tugas dan wewenang 

yang sama misalnya dalam menetapkan undang-undang, sedang yang 

terjadi di indonesia, konsep bikameral tidak dijalankan dengan 

pembagian fungsi dan wewenang yang sama. 

Konsep atau gagasan awal reformasi konstitusi yang melahirkan 

DPD dilatarbelakangi oleh beberapa hal, pertama gagasan untuk 

mengubah sistem perwakilan menjadi sistem dua kamar (bicameral 

system). Dalam sistem ini DPD akan bertindak sebagai The Uppon 

House atau Majelis Tinggi, sedang DPR sebagaiThe Lower House 

atau Majelis Rendah. Kedua gagasan untuk meningkatkan 

keikutsertaan daerah terhadap jalannya politik dan pengelolaan 

negara. Lahirnya DPD dapat pula dipandang sebagai koreksi atau 

penyempurnaan sistem Utusan Daerah di MPR menurut ketentuan 

Pasal 2 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia 1945 sebelum 

amandemen. Tetapi disamping gagasan tersebut alasan utamanya 

adalah kebutuhan untuk mengartikulasikan aspirasi masyarakat daerah 

secara struktural yang dianggap dapat mempresentasikan wilayah-

wilayah, diharapkan mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat 

di daerah melalui institusi formal ditingkat nasional. Karenanya UUD 

Negara Republik Indonesia 1945 hasil amandemen seringkali menuai 

kritik karena dianggap melahirkan DPD yang lemah. 

 

Strong atau Soft Bicameral? 

Salah satu konsekuensi dua kamar (terdiri dari DPR dan DPD), 

perlu nama bagi badan perwakilan yang mencerminkan dua unsur 

perwakilan tersebut, seperticongress sebagai nama badan perwakilan 

yang terdiri dari Senate dan House Representatives. Di kerajaan 
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Belanda wadah badan perwakilan adalah "Staten General"yang terdiri 

dari de Earste Kamer (Perwakilan dari Daerah) dan De Tweede 

Kamer(Perwakilan seluruh rakyat). Di Inggris badan perwakilan 

bernama Parliamentyang terdiri dari house of Lords (perwakilan 

golongan) dan house of Commons(perwakilan seluruh rakyat). 

Begitulah yang terjadi pada setiap negara dengan sistem perwakilan 

dua kamar (Bagir Manan, 2003 : 54). 

Nampaknya nama yang diinginkan untuk badan perwakilan dua 

kamar di Indonesia adalah tetap memakai nama "Majelis 

Permusyawaratan Rakyat". Oleh karena itu konsekuensinya adalah 

MPR tidak lagi menjadi suatu lingkungan jabatan tersendiri yang 

mempunyai wewenang sendiri. Jadi wewenang MPR yang baru 

melekat pada wewenang DPR dan DPD. Akan tetapi kalau melihat 

ketentuan Pasal 2 (1) dan pasal 3 (1,2,3) UUD Negara Republik 

Indonesia 1945 sebelum diamandemen hanya ada dua badan 

perwakilan tingkat pusat yang terpisah. Sekarang dengan hadirnya 

DPD ada tiga badan perwakilan. Sehingga walaupun ada perubahan-

perubahan terhadap MPR tapi MPR tetap mempunyai wewenang 

sendiri secara original, yang berada diluar wewenang DPR dan DPD. 

Oleh karen itu MPR sendiri masih tetap dapat memperahankan 

namanya, yaitu untuk menyebut nama rumah bagi parlemen yang 

terdiri dari dua kamar tersebut (Jimly Asshidiqieu, 2004:162) 

Menurut teori Arend Lijphart, sistem parlemen bikameral di 

Indonesia dikategorikan sebagai medium strength bicameralism 

dengan konstruksi Asimetrisdan Incongcruent. Asimetris dalam dalam 

hal ini terlihat bahwa DPD mempunyai kekuasaan yang subordinat 

dari kamar pertama (Pasal 22D). sedangkan Incongcruentkarena 

kamar pertma berbeda dengan kamar kedua. Kamar pertama 

merupakan perwakilan daripartai politik sedang kamar kedua 

merupakan perwakilan teritorial untuk memilih DPD (Arend Lijphart 

dalam Riri Nazriyah, 2007:337). 

Sedangkan menurut teori Andrew S.Ellis sistem parlemen 

bikameral di Indonesia dikategorikan sebagai sistem bikameral lunak 

(softh bicameral). Karena, dalam hal ini kamar kedua (DPD) hanya 

mempunyai hak untuk mengajukan rancanagn undang-undang, tetapi 
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tidak menpunyai hak untuk memveto atau menolak RUU tersebut. 

Lembaga  perwakilan yang dirancang menjadi sistem bikameral (dua 

kamar), sama sekali tidak mencerminkan sistem dua kamar dalam 

losnsep perwakilan. MPR mempunyai anggota dan lingkungan 

wewenang sendiri, demikian pula DPD dan DPR. Pengaturan 

semacam ini bukan menampakakn sistem dua kamar, tetapi lebih 

mengarahkan kepada sistem tiga kamar dari adan perwakilan yang 

mandiri (DPR, DPD, MPR). Dengan jumlah keanggotaan, 

kewenangan dan kedudukan yang tidak setara arntara DPR dan DPD 

maka hal inilah yang mendasari sistem yang dianut adalah sistem 

bikameral lunak atau (soft bicameral) (Andrew S.Ellis dalam Riri 

Nazriyah, 2007:337). 

Sedang apabila kedudukan legislasi antara kedua lembaga 

tersebut setara maka disebut strong bicameral. 

 

Penguatan Fungsi DPD 

Hasil perubahan UUD 1945 yang dilakukan sebanyak empat 

kali tersebut membawa implikasi pada perubahan yang signifikan 

terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia. Perubahan UUD 1945 

tersebut dapat dikatakan belum sepenuhnya menjadi problem solving 

bagi penyelesesaian ketetanegaraan Indonesia. Selain itu perubahan 

UUD 1945 masih jauh dari semangat reformasi yang menghendaki 

sistem ketatanegaraan yang demokrasi dan semangat menata 

kelembagaan negara sesuai dengan prinsip mengawasi dan 

mengimbangi atau prinsip check and balances. 

Indonesia bukan satu-satunya negara yang majelis tingginya 

memiliki kewenangan formal yang sangat lemah seperti yang dialami 

oleh DPD di Indonesia. Namun, Indonesia adalah satu-satunya negara 

sengan sistem bikameral yang anggota-anggotanya dipilih langsung 

oleh rakyat akan tetapi  memiliki kewenangan yang sangat rendah. 

Ketidak sebandingan kedudukan dan kekuasaan antara DPR dan 

DPD dapat dilihat dalam Pasal 22 C ayat (2) UUD Negara Republik 

Indonesia 1945. Dilihat dari pengisian keanggotaan DPD, posisi DPD 

seharusnya lebih kuat dari DPR, karena keanggotaan DPD dipilih 
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melalui pemilu langsung oleh masyarakat sehingga lebih memiliki 

legitimasi yang kuat dibandingkan dengan DPR yang pengisian 

keanggotaan DPR di dasarkan oleh nominasi partai politik yang 

terpilih dimana lebih ditentukan oleh partai politik itu sendiri. 

Dengan fakta bahwa kewenangan yang dimiliki oleh DPD di 

Indonesia sangat lemah dibanding DPR, maka muncul wacana untuk 

mengoptimalkan peran DPD dalam sistem check and balances dalam 

sistem bikameral yang ada di Indonesia. Sistem check and balances 

yang kuat bukan hanya antar lembaga eksekutif dan legislatif saja, 

tetapi juga antar lembaga legislatif yaitu DPR dan DPD. 

Seperti yang dikemukakan oleh Montesqieu, bahwa sistem dua 

kamar (bikameral) merupakan suatu mekanisme check and balances 

antara kamar-kamar dalam suatu badan perwakilan. Akan tetapi di 

Indonesia, kewenangan yang dimiliki oleh DPD tidak seimbang 

dengan kewenangan yang dimiliki oleh DPR. 

Berdasarkan kondisi tersebut,muncul keinginan untuk 

meningkatkan peran dan wewenang konstitusional DPD setara dengan 

DPR dengan melakukan amandemen kembali UUD Negara Republik 

Indonesia 1945. Adapun materi muatan yang terkait dengan DPD dan 

perlu amandemen, misalnya DPD tidak lagi sekedar ikut membahas 

RUU tertentu saja,tetapi dapat menolak atau menyetujui seluruh RUU. 

