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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 Muhammadiyah Bengkulu, Kota 

Bengkulu, Provinsi Bengkulu 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 

Muhammadiyah Bengkulu, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu yang 

dilaksanakan pada 28 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 

Bengkulu, Provinsi Bengkulu diikuti oleh para Pimpinan dan Anggota 

Lemkaji sebagai berikut: Rully Chairul Azwar, Ahmad Farhan Hamid, 

Andi Mattalatta, Yusyus Kuswandana, Harun Kamil dan Hasanuddin 

Wahid.  

Kegiatan Diskusi Kelompok Terfokus di Kota Bengkulu, 

Provinsi Bengkulu ini adalah satu rangkaian dari kegiatan serupa di 

tiga provinsi lain yaitu Provinsi Maluku, Bangka Belitung dan 

Kalimantan Selatan. 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  

  

Secara umum, para narasumber dan pembahas Diskusi 

Kelompok Terfokus dengan topik “Susunan, Kedudukan, Fungsi dan 

Peran DPR RI dalam Sistem Presidensiil” kerjasama Lembaga 

Pengkajian MPR RI dengan Universitas Muhammadiyah Bengkulu di 

Kota Bengkulu, Bengkulu,  Jumat, 28 Oktober 2016 menyimpulkan 

sejumlah hal sebagai berikut; 

1. UUD NRI Tahun 1945 telah memberi pedoman hubungan antar 

lembaga negara. Khususnya hubungan antar pemerintah, DPR 

dan MA, adalah hubungan dalam kerangka pembagian 

kekuasaan guna mewujudkan tujuan bangsa Indonesia. 

Lembaga negara yang ada tidak dirancang untuk dipisahkan 

secara tegas. 

2. Memaknai hubungan antar lembaga maka setiap lembaga tidak 

dirancang untuk dipisahkan secara tegas tetapi dirancang untuk 

memiliki hubungan dengan lembaga lainnya, baik dalam kaitan 

koordinasi dalam melaksanakan  tugas dan wewenang tertentu 

maupun  dalam melaksanakan aktiitas pengawasan. 

3. Pemerintah bukanlah lembaga steril dari kekuasaan lembaga 

negara lainnya. Demikian juga lembaga negara DPR tidak 

dirancang untuk berdiri sendiri dalam menjalan tugas 

mewujudkan tujuan negara Indonesia. 

4. Kualitas hubungan antar lembaga dipengaruhi oleh kualitas para 

penyelenggara negara, oleh karena itu peningkatan kualitas 

anggota MPR,DPR, DPD, Presiden, BPK, Hakim MA dan 

Hakim MK, serta anggota KY menjadi faktor penentu. 

5. Fungsi dan peran DPR RI saat ini dengan aturan di atas masih 

belum sesuai dengan jiwa sistem presidensiil, bahkan cenderung 

terlalu liberal ala sistem parlementer. 

6. Susunan dan sumber anggota DPR melalui pemilu yang berasal 

dari pengkaderan Parpol dan perwakilan belum selaras dengan 

Kedaulatan Rakyat yang berdasarkan pada permusyawaratan 

dan perwakilan (sesuai Sila keempat Pancasila). Realitas 

www.m
pr

.g
o.

id



 

4 Susunan, Kedudukan, Fungsi dan Peran DPR RI 

 

lapangan menunjukkan lebih mengedepankan voting dibanding 

musyawa-rah. Proses pemilu lebih bernuansa money politics 

terjadi pada semua level kekuasaan. 

7. Rekrutmen anggota dewan yang terpilih dari partai tidak 

menunjukkan kriteria yang jelas agar kompeten. 

8. Kekuasaan yang terpilih hari ini menghasilkan kepemimpinan 

yang digerakkan kepentingan bisnis, bukan untuk kepentingan 

negara.  

9. Kepentingan 'ego sektoral' dan golongan menyebabkan 

pengelolaan negara tumpang tindih. 

10.  Bidang ekonomi, penyelenggaraannya dikuasai oleh sistem 

“makelaran”. 

11. Negara Indonesia yang belum kuat “didesain” agar setelah tidak 

kuat dilakukan intervensi internasional. 

12.  Perlu standarisasi rekruitment anggota DPR RI dalam Komisi-

Komisi. Langkah ini sangat perlu utk bisa mengisi SDM 

Anggota2 Komisi yg berkompeten; 
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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 Muhammadiyah 

Bengkulu, di kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Jumat, 28 Oktober 

2016. 

 

Narasumber I: Prof. Herlambang 

Konstitusi tertulis pertama yang dikenal dalam peradaban dunia 

adalah yang disebut sebagai Piagam Madinah. Piagam Madinah ini 

dapat disebut sebagai piagam tertulis pertama dalam sejarah umat 

manusia yang dapat dibandingkan dengan pengertian konstitusi dalam 

arti modern. Piagam ini dibuat atas persetujuan bersama antara Nabi 

Muhammad SAW dengan wakil-wakil penduduk kota Madinah tak 

lama setelah beliau hijrah dari Mekkah ke Yatsrib, nama kota 

Madinah sebelumnya, pada tahun 622 M. Para ahli menyebut Piagam 

Madinah tersebut dengan berbagai macam istilah yang berlainan satu 

sama lain. 

UUD NRI Tahun 1945 seharusnya menjadi pegangan utama 

dalam menyelenggarakan negara Indonesia untuk mencapai tujuannya. 

Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 maka negara Indonesia 

diselenggarakan oleh beberapa organ negara yang disebut dengan 

lembaga tinggi negara. Pertanyaan dasarnya adalah apakah UUD NRI 

Tahun 1945 membagi habis kewenagan organ-organ tersebut sehingga 

menjdi organ yang terpisah dan berdiri sendiri, ataukah masing-

masing lembaga tersebut memiliki fungsi yang menjadi bagiannya 

yang merupkan pembagian kekuasaan negara.  

UUD NRI Tahun 1945 membagi kekuasaan negara kepada 

beberapa organ yaitu;  

1. MPR (Pasal 2-3) 

2. Kekuasaan Pemerintahan Negara (Pasal 4-16) 
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3. DPR Pasal ( Pasal 19 -22b) 

4. DPD (Pasal 22 c dan 22d) 

5. BPK (Pasal 23) 

6. Mahkamah Agung (Pasal 24a) 

7. Komisi Yudisial (Pasal 24b) 

8. Mahkamah Konstitusi (Pasal 24c) 

Memaknai hubungan antar lembaga maka setiap lembaga 

dirancang untuk memiliki hubungan dengan lembaga lainnya, baik 

dalam kaitan koordinasi dalam melaksanakan  tugas dan wewenang 

tertentu maupun  dalam melaksanakan aktifitas pengawasan. 

Pertama hendaklah dilihat hubungan antara MPR dengan DPR 

dan DPD yang menjalankan fungsi yang hampir sama sebagai 

lembaga perwakilan, baik perwakilan kedaulatan rakyat, perwakilan 

rakyat, maupun perwakilan daerah; Kedua hubungan Presiden dengan 

MPR, DPR dan DPD; Ketiga hubungan antara DPR, DPD dan BPK; 

Keempat hubungan BPK dengan Presiden; Kelima hubungan 

Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Konstitusi 

dengan Presiden dan DPR,DPD dan BPK. 

Salah satu hubungan kelembagaan adalah hubungan badan 

perwakilan dengan lembaga negara lainnya. Pertanyaan dasar yang 

harus dijawab adalah karakter dasar MPR, DPR dan DPD sebagai 

lembaga perwakilan. MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD 

yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan 

undang-undang. MPR bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di 

ibukota negara. Segala putusan MPR ditetapkan dengan suara 

terbanyak (Vide Pasal 2 UUD NRI TAHUN 1945).  

Pasal 3 menjelaskan wewenang MPR yaitu;  Majelis 

Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan 

Undang-Undang Dasar; Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik 

Presiden dan/atau Wakil Presiden;  Majelis  Permusyawaratan Rakyat 

hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam 

masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Ketentuan ini tidak 

menggambarkan karakter dasar dari MPR, kecuali menyebutkan 
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bahwa MPR merupakan gabungan anggota DPR dan DPD. Jika 

dibanding dengan ketentuan sebelum diubah maka Karakter MPR 

adalah sebagai pemegang Kedaulatan Rakyat yang melakukan 

permusyawaratan dalam menentukan arah kebijakan negara dalam 

mencapai tujuannya. 

Adapun karakter DPR RI seharusnya dapat dilihat dari 

ketentuan UUD NRI TAHUN 1945. Pasal 20 menyebutkan bahwa 

DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang, dan Pasal 20 

A menjelaskan bahwa; Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi 

legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. DPR juga 

mempunyai sejumlah hak seperti hak interpelasi, hak angket, dan hak 

menyatakan pendapat. Selain itu, setiap anggota DPR mempunyai hak  

mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta 

memiliki hak imunitas.  

Sedangkan DPD memiliki karakter sebagai perwakilan dari 

setiap provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum (Vide Pasal 22 C 

UUD NRI TAHUN 1945); dapat mengajukan kepada DPR.....; ikut 

membahas rancangan undang-undang...; serta memberikan 

pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang..., serta 

menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada DPR sebagai bahan 

pertimbangan untuk ditindaklanjuti (Vide Pasal 22d UUD NRI 

TAHUN 1945). 

Berdasarkan ketentuan ini, maka lembaga DPR merupakan 

lembaga pembentuk undang-undang. Kedudukan sebagai lembaga 

pembuat undang-undang, DPR harus bersama-sama dengan Presiden  

dalam pokok bahasan tertentu di bantu oleh DPD. Sebagai lembaga 

pengawas bagi organ lainnya maka DPR juga dibantu oleh DPD, 

BPK, Komisi Yudisial.  Hal ini menunjukan bahwa DPR tidak dapat 

secara mandiri menjalankan fungsinya.  

Rancang bangun lembaga perwakilan yang diemban oleh tiga 

organ seperti ini perlu dikaji kembali. Secara ideal pemegang 

kedaulatan Rakyat adalah MPR, yang mempresentasikan perwakilan 

partai politik dan wakil daerah dan wakil golongan rakyat selain 

anggota partai politik. Karakter utama MPR adalah melakukan 

permusyawaratan dalam merumuskan kebijakan umum 
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penyelenggaraan negara dalam rangka mencapai tujuan bangsa 

Indonesia. Sedangkan pelaksanaan sehari-hari kedaulatan rakyat 

tersebut dilakukan oleh DPR dan DPD dengan perspektif yang 

berbeda. Dalam menjalankan kedaulatan rakyat tersebut DPR Dan 

DPD diberikan kewenangan melakukan pengawasan terhadap kinerja 

lembaga negara lainnya.  

Karakter Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi 

Yudisial, sebagai lembaga negara penyelenggara urusan kehakiman. 

MA berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan 

perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-

undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh 

undang-undang. Hakim Agung harus memiliki integritas dan 

kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman 

di bidang hukum.  Calon Hakim Agung diusulkan KY kepada DPR 

untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai 

Hakim Agung oleh Presiden. (Vide Pasal 24a). 

MK memiliki karakter sebagai  lembaga yang berwenang 

mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat 

final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, 

memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya 

diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai 

politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.  MK 

wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan 

pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-

Undang Dasar (Vide Pasal 24C). 

KY memiliki karakter bersifat mandiri dan berwenang 

mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang 

lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran 

martabat, serta perilaku hakim. Anggota KY harus mempunyai 

pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki 

integritas dan kepribadian yang tidak tercela. Anggota KY diangkat 

dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR (Vide Pasal 

24b). 

Pasal 4 UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa Presiden 

Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut 
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Undang-Undang Dasar. Dalam melakukan kewajibannya Presiden 

dibantu oleh satu orang Wakil Presiden. Sedang Pasal 5 menyebutkan 

bahwa  Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang 

kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden menetapkan 

peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana 

mestinya.  

Pasal 7a, mengatur meknisme pemberhentian presiden dan 

wakil preiden sebelum habis masa jabatan, yaitu; Presiden dan/atau 

Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR 

atas usul DPR, 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. 

Pasal 7b, pengajuan permintaan DPR kepada MK hanya dapat  

dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah 

anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh 

sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR.  Pasal 7b Ayat 6 

menyebutkan, MPR wajib menyelenggarakan sidang untuk 

memutuskan usul DPR tersebut paling lambat tiga puluh hari sejak 

MPR menerima usul tersebut.  

Pasal 7c, Presiden tidak dapat membekukan dan/atau 

membubarkan DPR. Pasal 11 mengatur bahwa dalam melakukan 

tindakan harus dengan persetujuan DPR; menyatakan perang, 

membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.  membuat 

perjanjian internasional. Demikian juga dengan tindakan mengangkat 

dan menerima duta dan konsul (Vide Pasal 13 UUD NRI TAHUN 

1945) dan dalam memberi amnesti dan abolisi. (Vide Pasal 14 Ayat 2). 

Sedang dalam memberikan grasi dan rehabilitasi, presiden meminta 

pertimbangan MA (Vide Pasal  Pasal 14 Ayat 1). 
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Narasumber II: Dr. H. Achmad Aminudin, MSi. 

Ide pembahasan mengenai susunan-kedudukan, fungsi dan 

peran DPR RI dalam Sistem Presidensiil mengemuka dalam 

serangkaian rapat pleno di Lembaga Pengkajian MPR RI. HaI ini 

didasari oleh mekanisme check & balances antar lembaga-lembaga 

negara dalam sistem tatanegara belum berimbang, yakni antara DPR 

RI bersama DPD RI yg belum punya kewenangan mandiri dalam 

pengambilan keputusan hukum dan menjalankan fungsi legislasi yang 

setara dengan DPR. Hubungan presiden dengan DPR RI dalam hal 

legislasi, dan MK yang aktif masuk wilayah legislator. DPR RI aktif 

masuk wilayah eksekutif antara lain DPR RI mendapat posisi penting 

dalam keputusan pengangkatan duta dan konsul beserta penempatan 

duta negara lain, pengangkatan Ketua BPK RI, pengangkatan Ketua 

KPK RI, pengangkatan Jaksa Agung, dan lain-lain jabatan eksekutif. 

Padahal sejatinya, DPR hanyalah memberikan pertimbangan kepada 

presiden untuk hal-hal tersebut.  

Akan tetapi realitas lapangan menunjukkan bahwa fungsi dan 

peran DPR RI saat ini dengan aturan di atas masih belum sesuai 

dengan jiwa sistem presidensiiil. Bahkan cenderung terlalu liberal ala 

sistem parlementer. Realitas lapangan menunjukkan lebih 

mengedepankan voting dibanding musyawarah. Proses pemilu lebih 

bernuansa Money Politics terjadi di semua level kekuasaan. 

Rekruitmen anggota dewan yang terpilih dari partai tidak 

menunjukkan kriteria yang jelas agar kompeten.  

Kekuasaan yang terpilih melalui pemilu langsung saat ini 

cenderung menghasilkan kepemimpinan yang digerakkan kepentingan 

bisnis, bukan untuk kepentingan negara. Sebagian warga masyarakat 

juga menghendaki perlunya perubahan undang-undang tentang DPR, 

terutama mengenai proses rekrutmen anggota DPR. Selain itu juga 

mengenai kewenangan DPR RI melakukan fit & proper test pengisian 

jabatan-jabatan publik yang dirasakan perlu dikaji ulang karena terlalu 

jauh memasuki wilayah urusan eksekutif. 
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Narasumber III: Dr. Susiyanto, M.Si. 

Amandemen UUD NRI Tahun 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 kurang bertoleransi dengan kelompok 

oposisi. Hal ini membuat keegoisan antara Presiden dan anggota DPR 

menjadi semakin kuat. Dalam sistem presidensiil, terjadi pemilahan 

yang tegas antara lembaga legislatif dan eksekutif dengan pemisahan 

yang formal, namun juga berlangsung proses interdependensi dalam 

hal sharing kekuasaan untuk meyakinkan berlangsungnya mekanisme 

checks and balances.  

Sebelum amandemen, prinsip kedaulatan yang berasal dari 

rakyat diwujudkan melalui MPR yang merupakan penjelamaan 

seluruh rakyat, pelaku sepenuhnya kedaulatan rakyat, dan yang diakui 

sebagai lembaga tertinggi negara dengan kekuasaan yang tidak 

terbatas. Dari MPR kemudian diturunkan kekuasaannya kepada 

lembaga yang ada di bawahnya, karena pada waktu itu MPR 

merupakan lembaga tertinggi negara. Karena itu, prinsip yang dianut 

dalam model ini disebut sebagai prinsip pembagian kekuasaan 

(division or distribution of power). Pasca amandemen cenderung 

dibagikan secara horizontal dengan cara memisahkannya (separation 

of power). 

Berbicara mengenai prinsip checks and balances pun tidak 

luput dari peran masyarakat untuk memberi masukan kepada 

pemerintah. Dalam kondisi demokrasi yang mengedepankan 

mekanisme checks and balances, partisipasi masyarakat memainkan 
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peran yang amat besar, yaitu sebagai bahan masukan, peringatan dan 

kontrol sosial. Kondisi seperti inilah yang harus dilakukan perubahan 

mendasar dalam tata hubungan antara legislatif dan eksekutif melalui 

UU Susduk dengan mengedepankan kepentingan rakyat dan 

menanggalkan egoisme masing-masing, menanggalkan kepentingan 

pribadi dan golongannya, tetapi menempatkan kepentingan 

masyarakat diatas segela-segalanya. 

 

Narasumber IV: Drs. Juim Thaap, M.AP. 

Lembaga legislatif kini menjadi tiga lembaga yaitu MPR, DPR 

dan DPD. MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara 

melainkan setara dengan lembaga lainnya. MPR tidak lagi 

merumuskan dan menetapkan GBHN karena GBHN telah dihapuskan, 

mengikut pada program eksekutif terpilih. Anggota MPR terdiri dari 

anggota DPR dan DPD. MPR sebagai lembaga legislatif kini tidak 

lagi memiliki kewenangan super bahkan tidak dapat menjatuhkan atau 

mencabut mandat Presiden, karena Presiden bertanggung jawab 

kepada rakyat.  

Hubungan atau relasi Presiden dengan anggota DPR, bisa juga 

disebabkan oleh sistem presidensiil pada pemerintahan Indonesia. 

Disini dapat dijelaskan bahwa sistem presidensiil 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.  

Eksekutif dan legislatif merupakan lembaga penting yang 

dimiliki pemerintah untuk menjalankan roda pemerintahan demi 

terwujudnya kemakmuran dan kenyamanan rakyat. Dalam hal ini 

eksekutif dan legislatif harus bertanggung jawab dan bekerja sama. 

Karena eksekutif dan legislatif merupakan wakil rakyat yang telah 

dipilih langsung oleh rakyak guna menjalankan aspirasi rakyat yang 

telah dimandatkan kepada mereka. 

Eksekutif dan legislatif harus benar-benar menjadi jembatan 

bagi rakyat terhadap pemerintah dan bukan sebaliknya, eksekutif dan 
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legislatif bukan selalu mementingkan kepentingan partainya sendiri 

yang mengatas namakan pemerintah. 