Mengenai pemberhentian presiden atau wakil presiden (Pasal 

7A),bukan oleh MPR atas usul DPR saja,tetapi DPD harus ikut sesuai 

dengan prinsip check and balances . 

Sebagaimana diuraikan sebelumnya, kedudukan DPR adalah 

sangat kuat dengan segala fungsi dan kewenangannya, sedangkan 

DPD walau memiliki legitimasi yang karena keanggotaannya dipilih 

secara langsung dalam pemilu, namun memiliki kekuasaan yang 

terbatas. Dalam proses politik terutama dalam melaksanakan fungsi 

legislasi, anggaran dan pengawasan, DPD hanya mempunyai 

wewenang sampai pada tingkat mengajukan usulan dan memberikan 

pertimbangan, sehingga tidak memiliki kekuasaan untuk membuat 

undang-undang, DPR tidak sejajar dengan DPR, karena ia tidak dapat 

menjadi lembaga pengimbangan dari DPR, dimana sistem yang efektif 

dalam suatu organisasi seharusnya bersandar pada prinsipcheck and 
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balances antara dua lembaga perwakilan yang melahirkan undang-

undang, anggaran dan pengawasan. 

Untuk mengefektifkan posisi DPD dalam memperjuangkan 

kepentingan daerah, serta dalam meningkatkan peran DPD dalam 

sistem ketatanegaraan Indonesia khusus dalam mengembangkan 

sistem check and balances antar lembaga negara, maka perlu 

amandemen terhadap Pasal-Pasal yang mengatur tentang DPD. 

 

Kesimpulan 

Sistem pemerintahan negara menggambarkan adanya lembaga-

lembaga yang bekerja dan berjalan saling berhubungan satu sama lain 

menuju tercapainya tujuan penyelenggaraan negara. Lembaga-

lembaga negara dalam suatu sistem politik meliputi empat institusi 

pokok, yaitu eksekutif, birokratif, legislatif, dan yudikatif. Selain itu, 

terdapat lembaga lain atau unsur lain seperti parlemen, pemilu, dan 

dewan menteri. Sedangkan Sistem politik Indonesia diartikan sebagai 

kumpulan atau keseluruhan berbagai kegiatan dalam Negara Indonesia 

yang berkaitan dengan kepentingan umum termasuk proses penentuan 

tujuan, upaya-upaya mewujudkan tujuan, pengambilan keputusan, 

seleksi dan penyusunan skala prioritasnya. 

Pembagian sistem pemerintahan negara secara modern terbagi 

dua, yaitu presidensial dan ministerial (parlemen). Pembagian sistem 

pemerintahan presidensial dan parlementer didasarkan pada hubungan 

antara kekuasaan eksekutif dan legislatif. Dalam sistem parlementer, 

badan eksekutif mendapat pengawasan langsung dari legislatif. 

Sebaliknya, apabila badan eksekutif berada diluar pengawasan 

legislatif maka sistem pemerintahannya adalah presidensial. Dalam 

sistem pemerintahan negara republik, lebaga-lembaga negara itu 

berjalan sesuai dengan mekanisme demokratis, sedangkan dalam 

sistem pemerintahan negara monarki, lembaga itu bekerja sesuai 

dengan prinsip-prinsip yang berbeda. 

Dengan dibentuknya Dewan Perwakilan Daerah ternyata tidak 

untuk menggantikan keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat 

dari unsur utusan daerah, karena menurut ketentuan-ketentuan yang 
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baik dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945 yang sudah 

diamandemen maupun UU. No. 17 Tahun 2014 tentang SUSDUK 

MD3, 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. 

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 

Negara Republik Indonesia 1945 ). DPD seolah-olah merupakan 

lingkungan jabatan yang mandiri, tetapi tidak kita perhatikan pasal 22 

D UUD Negara Republik Indonesia 1945 baru maka DPD hanyalah 

sebuah badan komplementer/ pelengkap dari DPR. 

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 MD3. 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. 

Sistem 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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Saran 

Terus bergulirnya wacana tentang amademen kembali UUD 

Negara Republik Indonesia 1945 tidak hanya terkait akan kebutuhan 

penguatan DPD saja tetapi juga dalam rangka penyempurnaan sisem 

pemerintahandan rekonstruksi sistem perwakilan di Indonesia. 

Apabila format presidensialisme menjadi pilihan kita maka 

sebagai konsekuensi logisnya, pertama yakni mekanisme check and 

balances anatara Presiden dan parlemen (DPR dan DPD) harus lebih 

diperkuat anatara lain melalui hak veto yang dimiliki Presiden dan hak 

veto yang dimiliki oleh DPR dan DPD melalui sidang (MPR), yang 

saat ini sesuai UUD Negara Republik Indonesia 1945 pasal 20 A ayat 

(5) yang memiliki hak veto dalam proses legislasi hanya DPR. 

  Kedua harus dibangun sistem parlementer dua kamar 

(bicameral) antara DPR dan DPD yang kekuasaannya bukan saja 

hamper setara tetapi juga bias saling control satu sama lain, ayang 

artinya terjadi chek and balances antara kedua lembaga tersebut. Dan 

dengan dibuat bicameral yang lebih kuat dalam konstitusi, yaitu 

diharapkan dapat menguatkan wewenang DPD. Argumentasinya: 

a) Gagasan awal gagasan bikameral di Indonesia adalah untuk 

mengakomodasi kepentingan masyarakat daerah. Sebab, 

Indonesia memiliki kondisi geografis dengan wilayah yang sangat 

luas dan penduduk yang sangat beragam dari segi etnik dan latar 

belakang, sehingga menghaislkan kepentingan yang berbeda-beda. 

Untuk itulah, wewenang kamar di parlemen yang mewakili daerah 

harus lebih besar. 

b) Diperkenalkannya bikameral juga karena perlunya checks and 

balances di dalam parlemen itu sendiri. Dengan demikian, apabila 

wewenang DPD masih jauh dari DPR, tujuan untuk menghasilkan 

checks and balances ini tidak akan tercapai. 

Ketiga, apabila dilakukan amandemen kebali terhadap UUD 

Negara Republik Indonesia 1945 maka, Pasal mengenai DPD 

sekurang-kurangnya mengatur bahwa: 

1) DPD juga mempunyai wewenang membahas dan ikut 

memutuskan mengenai seluruh RUU yang dibahas di DPR. 
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2) Namun wewenang untuk mengajukan RUU, hanya terbatas pada 

RUU bidang tertentu yang berkaitan dengan otonomi daerah. 

3) Harus diatur ketentuan yang lebih jelas untuk prosedur 

pembahasan RUU antara DPR dan DPD. 
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PENGUATAN INTERNALISASI NILAI-NILAI PANCASILA 

DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-

UNDANGAN 

 

Oleh: Reja Fahlevi 

 

 

PENDAHULUAN 

Makalah ini membicarakan mengenai perluya penguatan 

internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam Pembentuka Peraturan 

Perundang-undangan. Sebagaimana hakikat dari Pancasila merupakan 

dasar filsafat negara, pandangan hidup bangsa serta ideologi bangsa 

dan negara, bukanlah hanya untuk sebuah rangkaian kata- kata yang 

indah namun semua itu harus kita wujudkan dan di aktualisasikan di 

dalam berbagai bidang dalam kehidupan bermasarakat, berbangsa dan 

bernegara.  

Secara teoritis, Pancasila merupakan falsafah negara 

(philosofische gronslag). Pancasila digunakan sebagai dasar mengatur 

pemerintahan negara dan dasar untuk mengatur penyelenggaraan 

negara. Seperti yang di utarakan oleh Soekarno Ada lima prinsip 

sebagai philosofische grondslag bagi Indonesia, yaitu kebangsaan 

Indonesia, internasionalisme atau peri-kemanusiaan, mufakat atau 

demokrasi, kesejahteraan sosial dan ketuhanan yang berbudaya.
1
 

Pancasila sebagai dasar negara menunjukkan bahwa Pancasila 

itu sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber dari 

seluruh tertib hukum yang ada di Negara RI. Berarti semua sumber 

hukum atau peraturan-peraturan, mulai dari Undang-Undang Dasar 

1945, Tap MPR, Undang-Undang, Perpu (Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-undamg), PP (Peraturan Pemerintah), Keppres 

(Keputusan Presiden), dan seluruh peraturan pelaksanaan yang 

lainnya, harus berpijak pada Pancasila sebagai landasan hukumnya, 

                                                           
1 Kaelan, 2013. Negara Kebangsaan Pancasila. Paradigma. Yoyakarta. Hal 25. 
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semua produk hukum harus sesuai dengan Pancasila dan tidak boleh 

bertentangan dengannya.  