 

Narasumber V: Himawan Ahmed Sanusi, S.H., M.H. 

Perubahan konstitusi yang terjadi tidak saja pada jumlah 

lembaga perwakilan rakyat akan tetapi 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. 

Walaupun sama-sama merupakan lembaga perwakilan rakyat, ketiga 

lembaga tersebut memiliki fungsi yang berbeda serta keterwakilan 

(representasi) yang berbeda pula.  

Diawali dengan pertanyaan, bagaimana pengaturan mekanisme 

checks and balances antara Presiden dan DPR dalam sistem 

pemerintahan presidensiil berdasarkan UUD NRI TAHUN 1945 dan 

UU No. 27 Tahun 2009 dan bagaimana efektifitas penerapan 

mekanisme checks and balances antara Presiden dan DPR dalam 

Sistem Pemerintahan Presidensiil di Indonesia?  

Pengaturan mekanisme checks and balances antara Presiden 

dan DPR terdapat dalam berbagai bidang, yaitu legislasi, anggaran, 

dan pengawasan. perwujudan daripada mekanisme checks and 

balances sebenarnya sudah berjalan namun hanya saja tidak berjalan 

dengan baik, hal ini dikarenakan masih ada anggapan yaitu lembaga 

perwakilan rakyat dalam hal ini DPR terlihat bahwa dirinyalah yang 

lebih berkuasa sehingga cita-cita daripada checks and balances tidak 

terwujud dan terlaksana dengan baik.  

Perubahan terhadap Konstitusi tersebut telah melahirkan hukum 

tatanegara 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 
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yang dilahirkan, ada juga suatu Sistem Tata Negara yang baru 

bernama checks and balances karena dengan adanya amandemen yang 

memisahkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga negara 

yang ada. Perubahan UUD NRI Tahun 1945 untuk menyeimbangkan 

kekuasaan antara legislatif, eksekutif, yudisial yang dianggap 

executive heavy, sehingga tercipta checks and balances sistem.  

Perubahan UUD NRI TAHUN 1945 membawa perubahan yang 

cukup mendasar mengenai sistem perwakilan dalam ketatanegaraan 

Indonesia. Paling tidak ada tiga aspek mendasar mengenai lembaga 

perwakilan rakyat setelah perubahan UUD NRI TAHUN 1945, yaitu; 

mengenai struktur kelembagaan dalam sistem ketatanegaraan 

Indonesia, fungsi dan kewenangannya serta pengisian anggota 

lembaga perwakilan. Nampak  jelas bahwa sistem perawikan yang kita 

anut bukanlah sistem bikameral akan tetapi masih sitem unikameral 

karena terdiri dari tiga kamar yaitu, DPR, DPD dan MPR, dimana 

anggota MPR adalah terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD 

(bukan terdiri dari DPR dan DPD). Sedangkan dari sisi legislasi lebih 

tepat sistem perwakilan kita adalah sistem unicameral.   

Disamping itu pemberian hak-hak DPR dan DPD yang dijamin 

UUD untuk mengawasi Presiden/pemerintah serta keterlibatan 

lembaga perwakilan dalam penentuan jabatan administrasi 

pemerintahan tertentu, menunjukkan bahwa fungsi lembaga 

perwakilan telah menembus masalah-masalah administratif bahkan 

pada beberapa fungsi yudikatif yaitu menuntut pemberhentian 

Presiden setelah melalui penyelidikan oleh DPR serta penentuan 

hakim agung dan hakim konstitusi. Tetapi pada sisi lain, kewenangan 

MPR sebagai lembaga perwakilan rakyat dikurangi yaitu hanya pada 

fungsi legislasi pada tataran perubahan dan penetapan undang-undang 

dasar dan fungsi administratif dalam pelantikan Presiden serta 

pemilihan Presiden atau wakil presiden dalam hal-hal tertentu.  

Jika di analisis dengan metode pendekatan perundang-undangan 

(statute approach), konsep (conseptual approach), dan sejarah 

(historical approach), maka pergeseran kekuasaan membentuk 

undang-undang dari Presiden ke DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 

20 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 belum sepenuhnya terwujud. 
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Badan Legislasi yang dilahirkan dalam rangka merespon Perubahan 

UUD NRI TAHUN 1945 memiliki dasar filosofis dan historis untuk 

menjawab akar masalah dan inisiatif DPR untuk mengajukan 

Rancangan Undang-Undang dalam menunjang tingkat produktivitas 

DPR dalam menghasilkan undang-undang. Diperlukan penguatan 

Badan Legislasi. 

 

Adapun sejumlah pembahas menyampaikan sejumlah pokok 

pikiran dan pandangan sebagai berikut;  

Ir. Ririn Harini, M.P  

- Fungsi DPR setelah perubahan, yaitu fungsi legislasi, fungsi 

anggaran, dan fungsi pengawasan. Fungsi di bidang 

pembuatan undang-undang (legislasi) adalah salah satu pilar 

pemerintahan yang demokratis yang menjunjung tinggi 

supremasi hukum. Supremasi hukum dapat terwujud apabila 

di dukung oleh perangkat peraturan perundang-undangan yang 

dihasilkan melalui proses legislasi. Oleh karena itu, fungsi 

legislasi DPR dalam proses demokrasi sangatlah penting.  

- Namun demikian kinerja dan produktifitas DPR dalam 

pembuatan undang-undang dirasakan masih kurang. Tercatat 

rancangan undang-undang yang dibahas di DPR sebagian 

besar berasal dari pemerintah, sedangkan RUU usul inisiatif 

DPR sangatlah minim. Oleh karena itu untuk meningkatkan 

kinerja dalam bidang legislasi sebaiknya DPR tidak terjebak 

pada fungsi pengawasan saja yang pada akhirnya 

menelantarkan fungsi legislasi. 

-  Fungsi di bidang anggaran (budgeter); fungsi pokok DPR di 

bidang anggaran diatur dalam Pasal 23 UUD NRI TAHUN 

1945. Ditegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara (APBN) ditetapkan tiap tahun dengan undang-undang. 

Kedudukan DPR dalam APBN sangatlah kuat, karena apabila 

DPR tidak menyetujui anggaran yang diusulkan pemerintah, 

maka pemerintah menjalankan anggaran tahun lalu. 
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-  Fungsi di bidang pengawasan; pelaksanaan fungsi 

pengawasan dilakukan melalui mekanisme penggunaan 

beberapa hak yang pada sebelumnya tidak digunakan seperti 

hak interpelasi ataupun hak angket. Melalui hak interpelasi, 

presiden diminta untuk memberikan keterangan atau 

klarifikasi atas kebijakannya. Sedangkan melalui hak angket, 

DPR melakukan penyelidikan terhadap penyimpangan 

penggunaan dana-dana yang digunakan oleh presiden. 

Pengawasan DPR juga dilakukan melalui keterlibatan DPR 

dalam proses pemilihan pejabat-pejabat publik yang dtetapkan 

oleh pemerintah berdasarkan Perubahan UUD NRI TAHUN 

1945 dan undang-undang lainnya.  

- Dalam hal pengangkatan duta, penempatan duta negara lain, 

pemberian amnesti, abolisi, presiden harus mendengarkan 

pertimbangan DPR. Kemudian dalam hal pengangkatan 

Dewan Gubernur Bank Indonesia (UU No.23 Tahun 1999), 

pengangkatan dan pemberhentian Panglima TNI (Tap MPR 

No. IV/MPR/2000), pengangkatan dan pemberhentian Kapolri 

(Tap MPR No. IV/MPR/2000). 

-  Pada akhirnya peningkatan peran DPR dalam bidang 

pengawasan bagian dari upaya untuk menerapkan mekanisme 

checks and balances untuk menuju pemerintahan yang 

demokratik. Hal ini mengharuskan DPR untuk bekerja optimal 

demi melaksanakan fungsi-fungsi konstitusionalnya, dengan 

memanfatkan hak-haknya secara maksimal. 

 

Dr. Novran Harisa, MH  

- Setelah UUD NRI TAHUN 1945 diamandemen menetapkan 

bahwa MPR bukan lagi sebagai lembaga tertinggi negara. 

Hasil amandemen UUD NRI TAHUN 1945 tersebut 

mengatakan bahwa fungsi lembaga-lembaga sekarang ini 

bersifat horizontal bukan vertikal.  

- Sistem pemerintahan di Indonesia sebenarnya tidak 

sepenuhnya menganut sistem presidensiil, melainkan 
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menggabungkan antara sistem pemerintahan presidensiil 

sendiri dengan sistem pemerintahan parlementer, karena di 

dalam 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.  

- 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, baik DPR maupun eksekutif atau 

presiden, harus memiliki kerjasama yang serasi sehingga 

dapat tercipta hubungan yang saling menguntungkan dan 

seimbang. 

 

Sidiq Aulia, M.H  

- Sistem multipartai menyebabkan fragmentasi luas dalam 

struktur politik Indonesia. Selain itu, sistem pemilihan 

umum proportional representation yang diterapkan di 

Indonesia menyebabkan sulitnya membentuk majority 

government. Kombinasi antara kedua sistem 

tersebut mendorong terbentuknya koalisi dalam pemerintahan. 

Koalisi yang dibentuk sebelum Pemilu Presiden dan Wakil 

Presiden didominasi oleh transaksi politik mengenai pengisian 

jabatan di eksekutif tanpa disertai perumusan platform 

bersama yang melemahkan hak prerogatif Presiden. 

Profesionalisme yang semestinya menjadi dasar pengisian 

jabatan dilemahkan oleh pengaruh kekuatan partai mitra 

koalisi. Keadaan ini berekses pada kinerja pemerintahan yang 

terbentuk. Dengan demikian, praktik koalisi di Indonesia 

melemahkan sistem presidensiil 

- Praktik politik yang diwarnai oleh praktik koalisi 

menyebabkan ketidakstabilan hubungan eksekutif dan 

legislatif karena anggota badan legislatif dari partai politik 

yang mempunyai menteri di kabinet tidak mendukung 
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pemerintah sepenuhnya. Untuk menghindari pembentukan 

koalisi yang justru mengganggu stabilitas hubungan antara 

ekskutif dan legislatif, perlu diadakan penataan sistem 

kepartaian dan sistem pemilu Indonesia.  

- Penataan sistem kepartaian dilakukan dengan penyederhanaan 

jumlah partai peserta pemilu yaitu dengan 

meningkatkan electoral threshold dan parliamentary 

threshold. Selain sistem kepartaian, sistem proportional 

representation yang dianut oleh Indonesia tidak mungkin 

menghasilkan majority government dan kurang mendorong 

partai untuk berintegrasi sehingga menyebabkan 

bertambahnya jumlah partai.  

- Untuk menghindari berbagai ekses tersebut, maka sistem 

pemilu yang tepat untuk Indonesia adalah sistem distrik yang 

mendorong penyederhanaan partai secara alami dan 

memungkinkan bagi suatu partai untuk meraih posisi 

mayoritas di badan legislatif dan  setidaknya dapat 

mengurangi fragmentasi kekuatan Parpol yang ada sehingga 

memperkecil kecenderungan pembentukan koalisi. 

- Akan tetapi, apabila pembentukan koalisi tersebut tidak dapat 

dihindari dalam praktik politik di Indonesia saat ini, maka 

koalisi dapat saja dibentuk dengan tetap mempertahankan ide 

dasar untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensiil 

melalui beberapa perbaikan yang pada akhirnya akan 

menciptakan pola hubungan yang kondusif antara eksekutif 

dan legislatif.  

- Upaya perbaikan tersebut meliputi: pembentukan koalisi harus 

dilakukan melalui serangkaian tahapan negosiasi formal; 

pelaksanaan praktik koalisi tidak hanya didasarkan pada 

transaksi politik, tetapi juga didasarkan pada platform bersama 

yang mengakomodasi kepentingan rakyat; dan pelaksanaan 

praktik koalisi harus ditunjang dengan etika politik untuk 

menyehatkan situasi psiko-politik di Indonesia.  

- Di lain hal perlu kita perhatikan bersama adalah tentang 

kualitas serta integritas dari kandidat legislator yang akan 
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menentukan nasib bangsa ini, dimana hal itu tidak begitu 

menentukan untuk terpilihnya mereka dalam sistem pemilu 

yang kita miliki, dimana mayoritas suara dihasilkan 

berdasarkan kepentingan dan keuntungan semata, sehingga 

sering ada ungkapan mengatakan “kekuatan keuangan 

menentukan kemenangan” yang berarti praktik money politics 

dan mahar politik tidak bisa dilepaskan dalam sistem pemilu 

kita. 

- Masalah sistem pemilihan umum yang sangat menguras 

anggaran negara dan keuangan calon legislator akhirnya 

menjadikan disorientasi para wakil rakyat kita, sehingga tugas 

utama mereka yang seharusnya menyuarakan aspirasi dan 

memperjuangkan hak-hak rakyat terabaikan dan cenderung 

memburu keuntungan materi, akibatnya menghasilkan 

integritas legislator yang tidak idealis dan cenderung 

pragmatis, orientasi politik kebangsaan yang seharusnya 

dimiliki oleh para “negarawan” hampir tidak ada yang 

mewarnai para anggota DPR RI kita, akhirnya hanya 

menyisakan para legislator yang berpolitik praktis yang hanya 

memburu keuntungan dan kekuasaan semata. 

- Desain ketatanegaraan Indonesia perlu dievaluasi dalam 

rangka mempertegas sistem presidensiil. Komitmen 

mempertegas sistem presidensiil sebagai landasan kehidupan 

bernegara harus diikuti dengan keinginan sungguh-sungguh 

untuk melaksanakan sistem presidensiil secara ajeg, termasuk 

segala akibat pemilihan sistem tersebut. Dengan demikian, 

segala pranata atau instrumen yang memperlemah sistem 

presidensiil harus dihapuskan. 

- Apabila hambatan-hambatan hukum tidak dapat diselesaikan 

melalui perubahan secara formal, maka praktik ketatanegaraan 

serta praktik politik yang sehat harus dikembangkan guna 

memperkokoh pelaksanaan sistem presidensiil di Indonesia. 

Perubahan secara formal tersebut dilakukan terhadap UUD 

NRI Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan di 

bawahnya serta mengembangkan kebiasaan ketatanegaraan.  
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- Selain itu, praktik politik perlu didukung oleh tingkah laku 

politik yang beretika berlandaskan nilai-nilai demokrasi dan 

kemanusiaan. Para pelaku politik harus mampu memahami 

hakikat penyelenggaraan negara sehingga kepentingan pribadi 

ataupun golongan tidak lagi mendominasi hubungan 

eksekutif-legislatif.  

 

Hendri Padmi, S.H, M.H. 

- Kelebihan sistem pemerintahan Indonesia; Presiden dan 

menteri selama masa jabatannya tidak dapat dijatuhkan DPR, 

pemerintah punya waktu untuk menjalankan programnya 

dengan tidak dibayangi krisis kabinet, presiden tidak dapat 

membekukan atau membubarkan DPR. 

- Sementara kelemahannya; ada kecenderungan terlalu kuatnya 

otoritas dan konsentrasi kekuasaan di tangan presiden, sering 

terjadinya pergantian para pejabat karena adanya hak 

prerogatif presiden, pengawasan rakyat terhadap pemerintah 

kurang berpengaruh, pengaruh rakyat terhadap kebijaksanaan 

politik kurang mendapat perhatian.  

- Peranan lembaga legislatif dalam sistem pemerintahan di 

Indonesia melahirkan sebuah sistem pemerintahan bikameral 

yang didalamnya mencakup keseluruhan kinerja lembaga 

legislatif dan eksekutif, dengan menerapkan asas checks and 

balancess dapat menunjukkan adanya sistem pemerintahan 

yang lebih jelas.  

- Sistem pemerintahan presidensiil memiliki beberapa 

kekurangan antara lain: kekuasaan eksekutif di luar 

pengawasan langsung legislatif sehingga dapat menciptakan 

kekuasaan mutlak, sistem pertanggungjawaban kurang jelas, 

pembuatan keputusan atau kebijakan publik umumnya hasil 

tawar-menawar antara eksekutif dan legislatif sehingga dapat 

terjadi keputusan tidak tegas dan memakan waktu yang lama.   

- Untuk itu perlu penataan hubungan fungsi-fungsi lembaga 

negara sebagaimana ajaran trias politica yang dikemukakan 
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Montesquieu untuk menghindari tumpang tindih kekuasaan 

dan dominasi kekuasaan salah satu lembaga negara.  

- Untuk mengoptimalkan pelaksanaan checks and 

balances serta fungsi utama lembaga Negara, dengan berpijak 

pada ketentuan UUD NRI TAHUN 1945 hasil perubahan 

yang ada sekarang, maka perlu penyempurnaan UU tentang 

Susduk MPR, DPR dan DPD.  

 

Antonio Imanda, S.H, M.A  

- Prinsip checks and balances didalam pelaksanaan fungsi dan 

peran lembaga legislatif (DPR), eksekutif (Presiden) dan 

yudikatif belum dapat dapat direalisasikan secara maksimal. 

Penyebab utamanya adalah sistem pemilihan langsung 

lembaga legislatif (DPR), sistem pemilihan eksekutif 

(presiden) serta mekanisme pemilihan dan pengangkatan 

pejabat lembaga Yudikatif yang masih melibatkan lembaga 

lainnya (legislatif/DPR dan eksekutif/Presiden), sehingga 

masih memungkinkan untuk saling mempengaruhi dalam 

pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan 

- Pemilihan langsung lembaga legislatif (DPR) dengan 

menggunakan sistem suara terbanyak/proporsional terbuka, 

memungkinkan terpilihnya calon yang mempunyai kualitas 

SDM rendah sehingga mudah dipengaruhi dalam menjalankan 

peran dan fungsinya 

- Ada kecenderungan pressure dari ketua Parpol yang juga 

sebagai anggota legislatif untuk membuat keputusan 

sebagaimana keinginannya atau sebaliknya pressure 

dilakukan eksekutif/presiden yang ketua Parpol terhadap 

anggotanya yang duduk di lembaga legislatif untuk 

mengamankan setiap kebijakannya walaupun kebijakan 

tersebut menyimpang.   

- Untuk memaksimalkan Prinsip checks and balances didalam 

pelaksanaan fungsi dan peran lembaga legislatif (DPR), 

eksekutif (presiden) dan yudikatif perlu dilakukan: (a) revisi 
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undang-undang pemilu legislatif, (b) pemilihan berdasarkan 

sistem proporsional tertutup atau (c) pengurangan jumlah 

partai peserta pemilu.  

- Dalam melakukan revisi undang-undang pemilu legislatif 

perlu di pertimbangkan syarat menjadi calon anggota DPR 

dengan ketentuan-ketentuan khusus, untuk mengantisipasi 

terpilihnya calon yang mempunyai kualitas SDM yang 

rendah. 

- Dalam rangka revisi UU Pemilu juga perlu adanya penegasan, 

apabila ketua Parpol terpilih sebagai anggota legislatif/DPR 

harus melepaskan jabatannya sebagai ketua 

- Revisi undang-undang pemilihan presiden Nomor 42 Tahun 

2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden 

BAB III Persyaratan Calon Presiden Dan Calon Wakil 

Presiden Dan Tata Cara Penentuan Pasangan Calon Presiden 

Dan Wakil Presiden, Bagian Kesatu, terutama pada (Pasal 8) 

Calon Presiden dan calon Wakil Presiden diusulkan dalam 1 

(satu) pasangan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai 

Politik,mMenjadi mengajukan diri secara independen.  

- Dalam rangka revisi UU pemilihan presiden perlu adanya 

penegasan bahwa calon presiden tidak menjabat sebagai ketua 

partai politik. 

- Perlu dilakukan revisi undang undang tentang mekanisme 

pemilihan dan pengangkatan pejabat/ketua lembaga yudikatif, 

untuk melibatkan lembaga independen dalam proses seleksi 

dan tim seleksipun harus dilepaskan dari capur tangan 

presiden dan DPR agar lembaga tersebut benar-benar 

independen. 

 

Dr. Hasmi Suyuthi, M.Pd   

- Kita tentu berharap bahwa yang terjadi adalah DPR benar-

benar mampu berperanan dalam arti mampu menggunakan 

hak-haknya secara tepat, melaksanakan tugas dan 
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kewajibannya secara efektif dan menempatkan kedudukannya 

secara proporsional. Hal ini dimungkinkan jika setiap anggota 

DPR bukan saja piawai dalam berpolitik, melainkan juga 

menguasai pengetahuan yang cukup dalam hal konsepsi dan 

teknis penyelenggaraan pemerintahan, teknis pengawasan, 

penyusunan anggaran, dan lain sebagainya. 

- Untuk menghindari tumpang tindih kekuasaan dan dominasi 

kekuasaan salah satu lembaga negara terhadap lembaga negara 

lainnya itu perlu penataan hubungan fungsi-fungsi lembaga 

Negara sebagaimana ajaran trias politica yang dikemukakan 

oleh Montesquieu untuk mengoptimalkan pelaksanaan checks 

and balances serta fungsi utama lembaga Negara, dengan 

berpijak pada ketentuan UUD NRI TAHUN 1945 hasil 

perubahan yang ada sekarang, maka perlu penyempurnaan UU 

tentang MD3. 

  

Dra. Amnah Qurniati, M.Pd   

- Susunan, Kedudukan, Fungsi, dan Peran Dewan Perwakilan 

Rakyat Republik Indonesia sudah diatur dalam Undang 

Undang Dasar Negara  Republik Indonesia Tahun 1945. 

Kemudian dipertegas dengan  diundangkannya Undang 

Undang No.17 Tahun 2014 Tentang  Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

Dalam tataran  implementasi masih terdapat berbagai 

kekurangan dalam pelaksanaan undang undang tersebut. 

 

Betra S.H, M.H   

- Mekanisme checks and balances dalam sistem presidensiil di 

Indonesia dapat dilaksanakan secara penuh, karena dengan 

sistem presidensiil terdapat pemisahan kekuasaan antara 

eksekutif dan legislatif, yang masing masing dipegang oleh 

presiden dan parlemen. Presiden sebagai pemegang kekuasaan 
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eksekutif memiliki legitimasi yang kuat karena dipilih 

langsung oleh rakyat begitupun dengan anggota legislatif.  

- Akan tetapi dalam prakteknya mekanisme checks and 

balances belum dapat berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini 

disebabkan kekritisan anggota legislatif dalam mengawasi 

pemerintah tergantung dari kebijakan partainya. Apabila 

partanya mendukung pemerintah maka para anggota legislatif 

cenderung mengamini apapun kebijakan pemerintah. Akan 

tetapi jika partainya berseberangan dengan pemerintah maka  

anggota legislatif yang berasal dari partai tersebut lebih sering 

mengkritisi eksekutif terlepas dari baik atau tidak program 

yang ditawarkan  pemerintah. 

- Proses rekrutmen anggota DPR RI masih terdapat berbagai 

permasalahan. Salah satunya adalah masih banyak anggota 

DPR yang terpilih bukan berasal dari kader partai yang 

bersangkutan. Sehingga anggota dewan yang terpilih belum 

memahami visi dan misi partai. Begitupun dengan daerah 

pemilihan dimana calon yang terpilih tidak berasal dari daerah 

pemilihannya. Hal ini berdampak tidak tersalurnya  atau 

terwakilinya aspirasi masyarakat dari daerah pemilihan.  

 

Dr. Fazrul Hamidy, M.Pd   

- Mencermati pergeseran dalam pola pembentukan undang-

undang di atas, sadar akan keberpihakan UUD NRI TAHUN 

1945, sebagian besar kekuatan politik di DPR menjadikan 

fungsi legislasi sebagai sarana untuk melanggengkan 

kepentingan politik. Fungsi pembentukan undang-undang oleh 

DPR sering digunakan sebagai instrumen 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 NRI TAHUN 

1945 memberikan wewenang kepada Mahkamah Konstitusi 

(MK) untuk menguji materiil suatu undang-undang terhadap 
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UUD NRI TAHUN 1945, seperti diatur dalam Pasal 24C 

UUD NRI TAHUN 1945. Hal ini merupakan bentuk checks 

and balances antara kekuasaan legislatif dan kekuasaan 

yudikatif.  

- Ketiga cabang kekuasaan yaitu legislatif, eksekutif dan 

yudikatif memiliki kedudukan yang sederajat dan saling 

mengontrol satu sama lain sesuai dengan prinsip checks and 

balances. Namun demikian, diharapkan tidak terjadi 

persaingan atau perselisihan yang mengarah pada tindakan 

saling menjegal antar lembaga tinggi negara yang didasari 

kepentingan individu atau kelompoknya. Bila hal itu terjadi 

tentunya akan merusak dan menghambat jalannya 

pemerintahan secara umum dan akan menyimpang dari tujuan 

negara. 

- 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.  

 

Dr. Imam Mahdi   

- Perwujudan dari HAM dan demokrasi adalah kedaulatan 

rakyat. Karena beberapa hal yang menjadi kendala, maka 

kedaulatan rakyat melalui asas demokrasi dalam 

implementasinya dilakukan melalui perwakilan. 
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- DPR harus dikembalikan kepada tugas pokoknya sebagai 

wakil rakyat yang mempunyai fungsi legislasi, pengawasan 

dan anggaran. 

- Rekrutmen DPR tetap harus melalui partai politik, sebagai 

perwujudan keseimbangan dalam negara demokrasi dan 

berkedaulatan Rakyat. 

 

Elfahmi Lubis, M.Pd.  

- Lembaga negara merupakan lembaga pemerintahan negara 

yang berkedudukan di pusat yang fungsi, tugas, dan 

kewenangannya diatur secara tegas dalam UUD. Secara 

keseluruhan UUD NRI TAHUN 1945 sebelum perubahan 

mengenal enam lembaga tertinggi dan tinggi negara, yaitu: 

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

BPK, dan DPA sebagai lembaga tinggi negara. Namun setelah 

amandemen, UUD NRI tahun 1945 menyebutkan bahwa 

lembaga negara adalah MPR, DPR, DPD, Presiden, BPK, 

MA, MK, dan KY tanpa mengenal istilah lembaga tinggi atau 

tertinggi negara. 

- Di samping mengatur mengenai proses pembagian kekuasaan, 

UUD NRI tahun 1945 juga mengatur mengenai hubungan 

kewenangan dan mekanisme kerja antar lembaga negara 

dalam penyelenggaraan negara. Untuk dapat menelaah tentang 

hubungan antar lembaga negara tersebut, kita perlu 

mencermati konsep kunci yang dipakai dalam sistem 

pemikiran kenegaraan Indonesia. 
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FUNGSI DAN PERAN DPR RI DALAM SISTEM 

PRESIDENSIAL MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR 

NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
1
 

 

Oleh: Achmad Aminudin
2
 

 

 

Pendahuluan 

Setelah hampir 15 tahun sejak proses perubahan UUD NRI 

Tahun 1945 diselesaikan pada tahun 2002, telah muncul aspirasi 

masyarakat untuk meninjau kembali berlakunya UUD NRI Tahun 

1945 tentang DPR RI. Terdapat kelompok yang pada dasarnya 

memang tidak sepakat dengan upaya perubahan UUD NRI Tahun 

1945 dan menghendaki kembali kepada UUD 1945. Kelompok 

lainnya mendesak melakukan kaji ulang UUD Tahun 1945 meskipun  

belum seluruh ketentuan dalam UUD NRI Tahun 1945 dilaksanakan 

sebagaimana mestinya. 

Sebagian warga masyarakat juga menghendaki perlunya 

perubahan undang-undang tentang DPR, terutama mengenai proses 

rekruitmen anggota DPR. Selain itu juga mengenai kewenangan DPR 

RI melakukan fit & proper test pengisian jabatan-jabatan publik yang 

dirasakan perlu dikaji ulang karena terlalu jauh memasuki wilayah 

urusan eksekutif. Selanjutnya pertanyaan yang hendak dijawab adalah 

sudah tepatkah fungsi dan peran DPR RI sebagaimana diamanatkan 

Bab VII Pasal 19 sampai 22B UUD NRI Tahun 1945 dalam 

mekanisme cheks and balances berdasarkan Sistem Presidensial? 

 

 

                                                           
1 Makalah disampaikan pada  FGD Lembaga Pengkajian RI MPR RI Bekerjasama dengan 
Universitas Muhammadiyah Bengkulu (UMB), di Hotel Santika, Jum’at, 28 Oktober 2016. 

Dosen dalam jabatan Lektor Kepala pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah 

Yogyakarta dan Advokat pada Whitelife Lawfirm di Jakarta. 
2 Dosen dan Direktur Program S2 MIA Fisip UNIB Bengkulu. 
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Fungsi dan peran DPR RI sebagaimana diamanatkan Bab VII 

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

mekanisme cheks and balances berdasarkan Sistem Presidensial 

Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan bahwa 

negara yang ber-kedaulatan Rakyat, berdasar atas kerak-yatan dan 

permusyawaratan perwakilan. Oki, sistem negara yang terbentuk 

dalam Undang Undang Dasar harus berdasar atas kedaulatan Rakyat 

yang berdasar atas permusyawaratan perwakilan. Hal ini sesuai 

dengan sifat masyarakat Indonesia (Sila 2). 

Sistem Pemerintahan Negara Indonesia berdasar atas hukum, 

tidak berdasarkan kekuasaan belaka. Pemerintahan berdasar atas 

sistem konstitusi (hukum dasar) tidak bersifat kekuasaan yg tidak 

terbatas. Oleh karena itu, Presiden harus mendapat persetujuan Dewan 

Penirrakilan Rakyat utk membentuk undang-undang dan untuk 

menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara. Akan tetapi, 

Presiden tidak bertanggung jawab kpd Dewan aftinya kedudukan 

presiden tidak tergantung dari pada DPR. 

Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat adatah kuat. Dewan ini 

tidak dapat dibekukan dan/atau dibubarkan oleh Presiden (Pasal 7A 

UUD NRI Tahun 1945), berlainan dengan sistem parlernenter. 

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. 

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 

menempatkan beban kepada rakyat, seperti pajak dan lain-lainnya, 

harus ditetapkan dengan undang-undang persetujuan DPR RI.  

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 
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Presiden untuk mendapat, persetujuan bersama yang kemudian Ayat 

(3) berbunyi presiden mengesahkan rancangan UU yang telah 

disetujui bersama untuk menjadi undang-undang. Fungsi DPR RI 

dalam pasal 20A meliputi fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi 

pengawasan. 

Ide pembahasan mengenai SUS-DUK, Fungsi dan peran Dewan 

Penryakilan Rakyat (DPR) RI dalam Sistem Presidensiil mengemuka 

dalam serangkaian rapat pleno di Lembaga Pengkajian MPR RI. HaI 

ini didasari oleh mekanisme check & balances antar Lembaga-

lembaga Negara dalam sistem Tata Negara belum berimbang, yakni 

antara DpR RI bersama DPD RI yg belum punya kewenangan mandiri 

dalam pengambilan keputusan hukum dan menjalankan fungsi 

legislasi yg setara dengan DPR. Hubungan presiden dengan DPR RI 

dalam hal legislasi, dan Mahkamah Konstitusi yang aktif masuk 

wilayah legislator. 

DPR RI aktif masuk wilayah eksekutif antara lain DPR RI 

mendapat posisi penting dalam keputusan pengangkatan duta dan 

konsul beserta penempatan duta negara lain, pengangkatan Ketua 

BPK RI, pengangkatan Ketua KPK RI, pengangkatan Jaksa Agung, 

dan lain-lain jabatan eksekutif, padahal sejatinya, DPR hanyalah 

memberikan pertimbangan kepada presiden untuk hal-hal tersebut.  

Produktivitas Anggota DPR RI sebagai wujud perwakilan 

rakyat ditentukan oleh faktor-faktor internal dan eksternal. Faktor 

internal yakni proses rekruitmen Anggota DPR RI dimulai dari 

kaderisasi dalam partai politik. Dan Faktor Eksternal, yakni persepsi 

publik terhadap kinerja dan prinsip efisiensi kerja-kerja politik 

Anggota DPR RI yang berasal dari proses pemilihan umum sistem 

demokrasi langsung. Kualitas sumber daya manusia partai politik 

yang baik, akan menjadi mitra sejajar eksekutif. 

Akan tetapi realitas lapangan menunjukkan bahwa fungsi dan 

peran DPR RI saat ini dengan aturan di atas masih belum sesuai 

dengan jiwa Sistem Presidensial. Bahkan cenderung terlalu liberal ala 

Sistem Parlementer. 2. Susunan dan sumber Anggota DPR melalui 

pemilu yang berasal dari pengkaderan parpol dan perwakilan belum 

selaras dengan Kedaulatan Rakyat yang berdasarkan pada 
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permusyawaratan dan perwakilan (sesuai Sila IV Pancasila. Realitas 

lapangan menunjukkan lebih mengedepankan voting dibanding 

musyawa-rah. Proses pemilu lebih bernuansa Money Politic terjadi 

pada semua level kekuasaan. Rekruitmen anggota dewan yang terpilih 

dari partai tidak menunjukkan kriteria yang jelas agar kompeten. 

Kekuasaan yg terpilih melalui pemilu langsung saat ini 

cenderung menghasilkan kepemimpinan yang digerakkan kepentingan 

bisnis, bukan untuk kepentingan negara. Kepentingan 'ego sektoral' 

dan golongan menyebabkan pengelolaan negara tumpang tindih.  

Bidang ekonomi, penyelenggaraannya dikuasai oleh sistem 

“makelaran”.  Negara Indonesia yang belum kuat “didesain” agar 

setelah tidak kuat dilakukan intervensi internasional.  Perlu 

standarisasi rekruitment anggota DPR RI dalam Komisi-Komisi. 

Langkah ini sangat perlu utk bisa mengisi SDM Anggota2 Komisi yg 

berkompeten; 

 

Penutup 

1. Fungsi dan peran DPR RI saat ini dengan aturan di atas masih 

belum sesuai dengan jiwa Sistem Presidensial. Bahkan cenderung 

terlalu liberal ala Sistem Parlementer. 

2. Susunan dan sumber Anggota DPR melalui pemilu yang berasal 

dari pengkaderan parpol dan perwakilan belum selaras dengan 

Kedaulatan Rakyat yang berdasarkan pada permusyawaratan dan 

perwakilan (sesuai Sila IV Pancasila. Realitas lapangan 

menunjukkan lebih mengedepankan voting dibanding musyawa-

rah. Proses pemilu lebih bernuansa Money Politic terjadi pada 

semua level kekuasaan. 

3. Rekruitmen anggota dewan yang terpilih dari partai tidak 

menunjukkan kriteria yang jelas agar kompeten. 

4. Kekuasaan yg terpilih hari ini menghasilkan kepemimpinan yang 

digerakkan kepentingan bisnis, bukan untuk kepentingan negara.  

5. Kepentingan 'ego sektoral' dan golongan menyebabkan 

pengelolaan negara tumpang tindih.   
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6. Bidang ekonomi, penyelenggaraannya dikuasai oleh sistem 

“makelaran”.  

7. Negara Indonesia yang belum kuat “didesain” agar setelah tidak 

kuat dilakukan intervensi internasional.   

8. Perlu standarisasi rekruitment anggota DPR RI dalam Komisi-

Komisi. Langkah ini sangat perlu utk bisa mengisi SDM 

Anggota2 Komisi yg berkompeten; 
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PERAN LEMBAGA LEGISLATIF DALAM PRAKTEK 

SISTEM PRESIDENSIAL DI INDONESIA 

 

Oleh : Dr. Ahmad Dasan, SH., MA 

 

 

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 ketatanegaraan kita yaitu diawali ketika 

pergantian kekuasaan dari masa orde baru ke masa reformasi pada 

tahun 1999 yang dimulai dari turunya 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. 

Dan kemudian dimasa transisi yang dipimpin oleh Presiden B.J. 

Habibie selama sekitar dua tahun, tuntutan kebutuhan akan sistem 

ketatanegaraan yang lebih baikpun mulai berusaha diwujudkan oleh 

para petinggi Negara melalui perubahan undang-undang dasar 1945. 

Salah satu hasil perubahan konstitusi yang sangat mendasar itu adalah 

beralihnya supermasi MPR menjadi supermaasi Konstitusi. Suatu 

Negara yang menyatakan demokratis harus mempunyai suatu lembaga 
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perwakilan atau lembaga legislatif atau yang sering disebut dengan 

istilah parlemen. Hal ini dikarenakan bahwa lembaga tersebut 

merupakan lembaga penyalur aspirasi rakyat, selain itu lembaga 

tersebut juga mempunyai fungsi pengawasan terhadap lembaga lain 

terutamaterhadap lembaga eksekutif. 

 Dalam UUD NRI tahun 1945 sebelum diamandemen, lembaga 

legislatif mengenal adanya MPR dan DPR, dalam tatanan baru wajah 

parlemen di Indonesia kemudian memunculkan pertanyaan 

bagaimanakah peranan kedua lembaga legislatif tersebut? 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 

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 sistem parlemen yang dari supermasi MPR yang 

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

menjadi parlemen sistem 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 sistem pemerintaha presidential undang-undang dasar 

1945 memberikan kekuasaan legislatif lebih besar ke presiden dari 
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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 menuntut pemberhentian 

presiden jika presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum. 

Selain sistem pemerintahan presidential yang sekarang dianut 

oleh Negara kita ada beberapa jenis sistem pemerintahan lain yang 

lain seperti sistem pemerintahan parlementer, sistem pemerintahan 

demokrasi dan sistem pemerintahan referendum dan masih banyak 

lagi yang lainnya. Namun dengan terbatasnya ruang dan waktu kami 

untuk menyusun makalah ilmiah ini maka kami hanya membahas 

peran lembaga legislatif dalam system pemerintahan presidensial dan 

system bikameral saja. 