Dalam penulisan makalah ini akan membahas tentang perlunya 

penguatan internalisasi nilai-nilai pancasila dalam pembentukan 

peraturan perundang-undangan yang menyatakan Pancasila 

merupakan sumber dari segala sumber hukum negara yang dikaitkan 

dengan sistem nilai yang tertuang dalam Pancasila dan sudah menjadi 

dasar negara. Seperti yang tercantum dalam pasal 2 Pasal 2 Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang Undangan menyatakan bawah Pancasila merupakan 

sumber segala sumber hukum negara, yang memiliki makna 

menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta 

sekaligus dasar filosofi negara sehingga setiap materi muatan 

peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-

nilai yang terkandung dalam Pancasila.  

 

INTERNALISASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM 

FUNGSI LEGISLASI 

Pancasila sebagai Dasar Filsafat Negara (Filosofische 

Grondslag), Ideologi Negara dan Pandangan Hidup (way of life) yang 

merupakan sumber nilai, inspirasi dan dasar interpretasi kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, wajib diaktualisasikan ke 

dalam proses dan seluruh produk per-undang-undangan dan berbagai 

kebijakan penyelenggaraan Negara, selain itu Pancasila sebagai dasar 

filsafat negara, pandangan hidup bangsa serta idiologi bangsa dan 

negara, bukanlah hanya untuk sebuah rangkaian kata- kata yang indah 

namun semua itu harus kita wujudkan dan di aktualisasikan di dalam 

berbagai bidang dalam kehidupan bermasarakat, berbangsa dan 

bernegara. Pancasila sebagai dasar negara menunjukkan bahwa 

Pancasila itu sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber 

dari seluruh tertib hukum yang ada di Negara RI. 

Pancasila juga merupakan sebuah rambu bagi pelaksanaan 

pengelolaan  berbangsa dan bernegara yang baik dan benar (good 

governance). Guna melangkah kearah tata kelola negara secara benar 

itu. Kuntowijoyo menawarkan proses “radikalisasi Pancasila”. 
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Radikalisasi yang dimaksudkan adalah : (1) mengembalikan Pancasila 

sebagai Ideologi negara, (2). Mengembangkan Pancasila sebagai 

Ideologi menjadi Pancasila sebagai Ilmu, (3). Mengusahakan 

pancasila sebagai konsistensi dengan produk perundang-undangan, 

koherensi antar sila, dan korespodensi dengan realitas sosial, (4) 

Pancasila yang semula hanya melayani kepentingan vertical (negara) 

menjadi pancasila yang melayani kepentingan horizontal, dan (5) 

menjadikan pancasila sebagai kritik kebijakkan negara.
2
 

Salah satu dari tugas dan fungsi DPR adalah fungsi membuat 

Undang-undang (legislasi), sebagai sebuah fungsi untuk membentuk 

undang-undang , legislasi merupakan sebuah proses (legislation as a 

process). Jimly Asshidiqie dalam bukunya “Pengantar ilmu Hukum 

Tata Negara” menyatakan bahwa fungsi legislasi menyangkut empat 

bentuk kegiatan, yaitu pertama, prakarsa pembuatan undang-undang 

(legislative initiation); kedua, pembahasan rancangan undang-undang 

(lawmaking process); ketiga, persetujuan atas pengesahan rancangan 

undang-undang (lawenactment approval), dan keempat, pemberian 

persetujuan pengikatan atau ratifikasi atas perjanjian atau persetujuan 

internasional dan dokumen-dokumen hukum yang mengikat lainya 

(binding decision making of on international law agreement and 

treaties  or legal binding documents).
3
 

Hal itu sejalan dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 5 

Ayat (1) UUD 1945 dan Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU. No 

12/2011), proses pembentukan undang-undang (law-making process) 

sebagai rangkaian kegiatan yang terdiri dari : (1) prakarsa pengajuan 

rancangan undang-undang, (2) pembahasan rancangan undang-

undang, (3) persetujuan rancangan undang-undang, (4) pengesahan 

rancangan undang-undang menjadi undang-undang: dan 

pengundangan dalam lembaran negara. 

Dari kelima tahapan tersebut, dalam proses legislasi, penguatan 

internalisasi nilai-nilai pancasila dalam peraturan perundang-

                                                           
2 Kuntowijoyo dalam Saidi Isra. 2015” Penguatan dan Pengawalan Pancasila Dalam Proses 

Legislasi”. Majalah Hukum Nasional. Jakarta. Halaman 61.   
3 Jimly Asshidiqie, 2006, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jilid II, Sekretariat Jendral 
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, Hal 34.  
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undangan, Pancasila terbuka kemungkinan dilakukan pada tiga 

tahapan atau rangkaian kegiatan, yaitu : (1) persiapan dan prakarsa 

pengajuan rancangan undang-undang, (2) pembahasan rancangan 

undang-undang, (3) persetujuan rancangan undang-undang. Tetapi 

perlu diperhatikan dalan tahap pengesahan dan tahapan pengundangan 

tidak mungkin lagi dilakukan penguatan internalisasi nilai-nilai 

pancasila. Karena di kedua tahapan itu tidak ada ruang lagi untuk 

mengubah subtansi rancangan undang-undang. 

Pada tahap pertama, tahap persiapan untuk mengajukan 

rancangan undang-undang. Tahap ini dapat dikatakan sebagai fase 

awal pengautan internalisasi nilai-nilai Pancasila. Dalam UU 

No.12/2011 mengisyaraktkan bahwa perencanaan penyusunan 

undang-undang dilakukan dalam suatu program Legislasi Nasional. 

Dalam rangka penguatan internalisasi nilai-nilai Pancasila yang paling 

penting dalam fase pertama ini adalah langkah untuk 

mengoptimalisasikan adanya Naskah Akademik sebuah rancangan 

undang-undang. 
4
 

Naskah akademik sekurang-kurangnya memuat dasar filosofis, 

sosiologis, yuridis, serta pokok dan materi yang diatur dengan adanya 

perhatian terhadap aspek dasar filosofis hal ini yang menjadi titik 

perhatian dan titk temu menjadikan Pancasila sebagai dasar 

filosofisnya. Oleh karean itu, dalam naskah akademik harusnya ada 

bagian khusus yang secara eksplisit mencantumkan secara lengkap 

ketersambungan nilai-nilai Pancasila dengan naskah/draf rancangan 

undang-undang yang tengah dipersiapkan dengan menempatkan 

kaidah penuntun yang tidak lepas dari nilai-nilai Pancasila. 
5
 

Moh. Mahfud MD mengemukakan empat cita hukum 

(rechtsidee) yang harus dijadikan dasar dan tujuan pembentukan 

peraturan perundang-undangan,
6

 yakni (1) kebijakkan umum dan 

politik hukum harus tetap menjaga integrasi dan keutuhan bangsa baik 

secara ideologi maupun teritori. (2). Kebijakan umum dan politik 

hukum haruslah didasarkan pada upaya membangun demokrasi 

                                                           
4 Saidi Isra, 2015. ” Penguatan dan Pengawalan Pancasila Dalam Proses Legislasi”. Majalah 

Hukum Nasional. Jakarta. Hal 63 
5 Ibid 
6 Ibid 
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(kedaulatan rakyat) dan nomokrasi (negara hukum) sekaligus. (3). 

Kebijakkan umum dan politik hukum haruslah didasarkan pada upaya 

membangun keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. (4) kebijakan 

umum dan politik hukum haruslah didasarkan pada prinsip toleransi 

Beragama dan berkeadaban. 

Oleh karena itu seharusnya setiap norma hukum yang hendak 

dituangkan dalam bentuk rancangan undang-undang, benar-benar 

telah disusun berdasarkan pemikiran yang matang dan perenungan 

yang mendalam semata-mata untuk kepentingan umum, bukan untuk 

kepentingan pribadi dan kelompok.  Jika sebuah Naskah Akademik 

dapat dioptimalisasikan sesuai dengan prosedur penyusunanya maka 

jika seandainya ada naskah akademi yang tidak mencantumkan 

konkretitasi penguatan internalisasi nilai-nilai Pancasila maka usul 

rancangan undang-undang tersebut tidak bisa ditindaklanjuti oleh 

pemerintah (DPR-Presiden).  

Pada tahap kedua, tahap pembahasan bersama antar DPR dan 

Pemerintah. Dalam tahap ini segala kemungkinan bisa terjadi . 

setidaknya terdapat tiga kemungkinan yaitu : (1) usulan yang 

disampaikan akan mengalami perubahan, (2) rancangan yang 

diusulkan tidak akan mengalami perubahan atau perbaikan, (3) bila 

tidak terdapat kesepakatan bersama, RUU akan ditolak.  

Dengan adanya tiga kemungkinan yang dapat terjadi dalam 

tahap pembahasan tersebut upaya untuk penguatan internalisasi 

Pancasila dapat dijadikan sebagai salah satu cara untuk melakukan 

quality control terhadap subtansi RUU yang dibahas. Dengan 

menjadikan Pancasila sebagai quality control yang mana pada tahap 

pembahaans subtansi tidak mungkin isi subtansi RUU mengingkari  

Pancasila. Dengan cara ini sekaligus menjadi cara strategis untuk 

menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dalam RUU tersebut.  

Pada tahap ketiga, tahap persetujuan bersama. Dalam sistem 

legislasi yang dianut, Pasal 20 Ayat (2) dan (3) UUD 1945 

menggambarkan bahwa posisi DPR dan Presiden sama kuatnya dalam 

persetujuan RUU. Dengan posisi seperti itu harusnya presiden dan 

DPR dapat menggunakan posisi itu sebagai “senjata” mengawal dari 

penguatan internalisasi nilai-nilai Pancasila, artinya bila hasil 
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pembahasan bersama mengancam Pancasila, Presiden dan DPR harus 

menggunakanya sebagai alasan untuk menolak pengesahkan RUU 

tersebut. Bila itu dilakukan, penolakan untuk menyetujui RUU 

tersebut mempunyai dasar filosofis yang kuat. 
7
 

  

NILAI-NILAI PANCASILA DALAM PERATURAN 

PERUNDANG-UNDANGAN 

Dalam pembentukan sistem hukum nasional, termasuk 

peraturan perundang-undangan harus memperhatikan nilai negara 

yang terkandung dalam Pancasila, karena nilai tersebut merupakan 

harapan-harapan, keinginan dan keharusan. Nilai berarti sesuatu yang 

ideal, merupakan sesuatu yang dicita-citakan, diharapkan dan menjadi 

keharusan.   

Nilai yang terkandung dalam Pancasila bersifat universal, yang 

diperjuangkan oleh hampir semua bangsa-bangsa di dunia. Nilai-nilai 

dasar yang terkandung dalam Pancasila memiliki daya tahan dan 

kemampuan untuk mengantisipasi perkembangan zaman.Nilai-nilai 

yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 merupakan wujud cita 

hukum Indonesia, yaitu Pancasila. 

1. Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa  

Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan landasan spiritual, 

moral dan etik. Salah satu ciri pokok dalam negara hukum Pancasila 

ialah adanya jaminan terhadap kebebasan beragama (freedom of 

religion). Mochtar Kusumaatdja berpendapat, asas ketuhanan 

mengamanatkan bahwa tidak boleh ada produk hukum nasional yang 

bertentangan dengan agama atau menolak atau bermusuhan dengan 

agama.
8

 Dalam proses penyusuan suatu peraturan perundang-

undangan, nilai ketuhanan merupakan pertimbangan yang sifatnya 

permanem dan mutlak. 

Dalam negara hukum Pancasila tidak boleh terjadi pemisahan 

antara agama dan negara, karena hal itu akan bertentangan dengan 

Pancasila. Kebebasan beragama dalam arti positif, ateisme tidak 

                                                           
7 Ibid 
8 Mochtar Kusumaatmadja, op cit, hlm.187 
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dibenarkan. Komunisme dilarang, asas kekeluargaan dan kerukunan. 

Terdapat dua nilai mendasar, yaitu pertama, kebebasan beragama 

harus mengacu pada makna yang positif sehingga pengingkaran 

terhadap Tuhan Yang Maha Esa tidak dibenarkan; kedua, ada 

hubungan yang erat antara agama dan negara. 

2. Nilai Kemanusiaan 

Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, mengandung 

pemahaman hukum bahwa setiap warga Indonesia lebih 

mengutamakan prinsip manusia yang beradab dalam lingkup nilai 

keadilan. Kemanusiaan yang beradab mengandung bahwa 

pembentukan hukum harus menunjukkan karakter dan ciri-ciri hukum 

dari manusia yang beradab. Hukum baik yang berupa peraturan 

perundang-undangan dan setiap putusan hukum harus sesuai dengan 

nilai-nilai kemanusiaan. Perlakuan terhadap manusia dalam Pancasila 

berarti menempatkan sekaligus memperlakukan setiap manusia 

Indonesia secara adil dan beradab. 

Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab membawa implikasi 

bahwa negara memperlakukan setiap warga negara atas dasar 

pengakuan dan harkat martabat manusia dan nilai kemanusiaan yang 

mengalir kepada martabatnya. 

3. Nilai Persatuan 

Sila Persatuan Indonesia, mengandung pemahaman hukum 

bahwa setiap peraturan hukum mulai undang-undang hingga putusan 

pengadilan harus mengacu pada terciptanya sebuah persatuan warga 

bangsa. Dalam tataran empiris munculnya nilai baru berupa 

demokratisasi dalam bernegara melalui pemilihan langsung harus 

selaras dengan sila Persatuan Indonesia. Otonomi daerah yang 

tampaknya lebih bernuansa negara federal harus tetap dalam bingkai 

negara kesatuan. Semangat untuk membelah wilayah melalui otonomi 

daerah tidak boleh mengalahkan semangat persatuan dan kesatuan 

wilayah. 

Persatuan Indonesia merupakan implementasi nasionalisme, 

bukan chauvinisme daan bukan kebangsaan yang menyendiri. 

Nasionalisme menuju pada kekeluargaan bangsa-bangsa, menuju 
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persatuan dunia, menuju persaudaraan dunia. Nasionalisme dengan 

internasionalisme menjadi satu terminologi, yaitu sosio nasionalisme. 

4. Nilai-Nilai Kedaulatan Rakyat 

Nilai persatuan Indonesia bersumber pada asas kedaulatan 

rakyat, serta menentang segala bentuk feodalisme, totaliter dan 

kediktatoran oleh mayoritas maupun minoritas. Nilai persatuan 

Indonesia mengandung makna adanya usaha untuk bersatu dalam 

kebulatan rakyat untuk membina rasa nasionalisme dalam Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. Nilai keadulatan rakyat menjadi dasar 

demokrasi di Indonesia. Nilai ini menunjuk kepada pembatasan 

kekuasaan negara dengan partisipasi rakyat dalam pengambilan 

keputusan. Nilai-nilai demokratik mengandung tiga prinsip, yaitu 

pembatasan kekuasaan negara atas nama hak asasi manusia, 

keterwakilan politik dan kewarganegaraan. 

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam 

permusyawaratan perwakilan, menunjukkan manusia Indonesia 

mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Setiap warga 

negara dalam menggunakan hak-haknya harus menyadari perlunya 

selalu memperhatikan dan mengutamakan kepentingan negara dan 

kepentingan masyarakat. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan 

perwakilan mendambakan terwujudnya masyarakat yang demokratis, 

maka gerakan massa yang terjadi harus dilakukan dengan cara-cara 

yang demokratis. 

Kedudukan hak dan kewajiban yang sama, tidak boleh ada satu 

kehendak yang dipaksakan kepada pihak lain. Sebelum mengambil 

keputusan yang menyangkut kepentingan bersama terlebih dahulu 

diadakan musyawarah. Musyawarah untuk mencapai mufakat ini 

diliputi oleh semangat kekeluargaan, yang merupakan ciri khas bangsa 

Indonesia. Manusia Indonesia menghormati dan menjunjung tinggi 

setiap hasil keputusan musyawarah, karena itu semua pihak yang 

bersangkutan menerima dan melaksanakan dengan itikad baik dan 

rasa tanggungjawab. 
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5. Nilai Keadilan Sosial 

Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung 

nilai-nilai bahwa setiap peraturan hukum, baik undang-undang 

maupun putusan pengadilan mencerminkan semangat keadilan. 

Keadilan yang dimaksudkan adalah semangat keadilan sosial bukan 

keadilan yang berpusat pada semangat individu. Keadilan tersebut 

haruslah dapat dirasakan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, 

bukan oleh segelintir golongan tertentu.  

Nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung 

makna sebagai dasar sekaligus tujuan, yaitu tercapainya masyarakat 

Indonesia yang adil dan makmur secara lahiriah maupun batiniah. 

Penegakan hukum dan keadilan ini ialah wujud kesejahteraan 

manusia lahir dan batin, sosial dan moral. Kesejahteraan rakyat lahir 

batin, terutama terjaminnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat, yaitu 

sandang, pangan, papan, rasa keamanan dan keadilan, serta kebebasan 

beragama/kepercayaan. Cita-cita keadilan sosial ini harus diwujudkan 

berdasarkan UUD dan hukum perundangan yang berlaku dan 

ditegakkan secara melembaga berdasarkan UUD 1945. 

 

KESIMPULAN 

Dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, 

pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilaksanakan 

secara terpadu, terencana dan berkelanjutan dalam sistem hukum 

nasional untuk menjamin perlindungan hak kewajiban setiap warga 

negara. Pancasila sebagai dasar mengatur pemerintahan negara dan 

dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara harus dapat 

diinternalisasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. 

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, Pancasila 

merupakan landasan filosofis yaitu pandangan hidup, kesadaran dan 

cita-cita hukum. 

Dalam rangka menjalankan fungsi legislasinya, DPR harus 

menyadari bahwa Pancasila merupakan dasar negara yang  

menunjukkan bahwa Pancasila itu sebagai sumber dari segala sumber 

hukum atau sumber dari seluruh tertib hukum yang ada di Negara RI. 
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Berarti semua sumber hukum atau peraturan-peraturan, mulai dari 

Undang-Undang Dasar 1945, Tap MPR, Undang-Undang, Perpu 

(Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undamg), PP (Peraturan 

Pemerintah), Keppres (Keputusan Presiden), dan seluruh peraturan 

pelaksanaan yang lainnya, harus berpijak pada Pancasila sebagai 

landasan hukumnya, semua produk hukum harus sesuai dengan 

Pancasila dan tidak boleh bertentangan dengannya. 
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PERAN DPR DALAM PELAKSANAAN SISTEM 

PEMERINTAHAN DI INDONESIA 

 

Oleh : Risni Ristiawati 

 

 

PENDAHULUAN 

Setelah diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia, sejak 

itulah bangsa Indonesia mulai memasuki babak kehidupan baru 

sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Setelah perjuangan 

merebut kemerdekaan, maka tantangan selanjutnya yang dihadapi 

bangsa Indonesia adalah bisa menjadi negara maju dan bagaimana 

mengatur dan menyusun negara ini dengan sistem yang sesuai. 

Sebelum amandemen UUD 1945, lembaga legislatif mengenal 

adanya MPR dan DPR, sejarah mencatat bahwa badan negara yang 

dianut oleh UUD 1945 sebelum amandemen merupakan bentuk 

transformasi dari aparatur Pemerintah Hindia Belanda. Sejak masa 

reformasi Indonesia tidak lagi menempatkan MPR sebagai lembaga 

tertinggi negara, sehingga semua lembaga negara sederajat 

kedududukanya dalam struktur ketatanegaraan sehingga satu sama 

lain bisa saling mengawasi (checks and balances). Menurut pendapat 

John Locke dari bukunya yang berjudul “Two Treaties of 

Government” mengusulkan agar kekuasaan di dalam negara itu 

dibagi kepada organ-organ negara yang berbeda agar pemerintahan 

tidak sewenang-wenang. Oleh karena itu harus ada pembedaan 

pemegang kekuasaan-kekuasaan dalam negara kedalam tiga macam 

kekuasaan, yaitu: kekuasaan legislatif, eksekutif, dan federatif. 

Dalam sistem pemerintahan presidensil, UUD 1945 

memberikan kekuasaan legislatif lebih besar kepada Presiden daripada 

DPR, selain membentuk undang-undang bersama DPR, Presiden juga 

mempunyai hak untuk membentuk Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-undang (Perpu) dan mempunyai hak juga untuk menetapkan 

Peraturan Pemerintah untuk menjalankan undang-undang. Sesuai 
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prinsip presidensil, Presiden tidak dapat membubarkan perlemen dan 

sebaliknya parlemen juga tidak dapat menjatuhkan Presiden. Parlemen 

hanya dapat menuntut pemberhentian Presiden jika Presiden terbukti 

melakukan pelanggaran hukum. 

 

PEMBAHASAN 

Menurut pendapat John Locke dalam bukunya yang berjudul 

“Two Treaties of Government” mengusulkan agar kekuasaan di 

dalam negara dibagi kepada organ-organ negara yang berbeda agar 

pemerintahan tidak sewenang-wenang. Oleh karena itu harus ada 

pembedaan pemegang kekuasaan-kekuasaan dalam negara ke dalam 

tiga macam kekuasaan, yaitu : 

1. Kekuasaan legislatif (membuat undang-undang) 

2. Kekuasaan eksekutif (melaksanakan udang-undang) 

3. Kekuasaan federatif (melakukan hubungan diplomatik dengan 

negara-negara lain). 

John Locke juga mengemukakan teori bentuk-bentuk 

pemerintahan yang mendasarkan pada tribagian dari Aristoteles, 

dalam hal ini Locke membedakan bentuk-bentuk pemerintahan atas 

kriteria “wewenang membuat hukum”. Jadi perbedaan didasarkan atas 

letak kekuasaan legislatif. Berdasarkan kriteria tersebut, Locke 

membedakan tiga jenis bentuk-bentuk pemerintahan, yaitu demokrasi, 

oligarki, dan monarki.
1
 

Montesqiueu juga memberikan komentar dalam bukunya yang 

berjudul “L’esprit des Lois” menawarkan alternatif yang berbeda 

dari yang ditawarkan John Locke. Menurut Montesqiueu, untuk 

tegaknya negara demokrasi perlu diadakan pembagian kekuasaan 

negara kedalam organ-organ legislatif, eksekutif, dan yudikatif. 

Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan membuat undang-undang; 

eksekutif melaksanakan undang-undang; dan yudikatif mengadili 

kalau terjadi pelanggaran atas undang-undang tersebut. Dan pada 

                                                           
1 Moh. Mahfud. MD, 2007, Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi, 
Jakarta : Pustaka LP3ES Indonesia, hlm. 72. 
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kenyataanya sejarah menunjukkan bahwa cara pembagian kekuasaan 

yang dilakukan oleh Montesqiueu yang lebih diterima.
2
 

Ajaran Trias Politica dari Montesquieu dimaksudkan untuk 

mencegah terpusatnya kekuasaan pada satu kekuasaan saja. Tetapi 

dalam prakteknya ajaran pemisahan kekuasaan tidak dapat dijalankan 

secara konsekuen, selain itu pemisahan kekuasaan dianggap tidak 

praktis karena meniadakan sistem pengawasan atau keseimbangan 

antar cabang kekuasaan
3
. 

Penegasan suatu mekanisme yang mengatur hubungan antar 

cabang kekuasaan untuk menyelenggarakan fungsi penyelenggaraan 

negara dan untuk saling mengawasi, sehingga sekarang berkembang 

konsep pemisahan kekuasaan yang dimodifikasi, yaitu teori 

pembagian kekuasaan (distrution of powers) dan teori checks and 

balances
4
. Sistem checks and balances tidak hanya diterapkan dalam 

negara yang bersistem pemerintahan presidensil saja, tetapi dapat juga 

diterapkan pada negara yang menggunakan sistem pemerintahan 

parlementer
5
. 

Pemahaman atas mekanisme checks and balances dalam sistem 

ketatanegaraan Indonesia, misalnya dengan melihat kedudukan 

Presiden. Dalam sistem pemerintahan presidensil, Presiden 

mempunyai kedudukan yang sejajar dengan DPR, sehingga Presiden 

tidak dapat membubarkan DPR begitupun sebaliknya DPR tidak bisa 

menjatuhkan Presiden. Apabila Presiden melanggar hukum, maka 

Presiden dapat diberhentikan oleh MPR dalam masa jabatannya, tetapi 

harus didahului oleh prosedur tata cara pemberhentian yang sudah 

digariskan dalam UUD 1945 hasil perubahan. Sebagai fungsi 

pengawasan dalam mekanisme checks and balances dapat dilakukan 

oleh DPR dan DPD untuk membatasi kekuasaan Presiden
6

. 