 

Lembaga Legislatif dalam Sistem Pemerintahan Presidential  

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 
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membedakan tiga jenis bentuk-bentuk pemerintahan, yaitu demokrasi, 

oligarki, dan monarki (kerajaan). (Mahfud MD, 2000: 73) 

 Montesqiueu juga memberikan komentar dalam bukunya yang 

berjudul “L’esprit des Lois” 1748 menawarkan alternative yang agak 

berbeda dari yang ditawarkan John Locke. Menurut Montesqiueu 

untuk tegaknya Negara demokrasi perlu diadakan pemisahan 

kekuasaan Negara kedalam organ-organ Legislatif, Eksekutif, dan 

yudikatif.Kekuasaan legislative adalah kekuasaan membuat undang-

undang; eksekutif melaksanakan undang-undang; yudikatif mengadili 

kalau terjadi pelanggaran atas undang-undang tersebut. Dan pada 

kenyataanya ternyata, sejarah menunjukkan bahwa cara pembagian 

kekuasaan yang dilakukan oleh Montesqiueu yang lebih diterima. 

(Mahfud MD, 2000: 73).  

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 (quasi presidental atau quasi 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. (Mahfud MD 

2000; 93). 

Dari kedua lembaga tersebut DPR jelas 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. Dengan demikian kedua legislatif tertinggi, 

sedangkan DPR lembaga legislatif sehari-hari. (Sri Soemantri, 1976; 

54). 
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Namun lain halnya dengan pendapat Muchsan, bahwa sistem 

pemerintahan indonesia adalah sistem majelis. Kenapa? Soalnya 

segala sesuatunya berporos pada MPR sebagai satu-satunya lembaga 

tertinggi dan sekaligus pemegang kedaulatan rakyat. Pendapatnya 

tersebut didasarkan atas empat alasannya: pertama, penyelenggaraan 

negara pelaksanaan kedaulatan rakyat ialah MPR. Kedua, 

penyelenggaraan negara yang berbentuk kepala negara ialah 

mandataris MPR. Ketiga, penyelenggara negara pembentuk peraturan 

perundang-undangan adalah mandataris MPR bersama-sama DPR 

sebagai bagian dari MPR. Terakhir keempat, penentu terakhir dalam 

pengawasan jalanya pemerintahan adalah MPR (Republika, 22 April 

1993: ) 

 Banyak sumber-sumber dan referensi-referensi yang 

mengatakan bahwa MPR adalah sebagai lembaga tertinggi negara, 

padahal menurut UUD 1945 hasil amandemen menciptakan lembaga-

lembaga negara dalam hubungan fungsional yang horozontal, bukan 

dalam hubungan struktural yang vertikal. Jadi MPR sekarang ini 

bukan lagi lembaga tertinggi negara, dulu MPR yang menjalankan 

sepenuhnya kedaulatan rakyat sesuai dalam pasal 1 ayat (2) UUD 

1945 yang asli. Penyebutan MPR sebagai lembaga tertinggi negara di 

masa lalu didasarkan juga pada bunyi penjelasan sistem pemerintahan 

negara butir III yang juga dimasukkan ketetapan MPRS nomor 

XX/MPRS/1966. Padahal seperti dikemukakan sebelumnya bahwa 

UUD hasil amandemen tidak lagi memiliki penjelasan tentang MPR 

sebagai lembaga tertinggi negara dan Tap MPRS nomor 

XX/MPRS/1966 sudah tidak berlaku lagi. 

Karena sudah dicabut pada tahun 2000 dengan Tap Nomor 

III/MPR/2000 maupun karena konsekuensi bahwa menurut UUD 

1945 hasil amandemen Tap MPR bukan lagi merupakan peraturan 

perundang-undangan. Sekarang ini MPR bukan lagi pelaksanaan 

kedaulatan rakyat karena pasal 1 ayat (2) sudah diamandemen menjadi 

” kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut 

undang-undnang dasar” dengan demikian meskipun MPR bukan lagi 

lembaga tertinggi negara pada saat ini MPR masih berwenang 

menetapkan dan mengubah UUD serta melakukan impeachment 

(pemberhentian masa jabatan) kepada presiden, namun hanya sebatas 
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pemberian fungsi sebagai bagian dari proses-proses di lembaga negara 

yang lainnya. 

 Lembaga legislatif dalam melaksanakan tugasnya memiliki 

fungsi dan wewenang. Adapun fungsi dan wewenang tersebut yang 

telah ditetapkan pula dalam undang-undang dasar 1945 yaitu sebagai 

berikut: 

1. Fungsi DPR, yaitu fungsi legislasi yaitu wewenang badan 

legislatif untuk menentukan kebijakan dan membuat undang 

undang disertai dengan hak hak tertentu yang dimilikinya, seperti 

hak inisiatif, hak amandemen dan hak budget. 

2. Fungsi kontrol, bbertujuan untuk menjaga tindakan pemerintah 

atau badan eksekutif sesuai dengan kebijakan dan perundang-

undangan yang telah ditetapkan. Dalam menjalankan fungsi 

kontrol ini, badan legislatif mempunyai beberapa hak tertentu 

lainya seperti: Hak untuk mengajukan pertayaan, hak interpelasi 

yaitu hak untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai 

kebijaksanaannya didalam suatu bidang, dan hak angket yaitu hak 

bagi anggota badan legislatif untuk mengadakan penyelidikan 

mengenai suatu masalah dengan harapan agar diperhatikan oleh 

pemerintah, dan hak mosi yaitu hak untuk mengajukan sikap tidak 

percaya kepada pemerintah yang dalam sistem parlementer dapat 

berujung pada pengunduran diri kabinet atau terjadi krisis kabinet. 

3. Fungsi anggaran, yaitu badan legisltif bersama sama dengan 

pemerintah (eksekutif) dalam menyusun dan mengesahkan 

anggaran Negara. 

Dewan Perwakilan Rakyat dalam UUD NRI 1945, memiliki 

hak-hak sebagai berikut yaitu : 

1. Hak bertanya, hak ini dipakai badan legislatif untuk mengkontrol 

kegiatan eksekutif, badan legislatif dapat bertanya kepada 

eksekutif mengenai suatu hal atau kebijakan yang diambil oleh 

eksekutif. 

2. Hak interpelasi, hak ini digunakan dalam meminta keterangan 

kepada eksekutif mengenai kebijakan suatu bidang. Dalam hal ini 

badan eksekutif wajib memberikan penjelasan pada saat sidang 
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Pleno di DPR. Jika tidak ditemukan forum setelah eksekutif 

memberikan penjelasan, maka akan dilakukan pemungutan suara.  

3. Hak angket. wewenag anggota badan legislatif untuk mengadakan 

penyelidikan sendiri. Untuk keperluan tersebut, maka biasanya 

suatu panitia angket dibentuk oleh DPR yang dalam menjalankan 

tugasnya akan melaporkan hasilnya kepada badan legislatif, yang 

selanjutnya menjadi acuan perumusan pendapat DPR mengenai 

hal yang telah diselidiki, dengan harapan pemerintah 

memperhatikan pendapat DPR tersebut. 

4. Hak inisiatif, hak para anggota DPR dalam mengajukan Undang-

undang mengenai masalah tertentu kepada pemerintah. 

5. Hak budget, ak anggota DPR untuk menentukan dan merumuskan 

tentang anggaran keuangan berbentuk Anggaran Pendapatan 

Belanja Negara(APBN). 

Dengan adanya wewenang DPR seperti di atas, maka sepanjang 

tahun dapat terjadi musyawarah/persidangan yang teratur antara 

pemerintah dengan dewan DPRdan DPR mempunyai kebijaksanaan 

dan politik pemeritah. Diatur dalam pasal 19 ayat (3) 

 

Sistem Dua Kamar (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 

memebutuhkan/memerlukan sebuah stategi dan mekanisme yang tepat 

untuk mengatur semua hal tersebut. Mekanisme pengawasan dan 

keseimbangan (check and balance) sangat cocok untuk diterapkan 

dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Dalam kaitan dengan checks and balances itu pula diajukan 

gagasan perubahan terhadap sistem parlemen dari supermasi MPR 

yang terdiri dari tiga unsur (DPR, Utusan daerah, dan Utusan 

Golongan) menjadi parlemen sistem bikameral (dua kamar) yang 

terajut dalam hubungan checks and balances dengan lembaga negara 
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lainnya khususnya dengan lembaga eksekutif dan yudikatif.Salah satu 

alasan mengapa negara menganut sistem bikameral ini adalah adanya 

kebutuhan akan perlunya suatu keseimbangan yang lebih stabil antara 

pihak eksekutif dan legislatif. Gagasan ini menghendaki agar 

parlemen terdiri dari lembaga perwakilan politik yakni DPR dan 

lembaga perwakilan teritorial yakni DPD. 

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 

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. 

Menurut Arend Lijphart, bahwa ada tiga prasyarat dari weak 

bicameralism yaitu wewenang konstitusional kedua kamar, metode 

pemilihan anggota, dan kemungkinan kamar kedua memang ditujukan 

untuk mewakili golongan minoritas. Dengan demikian kedua kamar 

memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan wewenang, serta akan bersatu 

dalam sebuah joint session untuk menjalankan fungsi-fungsi 

tersebut.Penerapan sistem bikameral itu, dalam prakteknya, sangat 

dipengaruhi oleh tradisi, kebiasaan dan sejarah ketatanegaraan negara 

yang bersangkutan. Seperti halnya negara federasi, negara kesatuan 

juga bertujuan melindungi wilayah tertentu, melindungi etnik dan 

kepentingan-kepentingan khusus dari golongan rakyat tertentu (seperti 

kelompok kepentingan, golongan minoritas dan sebagainya) dari suara 

mayoritas (tirani mayoritas).  

Kemudian, Menurut Jimly, ada dua alasan utama yang sering 

digunakan dalam menerpakan sistem bikameral yaitu adanya 
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kebutuhan untuk keseimbangan yang stabil antara eksekutif dan 

legislatif serta keinginan untuk menjalankan sistem yang lebih efesien 

(Jimly Asshiddiqie.2004 : 163) Selain itu, Menurut CF. Strong hal 

yang mendukung sistem bikameral ini yaitu dapat dicegahnya 

perumusan UU yang tidak direncanakan secara matang dan 

melindungi kehendak rakyat khususnya bikameral dalam negara 

federal ( CF. Strong. 2004 : 273). 

Cara kerja lembaga legislatif jelas berkaitan dengan hubungan 

dengan antara lefislatif dengan lembaga eksekutif. Sebagian sistem 

presidesial adalah bikameral (Reni Dwi Purnomowati, 2005 : 17). 

Namun karena sistem presidensial di indonesia berbeda dengan sistem 

presidensial yang lain maka sulit untuk mengambil kesamaan secara 

langsung. Menurut Arend Lijphrt, ada enam perbedaan antara kamar 

pertama antara kamar kedua dimana dianatara perbedaan kedua kamar 

tersebut terdapat tiga hal yang secara khusus.(Reni Dwi Purnomowati, 

2005 : 19). Ketiga perbedaan tersebut yaitu sebagai berikut: 

1. Kamar kedua cenderung lebih kecil dari kamar pertama. 

2. Masa jabatan legislatif kamar kedua cenderung lebih lama 

dari pada kamar pertama. 

3. Ciri-ciri umum yang lain dari kamar kedua adalah pemilihan 

umum yang bertahap. 

Ketiga perbedaan ini mempengaruhi bagaimana dua kamar 

dalam lembaga legislatif bekerja. Kamar kedua yang lebih kecil dapat 

mempengaruhi urusan mereka dalam suatu cara yang lebih formal dan 

santai dari pada yang biasanya terdapat pada kamar pertama yang 

lebih besar. (Reni Dwi Purnomowati, 2005 : 20-22) 

Disamping itu unikameralisasi berpendapat bahwa sistem dua 

majelis tidak lagi memenuhi kebutuhan perwakilan karena anggota-

anggota kedua majelis tersebut memiliki banyak kepentingan yang 

saling tumpang tindih namun demikian, tidak ada satu sistem pun baik 

unikameral ataupun bikameral, bahkan federalis yang dapat diterapkan 

secara universal, dan tipe sistem yang dipilh oleh satu masyarakat 

tergantung pada keadaan politik, sosial, ekonomi, etnik serta faktor-

faktor lainnya. Dijelaskan bahwa ukuran dan federalisme jelas 

berkaitan dengan bikameral. Semua negara berpebduduk besar dan 
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semua sistem federal mempunyai parlemen bikameral. Akan tetapi, 

terdapat delapan kasus menyimpang dari hubungan bikamelisme-

federal daun unikameralisme-kesatuan. Belgia, prancis, italia, jepang, 

belanda, inggirs, irlandia, semua itu merupakan negara kesatuan akan 

tetapi mempunyai parlemen bikameral. 

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 penjelesan 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 
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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 (2002), 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 
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memberi pertimbangan. Seolah-olah DPD hanya berposisi sebagai 

Dewan Pertimbangan DPR dalam sistem ketatanegaraan 

Indonesia.Walaupun wewenang yang dimiliki sangat terbatas, tentu 

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. 
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Peluang untuk melakukan perubahan lanjutan atas UUD 1945 

belum tertutup untuk itu maka upaya melanjutkan perubahan, 

termasuk menyempurnakan hasil perubahan, dapat terus didiskusikan 

untuk memperoleh hasil yang terbaik. 

 

Peran lembaga legislatif dalam pelaksanaan sistem pemerintahan. 

Badan legislatif di Indonesia atau representatives bodies adalah 

struktur politik yang mewakili rakyat/masyarakat Indonesia dalam 

menyusun undang-undang serta melakukan pengawasan atas 

implementasi undang-undang oleh badan eksekutif di mana para 

anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum (pemilu). Struktur-

struktur politik yang termasuk ke dalam kategori ini adalah Majelis 

Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat Tingkat I 

dan Tingkat II, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan 

Perwakilan Daerah (DPD). Selain badan legislatif, di Indonesia juga 

terdapat dua badan trias politika lainnya yaitu badan eksekutif dan 

badan yudikatif. 

Peran lembaga legislatif saatini dalam system pemerintahan 

presidentil sekarang ini adalah sebenarnya sistem pemerintahan 

presidentil sekarang ini merupakan modifikasi dari sistem 

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 

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 
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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: 

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. 
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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 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 
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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. 

 

Pelaksanaan Sistem Bikameral (dua kamar) dalam Sistem 

Pemerintahan Presidential.  

Terdapat banyak macam alasan mengapa negara kita Indonesia 

menganut sistem bikameral ini, dan salah satu alas an dari sekian 

banyak alas an adalah yakni karena adanya kebutuhan akan perlunya 

suatu keseimbangan yang lebih stabil antara pihak eksekutif dan 

legislatif yang menyebabkan system dua kamar ini terbentuk. Sistem 

dua kamar adalah praktik pemerintahan yang menggunakan 2 kamar 

legislatif atau parlemen. Jadi, parlemen dua kamar (bikameral) adalah 

parlemen atau lembaga legistlatif yang terdiri atas dua kamar, 

maksudnya dalam hal ini secara terstruktur keanggotaan anggota MPR 

adalah derivasi anggota DPR dan DPD yang masing-masing 

mempunyai fungsi yang berbeda. 

Jika ingin bercermin dengan Negara lain bisa kita lihat di 

Britania Raya system dua kamar ini dipraktikkan dengan 

menggunakan Majelis tinggi (House of Lords) dan majelis rendah 

(house of common).Di Amerika serikat sistem ini diterapkan melalui 

kehadiran senat dan dewan perwakilan senat.Kemudian yang 

membuat undang-undang adalah kedua kamar di congress, untuk 

kemudian dimintakan persetujuan kepada presiden tetapi, presiden 

dapat memveto RUU yang telah diloloskan oleh congress.Jika 

presiden memveto sebuah RUU yang telah disetujui oleh kedua kamar 

di congress maka RUU itu dikembalikan ke congress yakni ke kamar 

DPR atu senat sesuai dengan asal diajukannya RUU tersebut untuk 
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kemudian di voting.Jika hasil voting di kamar (asal datangnya RUU) 

itu tetap memberlakukan RUU dengan dukungan 2/3 suara. 

 Maka RUU itu berlaku sebagai UU tanpa harus mendapat 

persetujuan dari presiden. Namun sepertinya gagasan awal parlemen 

bikameral di Indonesia yang mengganut sistem pemerintahan 

presidensil tidak persis seperti itu, sebab presiden juga ikut memegang 

kekuasaan legislatif sehingga tidak dapat memveto sebuah RUU yang 

telah lolos diparelemen. Tetapi jelas pula bahwa ketika itu yang 

diusulkan adalah hadirnya sebuah DPD yang juga mempunyai fungsi 

legislasi sebagai layaknya wakil rakyat yang dipilih melalui pemilu. 

Dapat kita lihat bagaimana Negara yang menjadi corak dan 

acuan dari sistem parlemen yang menggunakan dua kamar dalam 

parlemen yang dimilikinya, terdapat perimbangan kewenangan 

legislasi antara kamar pertama dan kamarkedua. Sehingga terdapat 

suatu fungsi double check yang baik dalam rangka pembantuan 

peraturan perundang-undangan. Tidak ada ketimpangan kewenangan 

antara kamar pertama dan kedua, sehingga system checks and 

balances dalam system parlemen dinegara tersebut berjalan dengan 

baik dan optimal. 

 Pada perkembangannya sistem bicameral hingga sampai saat 

ini, dibagi lagi menjadi beberapa bentuk yaitu sebagai 

berikut;“Giovanni Sartori” membagi sistem parlemen bicameral 

menjadi tiga jenis, yaitu sistem bicameral yang lemah (soft 

bicameralism), sistem bicameral yang kuat (strong bicameralism), dan 

perfect bicameralism. Soft bicameralism terjadi apabila kekuatan salah 

satu kamar jauh lebih dominan atas kamar lainnya, kemudian strong 

bicameralism terjadi apabila kekuatan antara dua kamarnya nyaris 

sama kuat. Sedangkan perfect bicameralism terjadi ketika kekuatan 

diantara kedua kamarnya betul-betul seimbang. 

 Pelaksanaan sistem dua kamar di Indonesia sekarang ini yang 

telah kami ketahui yaitu menurut kehadiran Majelis Permusyawaratan 

Rakyat (MPR) yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan 

Dewan Perwakilan Daerah(DPD),dalam praktiknya bisa dikatakan 

sistem ini tidak sempurna karena masih terbatasnya peran DPD dalam 

sistem politik di Indonesia yang menganut sistem presidensial, dan 
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meskipun kedudukannya merupakan salah satu lembaga Negara yang 

sejajar dengan DPR, MPR, Presiden, MA, MK, dan BPK, DPD yang 

anggota-anggotanya dipilih langsung melalui pemilu ternyata didalam 

konstitusi di Negara kita hanya diberi fungsi yang sangat sumir dan 

nyaris tidak berarti jika dibandingkan dengan biaya politik dan proses 

perekrutannya yang sangat demokratis. 