Mekanisme checks and balances juga dapat dilihat antara hubungan 

yudikatif dan legislatif. Ketentuan dalam Pasal 24 UUD 1945 

                                                           
2 Ibid, hlm. 73. 
3 Bagir Manan. 2006. Lembaga Kepresidenan. Yogyakarta : UII Press, hlm. 8. 
4 Ibid. 
5 Suwoto Mulyosudarmo. 1997. Peralihan Kekuasaan, Kajian Teoritis dan Yuridis Terhadap 

Pidato Nawaksara. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, hlm. 28. 
6 Moh. Mahfud MD. 2007. Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi. 
Jakarta : Pustaka LP3ES Indonesia, hlm. 66. 
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memberi kewenangan kepada MK untuk menguji UU terhadap UUD, 

dan kewenangan MA untuk menguji peraturan perundang-undangan 

di bawah UU terhadap UU. 

Beberapa ahli tata negara ada pendapat yang mengatakan bahwa 

bahwa sistem pemerintahan negara di Indonesia bukanlah sistem 

presidensil murni melainkan menganut sistem presidensil semu atau 

parlementer semu (kuasi presidensil atau kuasi parlementer). 

Alasannya ialah karena didalam sistem pemerintahan Indonesia 

meskipun Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR dan DPR 

tidak dapat menjatuhkan Presiden tetapi Presiden bertanggung jawab 

kepada MPR, sedangkan anggota DPR itu seluruhnya merupakan 

anggota MPR. Karena Presiden bertanggung jawab kepada MPR, 

maka sebenarnya Presiden secara tidak langsung bertanggung jawab 

pula kepada DPR yang merupakan anggota MPR. 
7
 Sehingga jelas 

bahwa DPR merupakan lembaga legislatif, hal ini didasarkan pada 

kenyataan, bahwa lembaga tersebut bersama-sama Presiden 

mempunyai fungsi membentuk serta menetapkan undang-undang. 

MPR juga mempunyai wewenang membentuk aturan dasar. Oleh 

karena itu MPR dapat dinamakan juga lembaga legislatif. 
8
 

Badan legislatif di Indonesia atau representatives bodies adalah 

struktur politik yang mewakili rakyat Indonesia dalam menyusun 

undang-undang serta melakukan pengawasan atas implementasi 

undang-undang oleh badan eksekutif di mana para anggotanya dipilih 

melalui Pemilihan Umum (Pemilu). Peran lembaga legislatif dalam 

sistem pemerintahan presidensil sekarang ini adalah merupakan 

modifikasi dari sistem pemerintahan presidensil dimana dalam sistem 

ini Indonesia tidak menganut asas trias politika murni, sehingga yang 

digunakan adalah pembagian kekuasaan. Artinya, dalam pembuatan 

undang undang, badan legislatif bekerjasama dengan badan 

eksekutif/Presiden. 

Pemisahan yang tegas antara cabang kekuasaan eksekutif dan 

cabang kekuasaan legislatif menjadi titik yang penting guna 

menjelaskan fungsi legislasi dalam sistem pemerintahan presidensil di 

                                                           
7 Ibid, hlm.93. 
8 Sri Soemantri Martosoewignjo, 1976, Sistem-sistem Pemerintahan Negara-negara, Bandung : 
Tarsito, hlm.53. 
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Indonesia. Dalam pemisahan kekuasaan, badan legislatif menentukan 

agendanya sendiri, membahas dan menyetujui rancangan undang-

undang pun sendiri pula. Lembaga legislatif mengusulkan dan 

memformulasikan dan dapat bekerja sama dengan eksekutif dalam 

merumuskan legislasi. Lembaga eksekutif dapat mengusulkan 

rancangan undang-undang dan lembaga legislatif cenderung 

mempunyai kekuasaan besar dalam proses legislasi. 

Dalam menjalankan fungsi legislasi ini, baik DPR maupun 

lembaga eksekutif atau Presiden, harus memiliki kerjasama yang 

serasi sehingga dapat tercipta hubungan yang saling menguntungkan 

dan seimbang (check and balance) antara kedua lembaga legislatif dan 

eksekutif tersebut. Dalam sistem pemerintahan presidensil yang 

sekarang ini juga terdapat beberapa keuntungan untuk menjamin 

stabilitas pemerintahan yaitu: 

1. Presiden dan menteri selama menjabat tidak dapat dijatuhkan 

oleh DPR. 

2. Pemerintah memiliki waktu untuk menjalankan programnya 

dengan tidak dibayangi krisis kabinet. 

3. Presiden tidak bisa membubarkan DPR. 

Sedangkan kelemahannya adalah cenderung menempatkan 

eksekutif sebagai bagian dari kekuasaan yang sangat berpengaruh 

yaitu: 

1. Terdapat kecenderungan terlalu kuatnya otoritas dan 

konsentrasi kekuasaan di tangan Presiden. 

2. Seringnya terjadi pergantian para pejabat karena adanya hak 

perogatif presiden. 

3. Pengawasan rakyat terhadap kinerja pemerintah kurang 

berpengaruh. 

4. Pengaruh rakyat terhadap kebijakan-kebijakan politik kurang 

mendapat perhatian. 

Namun dengan adanya amandemen terhadap UUD 1945 maka 

mempertegas hak DPR untuk menuntut pertanggungjawaban Presiden 

di tengah masa jabatannya melalui persidangan istimewa MPR atau 

yang dikenal dengan istilah “impeachment”. Hak untuk melakukan 
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tuntutan “impeachment” merupakan puncak dari fungsi pengawasan 

oleh DPR terhadap kinerja Presiden.
9
 

DPR dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap 

kekuasaan Presiden, yaitu mengawasi pelaksanaan UU dan 

mengawasi pelaksanaan anggaran
10

. Artinya, melalui fungsi 

pengawasan terhadap pelaksanaan UU dan pelaksanaan anggaran yang 

dijalankan oleh Presiden dapat membatasi kekuasaan Presiden. Fungsi 

pengawasan dalam pelaksanaan UU terkait dengan fungsi DPR untuk 

mengawasi pemerintah sesuai dengan UU yang telah dibuat oleh DPR 

bersama-sama dengan Pemerintah. Pengawasan DPR terhadap 

anggaran terkait dengan fungsi DPR yang secara langsung dapat 

mengawasi keinginan pemerintah dalam penentuan APBN dan 

pelaksanaannya. 

Bagir Manan berpendapat, bahwa ruang lingkup kontrol harus 

dikaitkan dengan kekuasaan dan hak DPR sebagaimana diatur dalam 

UUD yang meliputi kontrol terhadap pelaksanaan UU dan kontrol 

terhadap pelaksanaan anggaran
11

. Pembatasan ini diperlukan agar 

DPR tidak melakukan fungsi kontrol yang menjadi wewenang 

lembaga negara atau lembaga pemerintah. 

Menurut pendapat John Pieris, fungsi pengawasan DPR dalam 

arti luas juga termasuk fungsi konsultatif dan fungsi diplomatik. 

Fungsi konsultatif terkait dengan fungsi pengawasan yang dijalankan 

DPR dalam melakukan konsultasi dengan Presiden dan semua 

pimpinan lembaga tinggi negara. Fungsi pengawasan dalam bidang 

diplomatik menyangkut fungsi DPR untuk mengikuti setiap 

perkembangan kerjasama pemerintah dengan negara-negara lain dan 

mengenai bantuan luar negeri untuk membangun dan 

mengembangkan kekuatan militer, ekonomi dan pendidikan
12

. 

                                                           
9 Jimly Asshiddiqie, 2004, Format Kelembagaan Negara Dan Pergeseran Kekuasaan Dalam 
UUD 1945, Yogyakarta : FH UII Press, hlm.19. 
10 Jimly Asshiddiqie. Peran DPR RI di Bidang Legislasi di Masa Depan. 2000. Makalah dalam 

“Diskusi Panel Komisi Hukum Nasional”. 6 September. Jakarta. 
11 Bagir Manan. 2005. DPR, DPD, dan MPR dalam UUD 1945 Baru. Cet.3. Yogyakarta : FH 

UII Press, hlm.38. 
12  John Pieris. 2007. Pembatasan Konstitusional Kekuasaan Presiden RI. Jakarta : Pelangi 
Cendekia, hlm.187. 
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Berbeda dengan ketentuan Pasal 20 A ayat (1) UUD 1945, 

ketentuan yang terdapat dalam Batang Tubuh UUD 1945 sebelum 

perubahan tidak mengatur secara eksplisit mengenai fungsi 

pengawasan DPR. Fungsi pengawasan DPR ini tertuang pada 

Penjelasan UUD 1945 sebelum perubahan mengenai kedudukan DPR 

dalam Sistem Pemerintahan Negara yang menyatakan bahwa 

kedudukan DPR adalah kuat. DPR tidak bisa dibubarkan oleh 

Presiden, selain itu anggota DPR juga merangkap menjadi anggota 

MPR. Oleh karena itu DPR dapat senantiasa mengawasi tindakan-

tindakan Presiden, dan jika DPR menganggap bahwa Presiden 

sungguh melanggar haluan negara yang telah ditetapkan oleh UUD 

atau oleh MPR, maka MPR dapat melakukan sidang istimewa untuk 

meminta pertanggungjawaban Presiden. 

Penerapan fungsi pengawasan yang dimiliki oleh DPR terkait 

juga dengan hak-hak DPR lainnya, yaitu hak interpelasi, hak angket 

dan hak menyatakan pendapat. Hak interpelasi merupakan suatu 

bentuk meminta pertanggungjawaban mengenai suatu kebijakan 

pemerintah. Meskipun hak interpelasi terkait dengan fungsi 

pengawasan DPR, akan tetapi dalam sistem pemerintahan presidensil 

yang dianut Indonesia, hak interpelasi tidak efektif sebagai instrumen 

kontrol DPR terhadap Presiden. Hal ini dikarenakan interpelasi tidak 

dapat dipergunakan sebagai jalan DPR untuk mengusulkan agar 

Presiden atau Wakil Presiden untuk diberhentikan. Alasan 

pemberhentian Presiden telah ditentukan secara limitatif, yaitu 

terbukti melakukan pelanggaran hukum. Jadi, Presiden tidak dapat 

diberhentikan dengan alasan kebijakan, melainkan atas pelanggaran 

hukum yang harus dibuktikan melalui penyelidikan hukum, dan 

proses hukum lainnya
13

. Hak angket atau sering disebut dengan hak 

penyelidikan merupakan proses awal dalam mengungkapkan dugaan 

telah terjadi perbuatan pidana. Suatu penyelidikan sebagai hak angket 

harus dilakukan menurut tata cara tertentu seperti diatur oleh UU 

angket, yaitu UU No.6 Tahun 1954, sedangkan hak menyatakan 

pendapat dapat berupa dukungan politik terhadap sesuatu yang 

                                                           
13 Bagir Manan. DPR, DPD… Op.cit., hlm. 41-42. 
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dilakukan pemerintah. Hak menyatakan pendapat bersifat etik, bukan 

hukum
14

. 

Selain itu, setiap anggota DPR mempunyai hak mengajukan 

pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas. Hak 

mengajukan pertanyaan dapat dilakukan secara tertulis atau lisan. 

Pertanyaan dapat diajukan kepada Presiden, Menteri, atau pejabat lain 

yang mewakili pemerintah dalam rapat kerja (hearing) dengan komisi 

atau suatu badan khusus DPR. Hak menyampaikan usul, termasuk 

usul mengenai orang untuk mengisi jabatan kenegaraan yang 

memerlukan persetujuan atau pertimbangan DPR. dalam praktek 

ketatanegaraan, hal ini jarang terjadi, karena usul semacam itu 

dilakukan melalui fraksi
15

. 

Sementara itu, hak menyampaikan pendapat dapat dibedakan 

baik sebagai hak DPR maupun sebagai hak anggota DPR. Hak 

anggota DPR dalam menyampaikan pendapat berupa hak mengajukan 

pertanyaan, dan hak menyampaikan usul. Menyampaikan pendapat 

dapat diajukan secara lisan atau tertulis dan tidak harus kepada 

Presiden, melainkan dapat diajukan kepada Menteri atau pejabat 

pemerintah lainnya. Dalam praktek, hak-hak tersebut disampaikan 

dalam suatu rangkaian yang dimulai dari pertanyaan, pendapat dan 

usul. Hak tersebut disampaikan secara lisan pada rapat kerja dengan 

pemerintah. Sedangkan hak imunitas adalah hak kekebalan anggota 

DPR dari proses hukum tertentu, kecuali kekebalan itu telah 

dilepaskan atau lepas. Setiap anggota DPR memiliki hak imunitas, 

baik dalam persidangan DPR maupun di luar persidangan DPR
16

. 

 

PENUTUP  

Hasil amandemen UUD 1945 mengatakan bahwa fungsi 

lembaga-lembaga sekarang ini adalah bersifat horizontal bukan 

vertikal. Sistem pemerintahan Indonesia sebenarnya tidak sepenuhnya 

menganut sistem presidensil, melainkan menggabungkan antara 

sistem pemerintahan presidensil sendiri dengan sistem pemerintahan 

                                                           
14 Ibid, hlm. 43. 
15 Ibid, hlm. 44. 
16 Ibid, hlm. 45. 
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parlementer, karena di dalam sistem pemerintahan Indonesia 

meskipun Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR dan DPR 

tidak dapat menjatuhkan presiden tetapi presiden bertanggung jawab 

kepada MPR; sedangkan anggota DPR itu seluruhnya merupakan 

anggota MPR. Perkembangan lembaga legislatif di Indonesia 

mengalami perubahan dalam beberapa fase-fase tertentu atau jangka 

waktu baik dalam fungsi dan kedudukannya, sehingga dalam 

menjalankan fungsi legislasi ini, baik DPR maupun Presiden harus 

memiliki kerjasama yang serasi sehingga dapat tercipta hubungan 

yang saling menguntungkan dan seimbang.  
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CHECKS AND BALANCES NORMATIF DAN DINAMIK
1
 

 

Oleh: Rosita Saifuddin
2
 

 

 

Pendahuluan 

Pada awalnya Indonesia mengenal distribution of power 

(pembagian kekuasaan). Namun, dengan adanya amandemen UUD 

1945, maka kedudukan MPR tidak lagi sebagai lembaga tertinggi 

negara,  tetapi lembaga tinggi negara. Sebelum amandemen, maka 

presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan bertunduk 

dan bertanggung jawab kepada MPR, karena MPR-lah yang memilih 

dan mengangkat presiden (dan wakil presiden). MPR – sebelum 

amandemen UUD 1945 – merupakan representatif kedaulatan rakyat. 

Dari lembaga tertinggi MPR inilah, mandat kekuasaan kenegaraan 

dibagi-bagikan kepada lembaga-lembaga tinggi negara lainnya, yang 

kedudukannya  lebih rendah daripada kedudukan MPR. Hal ini sesuai 

dengan pembagian kekuasaan yang bersifat vertikal (distribution of 

power)
3
. 

Dengan berubahnya kedudukan MPR pasca-amandemen UUD 

1945, yakni tidak lagi sebagai tertinggi negara yang mendistribusikan 

power (kekuasaan) kepada lembaga di bawahnya, maka Indonesia – 

mau tidak mau, sadar atau tidak sadar – menganut doktrin pemisahan 

kekuasaan (separation of power). Dalam doktrin separation of power 

maka harus diatur keseimbangan kekuasaan (checks and balances).  

 

 

 

                                                           
1 Makalah untuk FGD pada 27 Oktober Oktober 2016 di Universitas Lambung Mangkurat 
Banjarmasin 
2 Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat 
3 Jimly Ashiddiqie. ? Lembaga Perwakilan dan Permusyawaratan Rakyat Tingkat Pusat. 
http://www.jimly.com/pemikiran/makalah?page=1. Diakses pada 25 Oktober 2016.  
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Untuk apa cheks and balances of power 

Tujuan bangsa Indonesia melepaskan diri dari penjajahan 

dengan memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 

adalah agar ada suatu pemerintahan yang melindungi segenap bangsa 

dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, 

mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban 

dunia.
4
 Jika lihat dari sila-sila Pancasila maka kita memerdekakan diri 

(bangsa) dari penjajahan agar sila kelima dapat diwujudkan, yakni 

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.  Namun, hingga 71 

tahun kita merdeka, maka keadilan sosial masih menjadi mimpi bagi 

sebagian besar rakyat Indonesia. Why? 

Secara normatif jawabannya ialah karena persona yang diserahi 

mandat oleh rakyat untuk mengelola power                         

                                                                   

amanah. Bahasa kasarnya, para elit pemegang power itu mengkhianati 

rakyat Indonesia, sebagai pemegang kedaulatan. Hal ini terlihat dari 

masih maraknya korupsi di Indonesia. Lembaga Transparency 

International (TI) yang merilis data indeks persepsi korupsi 

(Corruption Perception Index) untuk tahun 2015 melaporkan bahwa 

indeks korupsi di Indonesia ialah berada di peringkat 88 dengan skor 

CPI 38 dari 168 negara.
5
 Skor tertinggi adalah 100, arti negara itu 

bebas korupsi.  