 Berbeda dengan DPR, DPR dalam sistem ini diatur dalam tujuh 

pasal yaitu, (pasal 19 sampai dengan pasal 22B) dan DPD hanya 

diatur dalam dua pasal saja yaitu, (pasal 22 C dan pasal 22 D).Dengan 

kenyataan ini sangat jelas sekali bahwa sebenarnya DPD hanya 

sebagai formalitas konstitusional saja yang disebabkan adanya 

kompromi yang melatarbelakangi pelaksanaan amandemen. Nah, 

dapat kita lihat Ketika mengamandemen pasal tentang MPR, dan 

kemudian ditetapkanlah bahwa MPR hanya terdiri dari anggota DPR 

dan anggota DPD yang seolah-olah menampung gagasan bicameral 

(padahal MPR tidak diberi fungsi legislasi), tetapi sebagai lembaga 

Negara yang memegang kekuasaan membentuk undang-undang tanpa 

bersama DPD. Itulah sebabnya kenapa kemudian DPD hanya menjadi 

pelengkap penyerta diantara lembaga-lembaga Negara yang ada. 

Demikian pula halnya dengan bidang anggaran dan 

pengawasan, DPD memiliki sangat sedikit cakupan kewenangannya. 

Ada juga anggapan yang berkembang dan mengatakan bahwa apabila 

DPD memiliki power yang sama dengan DPR, yang dikhawatirkan 

akan menjadi kemandegan dalam proses pengambilan keputusan di 

legislatif serta potensial menimbulkan konflik antara kedua lembaga 

tersebut. Dari pendapat Jimly Asshiddiqie yang menyebut Indonesia 

setelah Amandemen ke-4 UUD 1945 menerapkan sistem Trikameral 

(sistem tiga kamar) dalam lembaga perwakilan rakyat karena terdiri 

atas tiga lembaga yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), 

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah 

(DPD). Argumentasi tiga kamar ini didasarkan bahwa masing-masing 

dari ketiga badan memiliki fungsi dan wewenang yang spesifik serta 

berbeda-beda, kendati sesungguhnya bahwa kuasa dominan dalam 

membentuk undang-undang hanyalah di tangan DPR. 
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Dengan semua penjelasan dan pembahasan yang telah kami 

paparkan diatas, muncul sebuah pertanyaan dari berbagai sumber yang 

kami coba rangkumkan menjadi satu. Adapun pertanyaan tersebut 

ialah sebagai berikut:Bagaimanakah sebenarnya wajah parlemen di 

Indonesia saat ini? Bagaimana kedudukan MPR, DPR, dan DPD 

sebenarnya, apakah Indonesia menganut sistem unikameral, 

bikameral, ataukah trikameral? 

Indonesia sekarang ini yang bisa dikatakan menganut sistem 

pemerintahan campuran antara presidensil dan parlementer menurut 

kami sesungguhnya menggabungkan antara sistem unicameral, 

bicameral dan trikameral. Karena Secara logika dapat kita lihat sendiri 

memang benar bahwa Indonesia mempunyai tiga kamar jika dilihat 

dari eksistensi keberadaan dan susunan lembaga, dan MPR bisa 

dikatakan hanya dianggap sebagai joint session (sesi gabungan) yang 

mempunyai lembaga tersendiri, ada ketua dan wakil ketua, ada tata 

tertib dan kode etik, serta mempunyai wewenang yang ditetapkan di 

dalam UUD 1945.  

Akan tetapi, ketika dihubungkan kembali dengan proses 

legislasi maka memang benar MPR tidak mempunyai fungsi legislasi 

seperti layaknya fungsi legislasi yang terdapat di dalam tubuh DPR. 

Oleh karena itu, sepertinya kamikurang setuju jika ada pendapat yang 

mengatakan bahwa Indonesia menganut sistem tiga kamar 

(trikameral). 

Dengan merujuk dan memahami teori-teori dari beberapa 

sumber dan para ahli, maka kami melihat bahwa Indonesia menganut 

sistem weak bicameralism. Dengan alasan bahwa kedua kamar yang 

ada yaitu DPR dan DPD tidak mempunyai wewenang yang seimbang. 

DPD tidak mempunyai fungsi legislasi layaknya DPR dan fungsi 

budgetingnya pun terbatas. DPD tidak bisa menjadi lembaga 

pengontrol bagi DPR. DPD hanya memberikan pertimbangan bagi 

RUU yang terkait dengan hal-hal tertentu. Selain itu, kami juga 

mengadopsi dari pandangan Arend Lijphart, bahwa tiga prasyarat dari 

weak bicameralism yaitu wewenang konstitusional kedua kamar, 

metode pemilihan anggota, dan kemungkinan kamar kedua memang 

ditujukan untuk mewakili golongan minoritas. 
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Kalau dilihat dari prasyarat yang telah ditentukan tersebut maka 

Indonesia jelas menganut sistem weak bicameralism. Dengan alasan 

adalah wewenang konstitusional antara DPR dan DPD itu berbeda. 

DPR mempunyai wewenang yang lebih besar daripada DPD. Selain 

itu, DPD merupakan wakil dari utusan daerah. Namun, yang menjadi 

permasalahan kembali adalah kedudukan MPR itu, apakah MPR 

hanya sebuah joint session atau sebagai sebuah lembaga sendiri. Kalau 

menurut kami, kami mengatakan bahwa MPR hanya sebuah joint 

session antara DPR dan DPD, maka kriteria Arend Lijphart mengenai 

weak bicameralism ini benar akan terpenuhi, tetapi kalau MPR 

dipandang sebagai sebuah lembaga tersendiri maka Indonesia bukan 

termasuk weak bicameralism tetapi menganut system trikameral. 

 Menurut saya, saat ini MPR hanya menjadi sebuah joint 

session saja meskipun sekarang keberadaan MPR itu jelas ada tetapi 

tugas dan wewenangnya hanya insidental saja. Kami semua bahkan 

berpendapat secara sepihak kalau MPR itu selama periode 2004-2009 

ini hanya melakukan atau menjalankan tugas pelantikan wakil 

presiden dan wakil presiden saja. Sedangkan tugas dan wewenang 

yang lain tidak dijalankan karena memang wewenang itu tidak 

diperlukan untuk dilakukan saat ini. 

Kami pun melihat tidak perlunya adanya keberadaan sebuah 

lembaga MPR itu sendiri, karena untuk melantik presiden dan wakil 

presiden terpilih itu hanya membutuhkan waktu kurang lebih satu hari 

saja. Dan untuk tugas yang lain yaitu untuk impeachment dan 

mengubah dan menetapkan UUD 1945, sesuai dengan pendapat Reni 

Dwi Purnomowati, hal ini hanya tugas yang insidental. Untuk 

melakukan tugas mengubah dan menetapkan UUD 1945, menurut 

kami, bisa dilakukan oleh ketua DPR atau membentuk sebuah panitia 

khusus untuk itu, tidak perlu adanya MPR. 

 Kemudian soal masalah kepemimpinan sidang misalnya, bisa 

dilakukan bergantian antara ketua DPR dengan ketua DPD.Jadi, 

kesimpulan terakhir kami adalah Indonesia menganut sistem weak 

bicameralism (bicameral lemah) atau soft bicameralism. Dengan 

berbagai alasan yang telah kami uraikan diatas. Oleh karena itu, 

menurut kami perlu adanya penguatan dari DPD itu sendiri terkait 
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dengan fungsi-fungsinya, terutama dari fungsi legislasinya. Hal 

semacam ini juga kemudian bisa menjadikan penyeimbang bagi DPR. 

Agar DPR tidak bisa sewenang-wenang atau seenaknya saja 

menetapkan UU sendiri, karena sudah ada pengontrol dari DPD. 

Strong bicameralism dalam system ini berperan menjadi sebuah 

harapan untuk bisa menciptakan check and balances di dalam 

lembaga parlemen itu sendiri.  

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan dari hasil pemaparan yang ada dalam kajian teori 

kami, maka kesimpulan dari karya ilmiah yang kami buat berdasarkan 

teori ialah sebagai berikut 

1. Setelah UUD 1945 diamandemen menetapkan bahwa MPR bukan 

lagi sebagai lembaga tertinggi Negara melainkan hasil 

amandemen UUD 1945 tersebut mengatakan bahwa fungsi 

lembaga-lembaga sekarang ini adalah bersifat horizontal bukan 

vertikal. 

2. Sistem pemerintahan di Indonesia sebenarnya tidak sepenuhnya 

menganut sistem presidensil, melainkan menggabungkan antara 

system pemerintahan presidensil sendiri dengan system 

pemerintahan parlementer,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. 

3. 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 eksekutif atau 

presiden, harus memiliki kerjasama yang serasi sehingga dapat 

tercipta hubungan yang saling menguntungkan dan seimbang. 

4. Sistem bikameral dibentuk dan diterapkan di Indonesia,karena 

adanya kebutuhan akan perlunya suatu keseimbangan kinerja yang 

lebih stabil antara pihak eksekutif dan legislatif. 
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5. Peranan lembaga legislatif dalam sistem pemerintahan di 

Indonesia melahirkan sebuah sistem pemerintahan bikameral yang 

didalamnya mencakup keseluruhan kinerja lembaga legislatif dan 

eksekutif, dengan menerapkan asas check and balances dapat 

menunjukkan adanya system pemerintahan yang lebih jelas. 
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SUSUNAN, KEDUDUKAN, FUNGSI DAN PERAN DPR-RI 

DALAM SISTEM PRESIDENSIAL 

 

Oleh : Antonio Imanda 

 

 

Latar belakang 

Amandemen UUD Tahun 1945 diharapkan dapat mengubah 

kekuasaan dan kewenangan serta pola hubungan antara lembaga tinggi 

negara, antara pemegang kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif, 

sehingga sederajat dan saling mengontrol satu sama lain sesuai dengan 

prinsip checks and balances. Pola hubungan tersebut melibatkan  

lembaga-lembaga tinggi negara yakni DPR, DPD, Presiden, MA dan 

MK, serta KY. Dengan diterapkannya sistem checks and balances, 

jalannya pemerintahan diharapkan akan stabil, dijalankan secara 

efektif dan efisien untuk memenuhi tujuan negara seperti yang telah 

digariskan dalam konstitusi. Sistem checks and balances juga 

diharapkan akan menghindari terjadinya penyalahgunaan kekuasaan 

yang dilakukan oleh individu-individu yang sedang menduduki 

jabatan atau memegang kekuasaan negara. Kekuasaan negara tidak tak 

terbatas. Meskipun kepala negara tidak bertanggung jawab kepada 

DPR, ia bukan diktator, artinya kekuasaannya tidak tak terbatas. 

Gagasan tentang perlunya pembatasan kekuasaan dalam prinsip 

demokrasi dicetuskan oleh Lord Acton (seorang ahli sejarah Inggris). 

Lord Acton menyatakan bahwa pemerintahan yang diselenggarakan 

manusia penuh dengan kelemahan. Seperti apa yang pernah 

disampaikannya; "ower tends to corrupt, but absolute power corrupts 

absolutely". (Manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung untuk 

menyalahgunakan kekuasaan, tetapi manusia yang memiliki 

kekuasaan tidak terbatas pasti akan menyalahgunakannya). Artinya 

ada sebuah kecenderungan setiap manusia untuk menyalah gunakan 

kekuasaan, untuk menghindari itu pembatasan kekuasaan adalah hal 

yang mutlak harus diatur dalam hukum dan perundang-undangan. 
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Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 Selain mempunyai makna yang sangat mendalam, juga 

mengandung pokok-pokok pikiran. Pokok-pokok pikiran tersebut 

mengandung pokok-pokok pikiran yang menggambarkan suasana 

kebathinan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945. Pokok-pokok pikiran tersebut mewujudkan cita-cita 

hukum yang menguasai hukum dasar negara, baik yang tertulis 

maupun yang tidak tertulis.  

Salah satu dari pokok pikiran itu adalah Negara yang 

berkedaulatan rakyat, yang berdasarkan atas kerakyatan dan 

permusyawaratan/ perwakilan. Pokok pikiran ini dalam “Pembukaan” 

mengandung konsekuensi logis bahwa sistem negara yang terbentuk 

dalam Undang-Undang Dasar harus berdasar atas kedaulatan rakyat 

dan berdasar atas permusyawaratan/perwakilan. Rakyat menyerahkan 

kekuasaannya pada pemerintah melalui wakil-wakil rakyat yang 

duduk dalam parlemen, maka dalam menjalankan tugas-tugasnya 

pemerintah harus memperhatikan aspirasi dan kehendak rakyat. 

Memang pengertian ini sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia. 

Pokok pikiran kedaulatan rakyat, yang menyatakan bahwa kedaulatan 

adalah sepenuhnya di tangan rakyat, Pokok pikiran ini merupakan 

penjabaran sila keempat Pancasila.  

Tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945 juga, dan 

dijelaskan lebih lanjut dalam Penjelasan Undang-undang Dasar 1945. 

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (rechtsstaat), bukan 

berdasarkan atas kekuasaan belaka (machtsstaat). Ini mengandung arti 

bahwa negara, termasuk pemerintah dan lembaga-lembaga negara 

yang lain, dalam melaksanakan tindakan apapun harus dilandasi oleh 

hukum atau harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Sesuai 

dengan semangat dan ketegasan Pembukaan UUD 1945, negara 

hukum yang dimaksud bukan sekadar hukum dalam arti formal. 

Pengertian negara hukum di sini adalah negara hukum dalam arti luas, 

yaitu negara hukum dalam arti material. Negara tidak hanya menjaga 

agar tidak terjadi pelanggaran dan menindak para pelanggar hukum, 

tetapi juga melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tanah 

tumpah darah Indonesia. Dengan landasan dan semangat negara 

hukum dalam arti material itu, setiap tindakan negara harus 
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mempertimbangkan dua kepentingan atau landasan, yaitu 

kegunaannya (doelmatigheid) dan landasan hukumnya. Harus selalu 

diusahakan agar setiap tindakan negara (pemerintah) memenuhi kedua 

kepentingan dan landasan itu. Pemerintah berdasarkan atas sistem 

konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang 

tidak terbatas). Sistem ini memberikan ketegasan bahwa cara 

pengendalian pemerintahan dibatasi oleh ketentuan-ketentuan 

konstitusi, dan dengan sendirinya juga oleh ketentuan hukum lain 

yang merupakan produk konstitusional. 

Sesuai dengan sistem ini, DPR mempunyai kedudukan dan 

peranan kuat. Selain tidak dapat dibubarkan oleh presiden, DPR juga 

memegang wewenang memberikan persetujuan kepada presiden untuk 

mensahkan undang-undang dan menetapkan APBN, serta memegang 

pengawasan atas pemerintah, dalam hal ini presiden. Yang juga 

menunjukkan bahwa DPR mempunyai kedudukan kuat adalah bahwa 

seluruh anggota DPR adalah anggota MPR yang mempunyai 

wewenang memanggil MPR untuk mengadakan persidangan istimewa 

guna meminta pertanggungjawaban presiden, apabila DPR 

menganggap presiden melanggar haluan negara yang ditetapkan oleh 

UUD atau MPR. Adanya pengawasan secara efektif berarti 

kebijaksanaan atau tindakan presiden juga dibatasi. Sistem atau 

mekanisme seperti ini juga merupakan sarana preventif untuk 

mencegah merosotnya sistem konstitusional menjadi absolutisme. 

 

Rumusan masalah 

Apakah fungsi dan peran DPR sebagai mana diamanatkan pada UUD 

NRI tahun 1945 sudah tepat dalam mekanisme cheks and balances? 

 

Tujuan penulisan makalah 

 Makalah ini dibuat dengan tujuan untuk menjadi bahan masukan 

dalam acara Focus Group Discussion yang diselenggarakan oleh 

Lembaga Kajian MPR bekerja sama dengan Universitas 

Muhammadyah Bengkulu 
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Fungsi dan peran DPR dalam UUD NRI tahun 1945 

    Amandemen UUD 1945 merubah kelembagaan dan 

kewenangan MPR, sebagaimana terbaca dalam Pasal 3, yang berbunyi 

sebagai berikut 

1) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan 

menetapkan Undang-Undang Dasar. 

2) Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau 

Wakil Presiden. 

3) Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan 

Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut 

Undang-Undang Dasar. 

Dengan ketentuan baru tersebut, terjadi perubahan fundamental 

dalam sistem ketatanegaraan kita, yaitu sistem yang vertikal hierarkis 

dengan prinsip supremasi MPR menjadi horizontal fungsional dengan 

prinsip saling mengimbangi dan saling mengawasi antar lembaga 

negara (checks and balances). 

Perubahan UUD 1945 juga telah mengubah kekuasaan 

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

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

Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-

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

rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. 

Perubahan dalam Pasal 5 dan Pasal 20 dipandang sebagai permulaan 

terjadinya pergeseran executive keavy ke arah legislatif heavy. 

Sementara itu, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) juga dapat 

mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan 

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

Pengaturan mengenai kekuasaan dalam membentuk undang-

undang, UUD 1945 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 pembentukan undang - undang. Dengan 
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pergeseran kewenangan membentuk undang-undang ini maka 

sesungguhnya ditinggalkan pula teori “pembagian kekuasaan” 

(distribution of power) dengan prinsip supremasi MPR menjadi 

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

and balances sebagai ciri perekatnya. 

Mencermati pergeseran dalam pola pembentukan undang-

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

kekuatan politik di DPR menjadikan fungsi legislasi sebagai sarana 

untuk melanggengkan kepentingan politik. Fungsi pembentukan 

undang-undang oleh DPR sering digunakan sebagai instrument untuk 

memproduksi undang-undang yang mengukuhkan supremasi DPR dan 

bukan dilandasi kebutuhan rasional. Sebagai wujud penerapan prinsip 

checks and balances dalam kaitan pembentukan undang-undang, 

UUD 1945 memberikan wewenang kepada Mahkamah Konstitusi 

(MK) untuk menguji materiil suatu undang-undang terhadap UUD 

1945, seperti diatur dalam Pasal 24C UUD 1945. Hal ini merupakan 

bentuk checks and balances antara kekuasaan legislatif dan kekuasaan 

yudikatif. 

Prinsip checks and balances juga diterapkan dalam hubungan 

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

memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan 

Mahkamah Agung. Alasan perlunya Presiden memperhatikan 

pertimbangan Mahkamah Agung (MA) dalam pemberian grasi dan 

rehabilitasi karena hal itu merupakan proses yustisial. MA sebagai 

lembaga peradilan tertinggi adalah lembaga yang tepat dalam 

memberikan pertimbangan kepada Presiden, karena grasi menyangkut 

putusan hakim, sedangkan rehabilitasi tidak selalu terkait dengan 

putusan hakim. 

Berdasarkan pola hubungan antara legislatif, eksekutif dan 

yudikatif, operasionalisasi dari teori checks and balances dilakukan 

melalui cara-cara sebagai berikut : 

1. Pemberian kewenangan terhadap suatu tindakan kepada lebih dari 

satu cabang pemerintahan. Misalnya kewenangan pembuatan 

undang-undang yang diberikan kepada pemerintah dan parlemen 

sekaligus. Jadi terjadi overlapping yang dilegalkan terhadap 
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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. 

5. Pemberian kewenangan kepada pengadilan sebagai pemutus kata 

terakhir (the last word) jika ada pertikaian kewenangan antara 

badan eksekutif dengan legislatif. 

Penerapan teori checks and balances seperti tersebut di atas, 

telah dipraktekkan oleh Amerika Serikat yang mengaku sebagai kiblat 

negara demokrasi. 