Negara yang berada di peringkat teratas adalah Denmark, 

Finlandia, Swedia, Selandia Baru, Belanda, dan Norwegia. Sedangkan 

negara dengan peringkat terbawah adalah Sudan Selatan, Sudan, 

Afganistan, Korea Utara, dan Somalia. Peringkat Indonesia pada 88 

mengalami kenaikan. Pada tahun 2014 Indonesia berada di peringkat 

107. Naiknya peringkat Indonesia tersebut menurut Ilham Saenong, 

Direktur Program Transparency International Indonesia, saat 

mengumumkan hasil riset mereka di Hotel Le Meridien, Jakarta, 

Rabu, 27 Januari 2016 adalah dipengaruhi oleh akuntabilitas publik 

                                                           
4 Alinea ke empat Pembukaan UUD 1945. 
5 Bagus Prasetiyo. 2016. Ini daftar peringkat korupsi dunia, Indonesia urutan berapa? 

http://m.tempo.co/read/news/2016/01/27/063739957/ini-daftar-peringkat-korupsi-dunia-
indonesia-urutan-berapa. Diakses pada 26 Oktober 2016. 
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yang meningkat dan juga pencegahan korupsi yang dinilai efektif. 

“KPK          rp r   ”         
6
. 

Skor CPI rata-rata tahun ini adalah 43. Artinya skor Indonesia 

masih di bawah rata-rata. Dibandingkan dengan Malaysia, Singapura, 

dan Thailand skor masih di bawah skor negara-negara Asean 

tersebut.
7
  

Ilham mengakui bahwa CPI bukanlah instrumen yang bisa 

mengukur korupsi secara nyata karena penilaian ini hanya sebatas 

persepsi. Menurut dia, korupsi secara absolut tidak mungkin dapat 

diukur karena dilakukan terselubung
8
. Hal ini bermakna bahwa bisa 

realitas korupsi kita lebih parah daripada yang dipersepsikan, atau 

sebaliknya. Namun, realitas bahwa korupsi di Indonesia sudah 

menjadi penyakit sosial bangsa ini adalah hal yang terbantahkan. 

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo mengungkapkan bahwa 

ada 343 kepala daerah yang tersangkut kasus hukum yang ditangani 

oleh kejaksaan, kepolisian dan Komite Pemberantasan Korupsi 

(KPK). Mereka terkait hukum karena soal anggaran.
9
 

Bagaimana dengan korupsi anggota DPR? Berdasarkan data 

KPK, pada periode 2004-2015 total ada 39 orang anggota DPR RI 

yang terjerat komisi antirasuah itu. Angka itu keempat terbanyak 

setelah kasus yang melibatkan pejabat di lingkungan 

Kementerian/Lembaga (139 kasus), pejabat di tingkat Pemkot/Pemkab 

(101), dan di tingkat pemerintah provinsi (59).
10

  

Bagaimana dengan korupsi di lembaga yudikatif? Fakta juga 

menunjukkan benteng terakhir keadilan ini juga tidak imune/kebal 

  r    p v r    or p  . “D         P          T      P      

Korupsi di Bengkulu, Janner Purba dan Toton, ditetapkan sebagai 

tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa 

                                                           
6 Ibid.  
7 Ibid. 
8 Ibid. 
9 Anomin. 2015. Mendagri: 343 Kepala Daerah Tersangkut Kasus Hukum. 

http://nasional.kompas.com/read/2015/02/04/21114211/Mendagri.343.Kepala.Daerah.Tersangku
t.Kasus.Hukum. Diakses pada 26 Oktober 2016. 
10 Muhammad Nur Rochmi. 2015. Berapa anggota DPR yang terjerat kasus korupsi? 

https://beritagar.id/artikel/berita/berapa-anggota-dpr-yang-terjerat-kasus-korupsi. Diakses pada 
26 Oktober 2016. 
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(24/5/2016). Janner dan Toton ditangkap setelah diduga menerima 

suap terkait perkara korupsi yang sedang ditangani oleh keduanya di 

P          T p  or”.
11

 Ini hanya sebagian berita tentang hakim-hakim 

yang terjerat hukum karena korupsi atau menyalahgunakan 

wewenangnya untuk memperoleh kekayaan. Hal yang fenomenal 

bahkan sempat trending topik di dunia maya ialah kasus Ketua 

Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar yang menerima suap dan 

tertangkap oleh KPK. Terakhir kita disuguhkan berita via layar kaca 

dan media cetak tentang tertangkap tangannya Irman Gusman, Ketua 

DPD menerima uang suap Rp100 juta. 

Kembali pada pertanyaan mendasar di atas: untuk apa cheks 

and balances of power, Jawaban sederhananya adalah agar jangan 

sampai lembaga negara yang mempunyai power ini menyalahgunakan 

kekuasaannya sehingga menghambat ikhtiar bangsa untuk mencapai 

kesejahteraan dan kemakmuran atau mewujudkan Keadilan sosial bagi 

rakyat Indonesia. Oleh karena kunjung wujud keadilan sosial bagi 

rakyat Indonesia sehingga sila kelima ini diplesetkan menjadi 

Kesialan sosial bagi rakyat Indonesia. 

 

Checks and Balances of Power Ditinjau dari Sisi Normatif dan 

Dinamik 

Menurut pendapat kami bahwa cheks and balances of power 

dalam ketatanegaraan kita sudah cukup bagus. Maksudnya secara 

normatif dan teoritis hal itu telah diatur untuk membatasi kekuasaan, 

dan mencegah penyimpangan pada lembaga-lembaga negara yang 

mempunyai power. Lalu di mana masalah kita? 

Masalahnya adalah checks and balances of power bersifat 

dinamis, terutama dalam hubungan antara pemerintah dan DPR. Di 

DPR kita mengenal adanya kekuatan politik yang mendukung 

pemerintah dan tidak mendukung pemerintah (oposisi). Pada satu sisi 

pemerintah untuk melaksanakan program-program kebijakannya 

memerlukan dukungan parlemen. Ketika partai pemerintah atau partai 

                                                           
11 Anonim. 2016. Ini Kronologi Operasi Tangkap Tangan Hakim Tipikor di Bengkulu. 

http://nasional.kompas.com/read/2016/05/24/19322241/ini.kronologi.operasi.tangkap.tangan.hak
im.tipikor.di.bengkulu. Diakses pada 26 Oktober 2016. 
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yang mendukung pemerintah tidak cukup kuat dan partai oposisi 

memainkan oposisi asal berseberangan dengan pemerintah dengan 

mengabaikan kepentingan untuk kesejahteraan rakyat maka parlemen 

adalah arena adu kuat,  lobi, dan deal-deal politik yang tidak lagi demi 

kepentingan rakyat. Inilah yang maksudkan dengan checks and 

balances of power yang dinamik.  

Jadi checks and balances of power sangat tergantung pada mutu 

manusia yang memainkan peran-peran itu. Mutu di sini adalah dari 

segi heart dan head. Heart di sini adalah apakah ia adalah orang yang 

baik, jujur, bertanggung jawab dan amanah untuk melaksanakan 

pembangunan untuk kepentingan dirinya dan orang banyak (rakyat). 

Atau sebaliknya ia adalah orang-orang lancung mendapat power. 

Head atau kemampuan otak dia, atau kepintaran dia untuk melakukan 

tugas-tugasnya. Bagaimana seorang anggota DPR melakukan kontrol 

kalau ia tidak menguasai persoalan yang menjadi bidang yang 

dikontrolnya? Kalau ia mengeritik, kritiknya tidak mendasar dan 

substansial.  

Jadi bisa saja kemampuan DPR dalam melakukan checks and 

balances melemah  karena kuatnya faktor kekuatan partai yang 

mendukung pemerintah kuat atau bahkan sangat kuat. Dan 

ketidakmampuan oposisi untuk mengemukakan kontrol dan kritik 

terhadap pemerintah karena lemhanya sumber daya manusianya. 

 

Kesimpulan 

Secara normatif checks and balances of power dalam hubungan 

antarlembaga negara sudah bagus, namun yang sangat menentukan 

bagaimana checks and balances of power itu berjalan sangat 

ditentukan oleh dinamika di lapangan oleh aktor-aktor yang 

memegang peran masing-masing. 
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