Dalam UUD 1945, pola hubungan yang menerapkan prinsip 

checks and balances melibatkan lembaga-lembaga tinggi negara yang 

memiliki kekuasaan di bidang legislatif, eksekutif dan yudikatif. 

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

MA dan MK, serta Komisi Yudisial (KY). Perwujudan sistem checks 

and balances di Indonesia berdasarkan UUD 1945 digambarkan 

dalam tabel di bawah ini. 

Pengontrol Yang Dikontrol Sarana Pengontrolan 

Legislatif : 

DPR 

Eksekutif : 

Presiden 

 Impeachment, usul pemberhentian 

Presiden dan/atau Wakil Presiden 

(Pasal 7A) 

 Persetujuan dalam pernyataan 

perang dan perjanjian 

internasional (Pasal 11) 

 Memberi pertimbangan dalam 
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pengangkatan duta (Pasal 13) 

 Memberi Pertimbangan dalam hal 

amnesty dan abolisi (Pasal 14 (2)) 

 Fungsi anggaran dan fungsi 

pengawasan (Pasal 20A (1)) 

 Hak interpelasi, hak angket (Pasal 

20A (2)) 

 –     Mengajukan pertanyaan, usul 

dan pendapat (Pasal 20A (3)) 

Legislatif : 

DPR 

Yudikatif : 

MA, MK, KY 

 Persetujuan pengangkatan anggota 

MA (Pasal 24A (3)) 

 Persetujuan pengangkatan dan 

pemberhentian anggota KY (Pasal 

24B (3)) 

 Mengajukan penetapan anggota 

MK (Pasal 24C (3)) 

Eksekutif : 

Presiden 

Legislatif : 

DPR 

 Mengajukan rancangan undang-

undang (Pasal 5) 

 Menyetujui rancangan undang-

undang (Pasal 20 (2)) 

 Mengeluarkan peraturan 

pemerintah pengganti undang-

undang (Pasal 22) 

Eksekutif : 

Presiden 

Yudikatif : 

MA, MK, KY 

 Menetapkan hakim agung (Pasal 

24A (3)) 

 Mengangkat dan memberhentikan 

anggota KY (Pasal 24B (3)) 

 Mengajukan dan menetapkan 

anggota MK (Pasal 24C (3)) 

Yudikatif : 

MK 

Legislatif : 

DPR 

 MK dapat menguji materiil 

undang-undang 

Yudikatif : 

MA, MK 

Eksekutif : 

Presiden 

 MK dapat memutuskan bahwa 

Presiden telah melanggar hukum 

(Pasal 7B) 

 MA memberikan pertimbangan 

kepada Presiden dalam member 

grasi dan rehabilitasi (Pasal 14 (1)) 
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Berdasarkan tabel tersebut, ketiga cabang kekuasaan yaitu 

legislatif, eksekutif dan yudikatif memiliki kedudukan yang sederajat 

dan saling mengontrol satu sama lain sesuai dengan prinsip checks 

and balances. Namun demikian, diharapkan tidak terjadi persaingan 

atau perselisihan yang mengarah pada tindakan saling menjegal antar 

lembaga tinggi negara yang didasari kepentingan individu atau 

kelompoknya. Bila hal itu terjadi tentunya akan merusak dan 

menghambat jalannya pemerintahan secara umum dan akan 

menyimpang dari tujuan negara. 

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. 

Kenyataannya, walaupun antara pemegang kekuasaan legislatif, 

eksekutif dan yudikatif, walaupun sederajat dan saling mengontrol 

satu sama lain sesuai dengan prinsip checks and balances hasilnya 

belum sesuai dengan apa yang diharapkan,  persaingan atau 

perselisihan yang mengarah pada tindakan saling menjegal antar 

lembaga tinggi negara yang didasari kepentingan individu atau 

kelompok, intervensi atau bahkan saling melemahkan antar cabang 

kekuasaan Negara dan bahkan penyalah gunaan wewenang kekuasaan, 

masih terjadi. Seperti yang menjadi polemik pada 2015 lalu (ditulis 

dikompasiana tanggal 17 Juni 2015), prilaku Para legislator menuntut 

anggaran Rp 20 miliar per anggota setiap tahun untuk program 

pembangunan di daerah pemilihan (dapil) masing-masing. Anggota 

DPR berjumlah 560 orang, maka dana aspirasi sebesar Rp 11,2 triliun. 

Selama lima tahun anggota DPR periode 2014-2019, maka anggaran 

yang harus dikeluarkan sebesar Rp 56 triliun, artinya parlemen sudah 
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menjadi pelaksana pembangunan dan legislatif sudah mengambil alih 

tugas-tugas eksekutif. Ini adalah kerancuan cara berpolitik. Anggota 

DPR yang ngotot menghendaki dana aspirasi telah tersesat dalam cara 

berpikir. Dalam demokrasi dengan kekuasaan dan kedaulatan di 

tangan rakyat, DPR bukanlah pemilik otoritas penuh. DPR hanyalah 

"wakil rakyat". Dengan cap itu, sesungguhnya DPR bergerak atas 

kehendak rakyat, yang tentu saja didasari oleh kebajikan-kebajikan, 

kepentingan publik, dan kemaslahatan bangsa. Bukan untuk 

kepentingan sekelompok tertentu, apalagi individual. Legislatif adalah 

pengawas eksekutif sebagai pelaksana, yang jika menyalahi ketentuan 

akan diadili yudikatif. Legislatif memiliki fungsi pengawasan, 

penganggaran, dan legislasi. 

Begitupun tugas pengawasan DPR terhadap kerja eksekutif 

(pemerintah) belum berfungsi seperti yang diharapkan, kenyataannya 

DPR sering "bermain mata" dalam penyusunan anggaran sehingga 

banyak anggota DPR tersangkut kasus korupsi. Kasus-kasus korupsi 

besar yang dibongkar KPK, rata-rata bermuara di DPR yang bermain 

dengan eksekutif. Misalnya saja kasus proyek wisma atlet di 

Palembang, proyek Hambalang, proyek dana penyesuaian 

infrastruktur daerah, proyek impor sapi, proyek anggaran di sejumlah 

kementerian, dan lain-lain. Padahal, amanat reformasi adalah 

menjalankan kekuasaan yang bersih dari korupsi, kolusi dan 

nepotisme (KKN). Kondisi tersebut, memperlihatkan penggerogotan 

terhadap pembagian kekuasaan. Seharusnya, jika DPR merasa bahwa 

pemerintah (eksekutif) tidak berfungsi dengan baik, pembangunan 

mandek, fungsi kontrol atau pengawasan DPR harus benar-benar 

dilaksanakan. DPR punya kekuasaan untuk memanggil dan 

mendorong pemerintah menjalankan pembangunan sesuai amanat 

undang-undang, bukan ikut terjun memiliki anggaran sendiri. Biarkan 

eksekutif menjalankan fungsinya, dan DPR membantu serta 

mengontrol eksekutif merealisasikannya, Oleh karena itu, di sini 

terlihat jelas bahwa usulan dana aspirasi itu sebetulnya bukan untuk 

semata-mata memastikan pembangunan berjalan, melainkan lebih 

untuk kepentingan anggota DPR sendiri yang ingin tetap punya relasi 

dekat dengan konstituennya. Dengan begitu, mereka ingin terpilih 
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kembali dalam pemilihan berikutnya, dana aspirasi hanya sebagai 

dalih. 

Melihat beberapa kasus, yang menjadi penyebab utama adalah 

system pemilihan dari lembaga-lembaga tersebut; legislative, 

eksekutif, dan yudikatif. Sistem perekrutan terdapat kelemahan-

kelemahan: 

a. Legislatif 

 Pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) di Indonesia diatur 

dalam Pasal 22E ayat (1) UUD Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan pasal tersebut bahwa 

pelaksanaan pemilu di Indonesia bertujuan untuk memilih 

anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden dan 

DPRD. Pemilu di atur lebih lanjut dalam Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 2012 Tentang pemilihan DPR, DPD dan 

DPRD. Didalam Nomor 8 Tahun 2012 Tentang pemilihan 

DPR, DPD dan DPRD dipilih langsung berdasarkan suara 

terbanyak (proporsional terbuka). Pertama, sistem itu 

berkonsekuensi bagi ketatnya persaingan atau kompetisi 

politik, bahkan antar caleg dalam satu parpol peserta 

pemilu. Kedua, pelaksanaannya juga berkonsekuensi pada 

kebutuhan dana politik/kampanye pemenangan caleg yang 

tinggi. Ketiga, ketatnya persaingan atau kompetisi politik 

membuat potensi praktik pragmatisme transaksional 

menguat, karena beberapa calon anggota legislative 

berusaha untuk menjadi pemenang sehingga tidak jarang 

bahkan sulit dihindari terjadinya money politik. Dengan 

adanya money politik maka akan berpengaruh pada 

prilaku para anggota legislative tersebut pada saat terpilih 

menjadi anggota; salah satunya adalah melakukan 

berbagai upaya untuk mengembalikan besaran cost politik 

tersebut, belum lagi adanya tekanan dan tuntutan dari 

parpolnya untuk ber-kontribusi ke partai dan berusaha 

untuk melanggengkan kekuasaannya agar terpilih kembali 

tanpa menggunakan biaya pribadi, tetapi dengan 

menggunakan anggaran Negara, terjadilah penyalah 
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gunaan wewenang, penekanan terhadap eksekutif dalam 

penyusunan Anggaran dan main mata dengan yudikatif 

dengan dalih pengamanan. 

 Dengan pemilihan langsung memungkinkan terpilihnya 

calon-calon dengan kwalitas SDM yang rendah, merekah 

terpilih karena punya modal yang kuat dan juga dikenal 

luas oleh masyarakat. SDM yang rendah menyebabkan 

mereka kurang memahami peran dan fungsinya, 

sehinggah mereka gampang dieksploitasi oleh pihak 

eksekutif maupun dari yudikatif.  

    

b. Eksekutif 

 BAB II Asas,  Pelaksanaan, dan Lembaga Penyelenggara 

Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden, (Pasal 2) Pemilu  

Presiden  dan  Wakil  Presiden  dilaksanakan  secara  efektif 

dan  efisien  berdasarkan  asas  langsung,  umum,  bebas,  

rahasia, jujur, dan adil. Pada kenyataannya pemilihan 

langsung presiden tidak bisa dilakukan secara jujur dan adil. 

Setiap calon berlomba untuk meraup suarah terbanyak untuk 

memenangkan pertarungan dengan Biaya yang dikeluarkan 

mulai dari biaya penyelenggaraan, kampanye, lobbi-lobbi 

partai pendukung sangat besar. Ini memungkinkan calon yang 

memiliki modal besar lah yang akan menang atau mereka 

yang mendapat dukungan dana dari pemodal besar. Calon 

yang berhutang untuk biaya kampanye dan kebutuhan untuk 

kemenangannya akan mengembalikannya melalui proses 

tender yang tidak wajar dengan keuntungan berkali – kali lipat 

bagi penyokong modal, bisa juga dengan memberikan 

kompensasi berupa kebijakan yang mendukung  pemilik 

modal, termasuk juga kepentingan asing dalam penguasaan 

sumber-sumber kekayaan alam kita dan mempengaruhi 

kebijakan melalui pressure yang dilancarkan. Untuk 

melakukan pengamanan ini pihak eksekutif bisa bernegosiasi 

dengan pihak yudikatif dan legislatif, oleh karena yudikatif 

dalam perekrutannya tidak terlepas dari peran eksekutif 
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(Presiden) dan legislatif (DPR), maka kondisi ini 

dimungkinkan bisa terjadi. 

 Didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 

Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil 

Presiden BAB III Persyaratan Calon Presiden Dan Calon 

Wakil Presiden Dan Tata Cara Penentuan Pasangan Calon 

Presiden Dan Wakil Presiden, Bagian Kesatu, (Pasal 8) Calon 

Presiden dan calon Wakil Presiden diusulkan dalam 1 (satu) 

pasangan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.  

 Pencalonan presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai 

politik atau gabungan partai politik, hal ini memungkinkan 

presiden dikendalikan oleh partai politik pendukung melalui 

penekanan pada lembaga legislatif, hal ini menyebabkan 

lemahnya eksekutif dalam membuat kebijakan-kebijakan, 

terutama dalam penganggaran dan penempatan pejabat 

pembantu presiden. Hal ini juga semakin kuat pengaruhnya 

pada saat ketua parpol adalah sebagai anggota legislatif dan 

eksekutif (presiden) anggota partainya atau sebaliknya.  

 

c. Yudikatif 

 Badan Yudikatif Indonesia berfungsi menyelenggarakan 

kekuasaan kehakiman dengan tujuan menegakkan hukum dan 

keadilan. Kekuasaan kehakiman di Indonesia, menurut 

konstitusi, berada di tangan Mahkamah Agung dan badan 

peradilan yang berada di bawahnya (peradilan umum, 

peradilan agama, peradilan militer, peradilan tatausaha 

negara) serta sebuah Mahkamah Konstitusi.  

Mahkamah Agung – sesuai Pasal 24A UUD 1945 – memiliki 

kewenangan mengadili kasus hukum pada tingkat kasasi, 

menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-

undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang 

lain yang diberikan oleh undang-undang. Sebagai sebuah 

lembaga yudikatif, Mahkamah Agung memiliki beberapa 

fungsi. Calon hakim agung diusulkan oleh Komisi Yudisial 
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kepada Dewan Perwakilan Rakyat, untuk mendapat 

persetujuan dan ditetapkan sebagai hakim agung oleh 

Presiden. Ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh 

hakim agung, dan diangkat oleh Presiden. 

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat 

pertama dan terakhir (sifatnya final) atas pengujian undang-

undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan 

lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 

1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus 

perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Mahkamah 

Konstitusi juga wajib memberikan putusan atas pendapat DPR 

bahwa Presiden/Wapres diduga telah melakukan pelanggaran 

hukum berupa penkhianatan terhadap negara, korupsi, tindak 

penyuapan, tindak pidana berat atau perbuatan tercela. Atau, 

seputar Presiden/Wapres tidak lagi memenuhi syarat untuk 

melanjutkan jabatannya. Mahkamah Konstitusi hanya dapat 

memproses permintaan DPR untuk memecat Presiden dan 

atau Wakil Presiden jika terdapat dukungan sekurang-kuranya 

dua per tiga dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam 

sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua 

per tiga dari jumlah anggota DPR. 

Komisi Yudisial tidak memiliki kekuasaan yudikatif. Kendati 

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 

menempatkan pembahasan mengenai Komisi Yudisial pada 

Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman, tetapi komisi ini tidak 

memiliki kekuasaan kehakiman, dalam arti menegakkan 

hukum dan keadilan serta memutus perkara. Komisi Yudisial, 

sesuai pasal 24B UUD 1945, bersifat mandiri dan berwenang 

mengusulkan personalia hakim berupa pengajuan calon hakim 

agung kepada DPR sehubungan dengan pengangkatan hakim 

agung. Komisi ini juga mempunyai wewenang dalam menjaga 

serta menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta 

perilaku hakim. Dengan demikian, Komisi Yudisial lebih 

tepat dikategorikan sebagai Independent Body, yang tugasnya 

mandiri dan hanya berkait dengan kekuasaan Yudikatif dalam 

penentuan personalia bukan fungsi yudikasi langsung. 
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Anggota Komisi Yudisial diangkat oleh Presiden dengan 

persetujuan DPR, Sebelum mengangkat Presiden membentuk 

Panitia Seleksi Pemilihan Anggota Komisi Yudisial, yang 

terdiri atas unsur pemerintah, praktisi hukum, akademisi 

hukum, dan anggota masyarakat. 

Melihat dari system pengangkatan, persetujuan dan pemilihan 

badan yudikatif tersebut masih ada keterlibatan kedua lembaga 

eksekutif (presiden) dan legislatif (DPR), maka masih memungkinkan 

terjadinya saling mempengaruhi dalam pembuatan keputusan, maka 

prinsip checks and balances bisa dikatakan belum berjalan dengan 

maksimal. 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan tersebut dapat disimpulkan : 

1. Prinsip checks and balances didalam pelaksanaan fungsi dan 

peran lembaga Legislatif (DPR), eksekutif (Presiden) dan 

Yudikatif belum dapat dapat direalisasikan secara maksimal. 

2. Penyebab utamanya Prinsip checks and balances belum dapat 

direalisasikan secara maksimal adalah system pemilihan langsung 

lembaga Legislatif (DPR), system pemilihan eksekutif (Presiden) 

serta mekanisme pemilihan dan pengangkatan pejabat lembaga 

Yudikatif yang masih melibatkan lembaga lainnya 

(Legislatif/DPR dan eksekutif/Presiden), sehingga masih 

memungkinkan untuk saling mempengaruhi dalam pembuatan 

kebijakan dan pengambilan keputusan. 

3. Pemilihan langsung lembaga Legislatif (DPR) dengan 

menggunakan system suara terbanyak/proporsional terbuka, 

memungkinkan terpilihnya calon yang mempunyai kwalitas SDM 

yang rendah sehingga mudah dipengaruhi dalam menjalankan 

peran dan fungsinya. 

4. Ada kecenderungan pressure dari ketua parpol yang juga sebagai 

anggota legislative untuk membuat keputusan sebagai mana 

keinginannya atau sebaliknya pressure dilakukan oleh 
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eksekutif/presiden yang ketua parpol terhadap anggotanya yang 

duduk di lembaga legislative untuk mengamankan setiap 

kebijakannya walaupun kebijakan tersebut menyimpang.   

 

Saran  

Untuk memaksimalkan Prinsip checks and balances didalam 

pelaksanaan fungsi dan peran lembaga Legislatif (DPR), eksekutif 

(Presiden) dan Yudikatif perlu dilakukan : 

1. Revisi undang-undang pemilu legislatif, pemilihan berdasarkan 

system proporsional tertutup atau pengurangan jumlah partai 

peserta pemilu. 

2. Dalam melakukan revisi undang-undang pemilu legislatif perlu di 

pertimbangkan syarat menjadi calon anggota DPR dengan 

ketentuan-ketentuan khusus, Untuk mengantisipasi terpilihnya 

calon yang mempunyai kwalitas SDM yang rendah.  

3. Dalam rangka revisi UU Pemilu juga perlu adanya penegasan, 

apabila ketua parpol terpilih sebagai Anggota legislative/DPR 

harus melepaskan jabatannya sebagai ketua. 

4. Revisi undang-undang pemilihan presiden Nomor 42 Tahun 2008 

Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden BAB III 

Persyaratan Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden Dan Tata 

Cara Penentuan Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden, 

Bagian Kesatu, terutama pada (Pasal 8) Calon Presiden dan calon 

Wakil Presiden diusulkan dalam 1 (satu) pasangan oleh Partai 

Politik atau Gabungan Partai Politik. Menjadi mengajukan diri 

secara independen. 

5. Dalam rangka revisi UU pemilihan presiden perlu adanya 

penegasan bahwa calon presiden tidak menjabat sebagai ketua 

partai politik. 

6. Perlu dilakukan revisi undang undang tentang mekanisme 

pemilihan dan pengangkatan pejabat/ketua lembaga yudikatif, 

untuk melibatkan lembaga independen dalam proses seleksi dan 
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tim seleksipun harus dilepaskan dari capur tangan presiden dan 

DPR agar lembaga tersebut benar-benar independen. 
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SUSUNAN, KEDUDUKAN, FUNSI DAN PERAN DPR RI 

DALAM SISTEM PRESIDENSIAL 

 

Oleh : Betra Sarianti 
1
 

 

 

Latar Belakang 

Indonesia sebagai suatu negara yang independen memiliki suatu 

sistem yang digunakan untuk mengelola negaranya, sistem ini dikenal 

dengan sistem pemerintahan Indonesia. Dalam pertumbuhan dan 

perkembangan sejarah ketatanegaraan, Indonesia telah mengalami 

beberapa perubahan dalam sistem pemerintahan sesuai dengan situasi 

dan kondisi zaman pada waktu itu mulai dari sistem 

perlementer,parlementer semu (quasi parlementer) dan sistem 

presidensial. 

Sistem pemerintahan Negara RI menurut UUD 1945 tidak 

menganut suatu sistem dari negara manapun, melainkan suatu sistem 

yang khas bagi bangsa Indonesia. Hal ini tercermin dari proses 

pembentukan NKRI yang digali dari nilai-nilai kehidupan bangsa 

Indonesia sendiri. Menurut UUD 1945, kedudukan Presiden sebagai 

kepala negara dan kepala pemerintahan. Sistem ketatanegaraan yang 

kepala pemerintahannya adalah Presiden dinamakan sistem 

presidensial. 

Sistem Presidensial telah mengalami beberapa kali 

penyempurnaan dari zaman Orde Baru. Ciri dari sistem pemerintahan 

masa orde baru ini adalah adanya kekuasaan yang amat besar pada 

lembaga kepresidenan. Hampir semua kewenangan presiden yang di 

atur menurut UUD 1945 tersebut dilakukan tanpa melibatkan 

pertimbangan atau persetujuan DPR sebagai wakil rakyat. Oleh sebab 

itu tidak adanya pengawasan dan tanpa persetujuan DPR, maka 

kewenangan presiden sangat besar dan cenderung dapat 

disalahgunakan. Sehingga muncul  reformasi untuk memperbaiki 

                                                           
1 . Betra Sarianti S.H,M.H.  Dosen Fakultas Hukum  Universitas Muhamadiyah Bengkulu. 
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adanya penyalahgunaan wewenang dengan melakukan amandemen 

terhadap UUD 1945. Amandemen tersebut dilakukan pada Tanggal 19 

Oktober 1999, Tanggal 18 Agustus 2000,  Tanggal 9 November 2001, 

dan Tanggal 11 Agustus 2002. 

Setelah UUD 1945 di amandemen sebanyak empat kali kita 

mempunyai sistem presidensial yang juga mengambil unsur-unsur dari 

sistem pemerintahan parlementer dan melakukan pembaharuan untuk 

menghilangkan kelemahan-kelemahan yang ada dalam sistem 

presidensial. 

Beberapa contoh variasi dari sistem pemerintahan presidensial 

di Indonesia adalah sebagai berikut; (1) Presiden sewaktu-waktu dapat 

diberhentikan oleh MPR atas usul dari DPR RI. Jadi, DPR RI tetap 

memiliki kewenangan mengawasi presiden meskipun secara tidak 

langsung;(2) Presiden dalam mengangkat penjabat negara perlu 

pertimbangan atau persetujuan dari DPR RI; (3) Presiden dalam 

mengeluarkan kebijakan tertentu perlu pertimbangan atau persetujuan 

dari DPR RI;(4) Parlemen diberi kekuasaan yang lebih besar dalam 

hal membentuk undang-undang dan hak budget (anggaran). Adanya 

perubahan sistem pemerintahan Indonesia dari waktu ke waktu ini 

diharapkan mampu memberikan dampak positif dalam 

penyelenggaraan negara. 

 

Rumusan Masalahan 

a. Apakah fungsi dan peranan DPR RI sudah tepat dalam mekanisme 

checks and balances berdasarkan Sistem Presidensial? 

b. Apakah susunan dan sumber Anggota DPR melalui pemilu yang 

berasal dari pengkaderan parpol dan perwakilan daerah pemilihan 

telah selaras dengan kedaulatan rakyat yang berdasarka pada 

permusyawaratan dan perwakilan? 
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Fungsi dan Peranan DPR RI dalam mekanisme checks and 

balances berdasarkan Sistem Presidensial. 

Perubahan UUD 1945 menegaskan adanya keseimbangan dan 

kesejajaran antara lembaga-lembaga tinggi negara, baik eksekutif, 

yudikatif, dan legislatif. Reformasi konstitusi juga menghasilkan 

perubahan yang cukup mendasar dalam sistem ketatanegaraan kita 

yaitu dengan pengaturan kembali lembaga-lembaga yang mengemban 

amanat konstitusi termasuk pembentukan lembaga-lembaga 

konstitusional baru. 

Secara legal formal terdapat tiga lembaga perwakilan rakyat di 

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

dan DPD. MPR merupakan lembaga perwakilan tersendiri yang 

didalamnya memiliki fungsi dan kewenangan berbeda dengan DPR RI 

dan DPD RI, meskipun keanggotaannya terdiri dari DPR dan DPD. 

Kedudukan DPR sebagai lembaga perwakilan sangat kuat 

dengan kekuasaan yang cenderung berlebihan yang diberikan oleh 

UUD 1945. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 5 ayat (1), Pasal 

7A, Pasal 7B, Pasal 7C, Pasal 11, 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 RI mempunyai beberapa 

fungsi yakni fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. 

Untuk melaksanakan fungsi-fungsi tersebut DPR mempunyai tugas 

dan wewenang. Hal ini berbeda jauh dengan DPD RI yang 

mempunyai kewenangan yang sangat terbatas dibandingkan dengan 

DPR RI. 

Dengan adanya fungsi dan kewengan tersebut seharusnya DPR 

RI dapat menjalankan mekanisme checks and balances secara 

maksimal. Ini disebabkan dengan Sistem Presidensial mekanisme 

cheks and balances telah dilembagakan dalam institusi suprastruktur 

politik, yaitu pemisahan kekuasaan  antara lembaga legislatif dan 

eksekutif yang masing masing dipegang oleh presiden dan parlement. 

Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif memiliki legitimasi 

yang kuat karena dipilih langsung oleh rakyat begitupun dengan 

anggota legislatif. 
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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 dengan Sila IV 

Pancasila) . 

Dalam literatur-literatur ilmu politik dijelaskan bahwa partai 

politik memiliki beberapa fungsi seperti : fungsi artikulasi 

kepentingan, fungsi agregasi kepentingan, fungsi sosialisasi politik, 

fungsi rekrutmen politik dan fungsi komunikasi politik.
2
 

Fungsi rekrutmen (pengkaderan) sebagai salah satu dari bagian 

dari partai politik merupakan bagian yang sangat penting. 

Fungsi rekrutmen itu sendiri bertujuan untuk menyediakan 

kader-kadernya yang berkualitas untuk ditempatkan di lembaga 

lembaga legislatif seperti DPR maupun DPRD. Setiap partai politik 

membutuhkan kader-kader yang berkualitas, karena hanya dengan 

kader yang demikian, partai politik dapat menjadi partai yang 

mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk mengembangkan diri.  

Fungsi rekrutmen (pengkaderan) sebagai salah satu dari bagian 

dari partai politik merupakan bagian yang sangat penting Fungsi 

rekrutmen itu sendiri bertujuan untuk menyediakan kader-kadernya 

yang berkualitas untuk ditempatkan di lembagalembaga legislatif 

seperti DPR maupun DPRD. Setiap partai politik membutuhkan 

kader-kader yang berkualitas, karena hanya dengan kader yang 

demikian, partai politik dapat menjadi partai yang mempunyai 

kesempatan yang lebih besar untuk mengembangkan diri. 

    Pada saat ini partai politik dihadapkan dengan berbagai 

permasalahan menyangkut tentang masalah pengkaderan itu sendiri. 

Salah satu permasalahan lama yang timbul saat ini seperti misalnya, 

politisi-politisi yang sering berpindah-pindah partai atau publik sering 

menyebutnya sebagai politis “kutu loncat”. Fenomena ini menunjukan 

masih lemahnya proses kaderisasi partai politik. Lemahnya kaderisasi 

di partai politik merupakan sebuah persoalan yang penting, karena di 

                                                           
2 Koirudin, Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004, 
hlm 
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dalam partai politik akan dilatih calon-calon pemimpin baik lokal 

maupun nasional yang memiliki mental yang jujur dan visi yang jelas. 

Partai politik tanpa kaderisasi tidak akan berarti apa-apa. Setiap partai 

politik harus memiliki sistem kaderisasi yang baik. Sistem kaderisasi 

yang baik didapatkan apabila setiap pihak yang terkait berkerja sama 

dalam membentuk pola kaderisasi.  

Dalam melakukan fungsinya sebagai sarana rekrutmen politik, 

partai politik hanya melakukan proses perekrutan hanya pada saat 

mendekati pemilihan saja. Hal ini menyebabkan timbulnya kader-

kader instan yang tidak kompeten dalam melakukan tugas-tugasnya 

ketika kader tersebut menduduki jabatan-jabatan politik. Idealnya 

sebuah partai politik dalam melakukan perekrutan terhadap anggota, 

hendaknya dilakukan jauh-jauh hari sebelum mendekati pemilihan. 

Hal ini akan memberikan waktu kepada partai politik untuk melatih 

anggota-anggota partainya dengan baik sehingga anggota-anggota 

yang mengikuti proses kaderisasi tersebut akan menyatu dengan 

ideologi, visi, misi, dan program kerja partai.sar untuk 

mengembangkan diri.  

 

Kesimpulan 

1. Mekanisme checks and balances dalam Sistem Presidensial di 

Indonesia dapat dilaksanakan secara penuh, karena dengan Sistem 

Presidensial terdapat pemisahan kekuasaan antara eksekutif dan 

legislatif, yang masing masing dipegang oleh presiden dan 

parlement. Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif 

memiliki legitimasi yang kuat karena dipilih langsung oleh rakyat 

begitupun dengan anggota legislatif. Akan tetapi dalam 

prakteknya Mekanisme checks and balances belum dapat berjalan 

sebagaimana mestinya. Hal ini disebabkan kekritisan anggota 

legislatif dalam mengawasi pemerintah tergantung dari kebijakan 

partainya. Apabila partanya mendukung pemerintah maka para 

anggota legislatif cendrung mengamini apapun kebijakan 

pemerintah. Akan tetapi jika partainya berseberagan dengan 

pemerintah maka  anggota legislatif yang berasal dari partai 
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tersebut lebih sering mengkritisi eksekutif terlepas dari baik atau 

tidak program yang ditawarkan  pemerintah. 

2. Proses rekruimen Anggota DPR RI masih terdapat berbagai 

permasalahan. Salah satunya adalah masih banyak Anggota DPR 

yang terpilih bukan berasal dari kader partai yang bersangkutan. 

Sehingga anggota dewan yang terpilih belum memahami visi dan 

misi partai. Begitupun dengan daerah pemilihan dimana calon 

yang terpilih tidak berasal dari daerah pemilihannya. Hal ini 

berdampak tidak tersalurnya atau terwakilinya aspirasi masyarakat 

dari daerah pemilihan. 
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FUNGSI DAN PERANAN DPR RI DALAM MEKANISME 

CHECK AND BALANCES BERDASARKAN SISTEM 

PRESIDENSIL 

 

Oleh: Fazrul Hamidy 

 

 

Pendahuluan  

Reformasi tahun 1998 telah banyak mempengaruhi dan 

membawa perubahan yang mendasar dalam segi kehidupan berbangsa 

dan bernegara. Salah satu perubahan mendasar yang terjadi dalam 

ketata negaraan adalah perubahan konstitusi dengan dilakukannya 

amandemen terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 

sampai empat kali mulai tahun 1999 sampai tahun 2002. Amandemen 

terhadap UUD Tahun 1945 tersebut telah merubah struktur 

ketatanegaraan Republik Indonesia dengan adanya perubahan pada 

lembaga-lembaga tinggi negara. 

Amandemen UUD 1945 merupakan salah satu tuntutan publik 

yang disuarakan dalam gerakan reformasi. Reformasi yang 

menginginkan adanya perubahan dalam tatanan kehidupan politik dan 

sistem kenegaraan sudah selayaknya diatur dalam format yuridis 

dalam konstitusi. Untuk itu, amandemen UUD 1945 tak terelakkan 

lagi dalam rangka mereformasi kehidupan politik di Indonesia, yang 

semasa orde baru dianggap otoritarianisme menuju kepada kehidupan 

politik yang demokratis. Reformasi hukum tata negara harus 

diarahkan untuk melakukan perubahan-perubahan dari elemen-elemen 

otoritarianisme ke arah elemen-elemen demokrasi yang 

sesungguhnya. Setiap pasal perubahan atau amandemen UUD 1945 

harus di-chek dan recheck apakah sudah dapat menghilangkan potensi 

otoritarianisme atau intervensi dan dominasi eksekutif/presiden di 

dalamnya. Tidak hanya potensi otoritarianisme dari lembaga 

kepresidenan, tetapi juga kemungkinan oleh lembaga yang 

dikonstruksikan dalam konstitusi. 
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Sebelum diadakan amandemen terhadap UUD Tahun 1945, 

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

mengandung kelemahan. Hampir dapat dikatakan dalam konstitusi di 

semua negara dimuat atau tergambar keberadaan suatu pembagian 

kekuasaan yang sudah dikenal yaitu kekuasaan membuat 

aturan/undang-undang (legislatif), kekuasaan melaksanakan 

aturan/undang-undang (eksekutif/administratif) dan kekuasaan 

peradilan (yudikatif). Gagasan atau ide dari Montesquieu mengajarkan 

dalam suatu negara harus ada pemisahan kekuasaan antara satu 

dengan kekuasaan yang lain (Separation Of Power).  

 

Pengaturan dan Perwujudan Prinsip Checks and Balances di 

Indonesia 

Sebelum amandemen, UUD 1945 memberikan kekuasaan 

eksekutif terlalu besar tanpa disertai oleh prinsip checks and 

balances yang memadai, sehingga UUD 1945 biasa disebut executive 

heavy, dan itu menguntungkan bagi siapa saja yang menduduki 

jabatan presiden. Hal tersebut yang kemudian memunculkan rezim 

orde lama dan orde baru yang dianggap otoritarian. UUD Tahun 1945 

sebelum amandemen, mengatur mengenai prinsip kedaulatan yang 

berasal dari rakyat dan diwujudkan oleh Majelis Permusyawaratan 

Rakyat (MPR) sebagai penjelmaan rakyat. Sebagai pelaksana 

kedaulatan rakyat, MPR merupakan lembaga tertinggi negara yang 

kekuasaannya tidak terbatas. Melalui MPR, kemudian kekuasaan 

seolah dibagi-bagi secara vertikal kepada lembaga-lembaga tinggi 

negara yang berada di bawahnya. Karena itu, prinsip yang dianut 

disebut dengan prinsip pembagian kekuasaan (distribution of power). 

Setelah amandemen UUD 1945, terjadi perubahan terhadap 

kelembagaan dan kewenangan MPR. Dengan amandemen tersebut, 

telah terjadi perubahan fundamental dalam sistem ketatanegaraan 

Indonesia, dari sistem yang vertikal hierarkis dengan prinsip 

supremasi MPR,menjadi horizontal fungsional dengan prinsip saling 

mengimbangi dan saling mengawasi antar lembaga negara (checks 

and balance). 
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Perubahan juga terjadi pada kekuasaan Presiden dan Dewan 

Perwakilan Rakyat (DPR), khususnya yang berkaitan dengan 

kekuasaan membuat undang-undang. Perubahan UUD 1945 pada 

Pasal 5 dan Pasal 20 dipandang sebagai permulaan terjadinya 

pergeseran dari executive heavy ke arah legislatif heavy. Perubahan 

pasal-pasal tersebut memindahkan titik berat kekuasaan membentuk 

undang-undang yang semula berada pada Presiden beralih kepada 

DPR. 

Selain pada kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif, 

perubahan juga terjadi pada kekuasaan yudikatif. Perubahan pada 

Pasal 24, memunculkan lembaga tinggi negara yang baru dalam 

bidang yudikatif dengan munculnya Mahkamah Konstitusi (MK), 

yang bersama-sama dengan Mahkamah Agung (MA) memegang 

kekuasaan kehakiman. Kewenangan dari MK dalam menguji undang-

undang terhadap UUD, merupakan suatu bentuk penerapan 

prinsip checks and balances dari lembaga yudikatif terhadap lembaga 

legislatif. 

Amandemen UUD Tahun 1945 ternyata telah mengubah 

kekuasaan dan kewenangan serta pola hubungan antara lembaga tinggi 

negara, antara pemegang kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. 

Ketiga cabang kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif dan 

yudikatif itu sama-sama sederajat dan saling mengontrol satu sama 

lain sesuai dengan prinsip checks and balances. Dengan adanya 

prinsip checks and balances, maka kekuasaan negara diatur, dibatasi 

dan dikontrol dengan sebaik-baiknya sehingga dapat mencegah 

terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh pribadi-pribadi yang 

sedang menduduki lembaga-lembaga tinggi negara. 

Semua negara di dunia mengaku sebagai negara hukum, 

walaupun dalam menjalankan pemerintahan berlaku otoriter yang 

mengarah pada tirani, dan jauh dari demokratis. Hal tersebut 

menimbulkan pertanyaan mengenai model negara hukum yang seperti 

apa yang diterapkan dalam negara tersebut, mengingat praktek yang 

dijalankan oleh masing-masing negara yang mengaku negara hukum 

itu berbeda-beda. 
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Istilah negara hukum merupakan terjemahan langsung 

dari rechtsstaat, yang mulai popular di Eropa sejak abad XIX 

meskipun pemikiran tersebut telah lama sudah ada. 

Istilah rechtsstaat sering diperbandingkan dengan istilah the rule of 

law, yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai “supremasi 

hukum” (supremacy of law) atau “pemerintahan berdasarkan atas 

hukum”.[5] Dari latar belakang dan sistem hukum yang 

menopangnya, terdapat perbedaan antara konsep rechtsstaat dan rule 

of law, meskipun dalam perkembangannya dewasa ini tidak 

dipermasalahkan lagi perbedaan antara keduanya, karena pada 

dasarnya kedua konsep itu mengarahkan dirinya pada sasaran utama 

yang sama, yaitu perlindungan hak-hak asasi manusia. 

Pengakuan kepada suatu negara sebagai negara hukum sangat 

penting, karena kekuasaan negara dan politik tidak absolut. Perlu 

adanya pembatasan-pembatasan terhadap kewenangan dan kekuasaan 

negara dan politik tersebut untuk menghindari terjadinya 

penyelewengan atau penyalahgunaan kekuasaan yang 

menyengsarakan rakyat atau merampas hak-hak asasi rakyat. Dalam 

sebuah negara, pembatasan wewenang dan kekuasaan negara harus 

diatur dengan jelas dalam konstitusi sebagai hukum tertinggi dan 

berada di atas kekuasaan negara. Karena itu, kemudian muncul 

konsep rule of law yang diterapkan pada negara-negara yang 

menganut sistem Common Law, dan konsep rechtsstaat yang 

diterapkan pada negara dengan sistem Eropa Kontinental. 

Negara hukum atau rule of law yang baik haruslah 

menempatkan dengan jelas tentang pengaturan prinsip-prinsip negara 

hukum dalam konstitusinya. Bahkan hal tersebut merupakan yang 

paling pokok dari pengaturan dalam suatu konstitusi, yaitu pengaturan 

tentang hal-hal sebagai berikut : 

1. Tentang perlindungan hak-hak dan kebebasan-kebebasan 

fundamental dari rakyat. 

2. Tentang prinsip supremasi hukum. 

3. Tentang pemisahan kekuasaan. 

4. Tentang prinsip checks and balances. 
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5. Tentang pembatasan kewenangan pemerintah agar tidak 

sewenang-wenang. 

6. Tentang pemilihan umum yang bebas, rahasia, jujur dan adil. 

7. Tentang akuntabilitas pemerintah kepada rakyat dan partisipasi 

rakyat dalam menjalankan kekuasaan negara 

Berdasarkan isi muatan konstitusi tersebut, maka adanya 

pemisahan kekuasaan dan penerapan prinsip checks and 

balances merupakan syarat untuk terwujudnya negara hukum. 

Berkaitan dengan pemisahan kekuasaan, sebuah teori yaitu 

Trias Politika dari Montesquieu, yang dalam bukunya “L ‘Esprit des 

Lois” mengemukakan bahwa dalam setiap pemerintahan terdapat tiga 

jenis kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif. Kekuasaan 

negara tersebut masing-masing terpisah satu dengan yang lainnya, 

baik mengenai orangnya maupun fungsinya. 

Perkembangan negara modern, tidak mungkin menerapkan teori 

Trias Politika secara murni, karena praktek kenegaraan menunjukkan 

bahwa dalam pembuatan undang-undang yang seharusnya tugas 

legislatif saja, eksekutif juga telah diikutsertakan. 

Teori Trias Politika dibuat agar kekuasaan tidak terpusat pada 

satu tangan atau satu institusi tertentu. Kekuasaaan harus dipilah 

menjadi tiga fungsi besar agar dapat saling mengawasi (checks) dan 

saling mengimbangi (balances) dalam operasionalisasi kekuasaan 

yang riil. Konsep checks and balances membagi-bagikan kekuasaan 

tetapi satu sama lain saling mengawasi tanpa ada satu kekuasaan yang 

berada di atas kekuasaan lainnya. Penjabaran lebih lanjut dari teori 

trias politika dan teori checks and balances adalah penciptaan konsep-

konsep hukum agar dapat membatasi kekuasaan negara yang 

dijalankan secara sewenang-wenang. 

Reformasi 1998 telah mempengaruhi kehidupan bernegara, 

dimana dalam tataran lembaga tinggi negara, muncul kesadaran untuk 

memperkuat proses checks and balances antara cabang-cabang 

kekuasaan negara. Perwujudan prinsip checks and balances yang 

termuat dalam UUD 1945 pasca amandemen, dimulai dengan 

berubahnya kelembagaan dan kewenangan MPR. Sebelumnya, MPR 

www.m
pr

.g
o.

id



 

Susunan, Kedudukan, Fungsi dan Peran DPR RI 81 

 

yang merupakan penjelmaan seluruh rakyat, merupakan lembaga 

tertinggi dengan kekuasaan tak terbatas. Melalui MPR kekuasaan 

rakyat itu seolah-oleh dibagi-bagi secara vertical kepada lembaga-

lembaga negara yang ada di bawahnya. 

Amandemen UUD 1945 merubah kelembagaan dan 

kewenangan MPR, sebagaimana terbaca dalam Pasal 3, yang berbunyi 

sebagai berikut 

1) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan 

menetapkan Undang-Undang Dasar. 

2) Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau 

Wakil Presiden. 

3) Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan 

Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya 

menurut Undang-Undang Dasar. 

Dengan ketentuan baru tersebut, terjadi perubahan fundamental 

dalam sistem ketatanegaraan kita, yaitu sistem yang vertikal hierarkis 

dengan prinsip supremasi MPR menjadi horizontal fungsional dengan 

prinsip saling mengimbangi dan saling mengawasi antar lembaga 

negara (checks and balances). 

Perubahan UUD 1945 juga telah mengubah kekuasaan 

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

beralih menjadi wewenang DPR. Disebutkan dalam Pasal 20 Ayat 

(1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk 

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

mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan 

Rakyat. Perubahan dalam Pasal 5 dan Pasal 20 dipandang sebagai 

permulaan terjadinya pergeseran executive keavy ke arah legislatif 

heavy. Sementara itu, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) juga dapat 

mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan 

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

Pengaturan mengenai kekuasaan dalam membentuk undang-

undang dalam UUD 1945 menunjukkan adanya keterlibatan tiga 

lembaga tinggi negara, yaitu DPR, Presiden dan DPD. Dengan 

demikian, diharapkan akan terwujud checks and balances dalam 
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pembentukan undang-undang. Walaupun kekuasaan pembentukan 

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

berperan dalam mengawasi dan mengimbangi dalam pembentukan 

sebuah undang-undang. Dengan pergeseran kewenangan membentuk 

undang-undang ini maka sesungguhnya ditinggalkan pula teori 

“pembagian kekuasaan” (distribution of power) dengan prinsip 

supremasi MPR menjadi “pemisahan kekuasaan” (sparation of power) 

dengan prinsip checks and balances sebagai ciri perekatnya. 

Mencermati pergeseran dalam pola pembentukan undang-

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

kekuatan politik di DPR menjadikan fungsi legislasi sebagai sarana 

untuk melanggengkan kepentingan politik. Fungsi pembentukan 

undang-undang oleh DPR sering digunakan sebagai instrument untuk 

memproduksi undang-undang yang mengukuhkan supremasi DPR dan 

bukan dilandasi kebutuhan rasional. Sebagai wujud penerapan 

prinsip checks and balancesdalam kaitan pembentukan undang-

undang, UUD 1945 memberikan wewenang kepada Mahkamah 

Konstitusi (MK) untuk menguji materiil suatu undang-undang 

terhadap UUD 1945, seperti diatur dalam Pasal 24C UUD 1945. Hal 

ini merupakan bentuk checks and balances antara kekuasaan legislatif 

dan kekuasaan yudikatif. 

Ketiga cabang kekuasaan yaitu legislatif, eksekutif dan 

yudikatif memiliki kedudukan yang sederajat dan saling mengontrol 

satu sama lain sesuai dengan prinsip checks and balances. Namun 

demikian, diharapkan tidak terjadi persaingan atau perselisihan yang 

mengarah pada tindakan saling menjegal antar lembaga tinggi negara 

yang didasari kepentingan individu atau kelompoknya. Bila hal itu 

terjadi tentunya akan merusak dan menghambat jalannya 

pemerintahan secara umum dan akan menyimpang dari tujuan negara. 

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 
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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. 
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HUBUNGAN FUNGSI DPR DENGAN EKSEKUTIF 

(PRESIDEN) DAN YUDIKATIF (MAHKAMAH KONSTITUSI) 

 

Oleh: Hasmi Suyuthi 

 

Pendahuluan 

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 

didalamnya mengatur tentang pembagian kekuasaan yang berdasarkan 

pada hukum, proses penyelenggaraan kedaulatan rakyat, dan 

hubungan antar Negara RI dengan negara luar. 

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 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 
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pembagian kekuasaan (distribution of power). Pemisahan kekuasaan 

cenderung bersifat horizontal dalam arti kekuasaan dipisahkan ke 

dalam fungsi-fungsi yang tercermin dalam lembaga-lembaga negara 

yang sederajat dan saling mengimbangi (checks and balances), 

sedangkan pembagian kekuasaan bersifat vertikal dalam arti 

perwujudan kekuasaan itu dibagikan secara vertikal kebawah kepada 

lembaga-lembaga tinggi negara di bawah lembaga pemegang 

kedaulatan rakyat. 

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 

yang berlaku dengan maksud untuk menghindari adanya kesewenang-

wenangan kekuasaan. 

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

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

Demokrasi berdasarkan UUD [Orde Reformasi]. 

 

Kedudukan dan Hubungan Lembaga Negara dalam 

Penyelenggaraan Negara 

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. 

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 
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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 tulisan ini hanya akan menyampaikan mengenai fungsi-

fungsi DPR dengan eksekutif dan yudikatif. 

 

PENATAAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA NEGARA 

DPR dengan Mahkamah Konstitusi 

DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang 

berkedudukan sebagai lembaga negara. Anggota DPR berasal dari 

anggota partai politik peserta pemilu yang dipilih berdasarkan hasil 

pemilu. DPR berkedudukan di tingkat pusat, sedangkan yang berada 

di tingkat provinsi disebut DPRD provinsi dan yang berada di 

kabupaten/kota disebut DPRD kabupaten/kota. Berdasarkan UU 

Pemilu N0. 10 Tahun 2008 ditetapkan sebagai berikut: 

1. Jumlah anggota DPR sebanyak 560 orang; 

2. Jumlah anggota DPRD provinsi sekurang-kurangnya 35 orang 

dan sebanyak-banyak 100 orang; 

3. Jumlah anggota DPRD kabupaten/kota sedikitnya 20 orang 

dan sebanyak-banyaknya 50 orang. 

Keanggotaan DPR diresmikan dengan keputusan presiden. 

Anggota DPR berdomisili di ibu kota negara. Masa jabatan anggota 

DPR adalah lima tahun dan berakhir pada saat anggota DPR yang 

baru mengucapkan sumpah/janji. Sebelum memangku jabatannya, 
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anggota DPR mengucapkan sumpah/ janji secara bersama-sama yang 

dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung dalam sidang paripurna DPR.  

Lembaga negara DPR mempunyai fungsi berikut ini: 

1. Fungsi Legislasi. Fungsi legislasi artinya DPR berfungsi sebagai 

lembaga pembuat undang-undang. 

2. Fungsi Anggaran. Fungsi anggaran artinya DPR berfungsi sebagai 

lembaga yang berhak untuk menetapkan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara (APBN). 

3. Fungsi Pengawasan. Fungsi pengawasan artinya DPR sebagai 

lembaga yang melakukan pengawasan terhadap pemerintahan 

yang menjalankan undang-undang. 

DPR sebagai lembaga negara mempunyai hak-hak, antara lain 

sebagai berikut. 

1. Hak Interpelasi. 

Hak interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan 

kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan 

strategis serta berdampak luas bagi kehidupan masyarakat. 

2. Hak Angket. 

Hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan 

terhadap suatu kebijakan tertentu pemerintah yang diduga 

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. 

3. Hak Menyatakan Pendapat. 

Hak menyatakan pendapat adalah hak DPR untuk menyatakan 

pendapat terhadap kebijakan pemerintah mengenai kejadian yang luar 

biasa yang terdapat di dalam negeri disertai dengan rekomendasi 

penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi 

dan hak angket. Untuk memudahkan tugas anggota DPR maka 

dibentuk komisi-komisi yang bekerja sama dengan pemerintah 

sebagai mitra kerja. 

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga baru setelah adanya 

perubahan UUD 1945. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu 

lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman untuk 
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menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. 

Mahkamah Konstitusi berkedudukan di ibu kota negara. 

Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota 

hakim kontitusi yang ditetapkan dengan keputusan presiden. Susunan 

Mahkamah Konstitusi terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, 

seorang wakil ketua merangkap anggota dan tujuh orang anggota 

hakim konstitusi. Ketua dan wakil ketua dipilih dari dan oleh hakim 

konstitusi untuk masa jabatan selama tiga tahun. Hakim konstitusi 

adalah pejabat negara. Sesuai dengan Pasal 24 C UUD 1945 maka 

wewenang dan kewajiban Mahkamah Konstitusi, antara lain sebagai 

berikut: 

1. Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya 

bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 

2. Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang 

kewenangannya diberikan oleh UUD 

3. Memutuskan pembubaran partai politik 

4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum 

5. Wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan 

pelanggaran oleh Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 

menurut UUD 

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. Oleh karena 

itu, hakim Mahkamah Konstitusi diharapkan pakar hukum yang tidak 

pernah terlibat dengan partai politik atau hakim karier. 

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 
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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. 

 

DPR dengan Presiden, 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. 

Dalam konteks pelaksanaan kewenangan, walaupun anggota 

DPR mempunyai jumlah yang lebih besar dari anggota DPD, tapi 
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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. 

Dalam kaitannya dengan MK, terdapat hubungan tata kerja 

terkait dengan kewenangan MK dalam hal apabila ada sengketa 

dengan lembaga negara lainnya. 

Dalam hubungannya dengan Mahkamah Konstitusi, MA 

mengajukan 3 (tiga) orang hakim konstitusi untuk ditetapkan sebagai 

hakim di Mahkamah Konstitusi.  

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 

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.  

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, fungsi-fungsi utama 

negara baik di bidang eksekutif, legislatif, dan yudikatif telah 

didistribusikan kepada lembaga-lembaga negara yang telah diatur 

dalam UUD 1945, yaitu Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), 

Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Majelis Permusyawaratan Rakyat 

(MPR), Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), 

Komisi Yudisial (KY), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 
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  Berdasarkan Pasal 17 UUD 1945, Presiden sebagai pemegang 

kekuasaan pemerintahan dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh 

menteri-menteri. Keberadaan menteri-menteri tersebut telah diatur 

secara jelas dan tegas dalam sebuah payung hukum Undang-Undang 

Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Menteri-menteri 

tersebut mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan tertentu dalam 

pemerintahan sehingga dapat diartikan bahwa semua fungsi 

pemerintahan sudah terbagi habis dalam tugas Kementerian. 

  Selain itu, untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi 

tertentu di bidang pemerintahan, Presiden dengan mengacu kepada 

kewenangannya berdasarkan Pasal 4 UUD 1945, juga membentuk 

Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang 

merupakan special agency yang melaksanakan tugas dan fungsi 

spesifik tertentu dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah yang 

dilaksanakan oleh Kementerian. Saat ini telah dibentuk dua puluh 

tujuh Lembaga Pemerintah Non Kementerian. Selain itu, terdapat 

5 dipimpimpin oleh pejabat setingkat menteri, yakni Kepolisian 

Republik Indonesia, Sekretariat Kabinet, Kejaksaan Agung, Tentara 

Nasional Indonesia, dan Badan Intelijen Negara. 

Bervariasinya karakteristik yang dimiliki oleh 

Kementerian/Lembaga tersebut menimbulkan permasalahan, seperti 

ketidakjelasan karakteristik dari masing-masing Kementerian/ 

Lembaga, terjadinya duplikasi pelaksanaan tugas dan fungsi, struktur 

organisasi yang bervariasi, dan mandat yang diberikan dalam 

peraturan perundang-undangan belum mengatur secara komprehensif 

masing-masing kewenangan organisasi pemerintahan. Untuk 

mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dari masing-masing 

Kementerian/Lembaga diperlukan adanya pengaturan mengenai 

kejelasan mekanisme tata hubungan kerja antar Kementerian/ 

Lembaga. 

Untuk menata ulang kelembagaan itu sangat diperlukan adanya 

payung hukum yang mengatur organisasi kelembagaan pemerintah 

secara menyeluruh sehingga dapat memberikan kejelasan peta 

organisasi baik dari kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi 

termasuk mekanisme hubungan kerja di antara Kementerian/Lembaga. 
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SARAN 

Kita tentu berharap bahwa yang terjadi adalah DPR benar-benar 

mampu berperanan dalam arti mampu menggunakan hak-haknya 

secara tepat, melaksanakan tugas dan kewajibannya secara efektif dan 

menempatkan kedudukannya secara proporsional. Hal ini 

dimungkinkan jika setiap anggota DPR bukan saja piawai dalam 

berpolitik, melainkan juga menguasai pengetahuan yang cukup dalam 

hal konsepsi dan teknis penyelenggaraan pemerintahan, teknis 

pengawasan, penyusunan anggaran, dan lain sebagainya.  

 Untuk menghindari tumpang tindih kekuasaan dan dominasi 

kekuasaan salah satu lembaga Negara terhadap lembaga Negara 

lainnya itu perlu penataan hubungan fungsi-fungsi lembaga Negara 

sebagaimana ajaran TRIAS POLITICA yang dikemukakan oleh 

Montesquieu untuk mengoptimalkan pelaksanaan checks and 

balances serta fungsi utama lembaga Negara, dengan berpijak pada 

ketentuan UUD 1945 hasil perubahan yang ada sekarang, maka perlu 

penyempurnaan UU tentang susunan kedudukan DPR,DPD, dan 

MPR. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Amir, Makmur & Reni Dwi Purnomowati, Lembaga Perwakilan 

Rakyat, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum 

Universitas Indonesia, Jakarta, 2005. 

Joeniarto, S.H., Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia, Bumi 

Aksara, Cetakan Keempat, Jakarta, Februari 1996. 

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Sejarah, Realita, 

dan Dinamika,  

Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 Sesuai Urutan Bab, Pasal, dan Ayat, 

Sekretariat Jenderal MPR RI, 2005. 

Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan 

Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan 

www.m
pr

.g
o.

id



 

94 Susunan, Kedudukan, Fungsi dan Peran DPR RI 

 

Kemerdekaan Indonesia 28 Mei 1945 – 22 Agustus 1945, 

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta, 1998. 

Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia, 

2006. 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 

Sekretariat Jenderal MPR RI, 2008. 

Undang-Undang No. 22 Tahun 2003 Tentang Susunan dan 

Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah. 

 

 

 

www.m
pr

.g
o.

id



 

Susunan, Kedudukan, Fungsi dan Peran DPR RI 95 

 

MEWUJUDKAN DPR YANG IDEAL DALAM SISTEM 

KETATANEGARAAN INDONESIA 

 

Oleh: Imam Mahdi
1
 

 

 

PENDAHULUAN 

Sistem pemerintahan presidensial merupakan pilihan yang tepat 

bagi Indonesia, hal ini dibandingkan dengan sitem parlementer yang 

selalu ditekankan kepada kekuatan partai politik yang tidak mengakar 

dan belum mempunyai landasan ideologis sebagai pedoman akibatnya 

flatpond partai politik selalu berubah-ubah sesuai dengan kondisi yang 

dianggab menguntungkan pada saat itu, sehingga stabilitas politik 

sering terganggu oleh keinginan-keinginan politik sesaat. Untuk itu 

the founthing father bangsa ini pada awalnya sudah tepat memilih 

system presidensial, paling tidak untuk menjaga stabilitas dan 

efektifitas penyelenggaraan Negara agar berjalan sesuai dengan 

periodisasi yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945. 

Sejarah mencatat pasang surut system presidensial di Indonesia, 

jika sebelum amandemen Indonesia, kekuasaan Presiden memang 

berada di atas seluruh kekuatan politik, bahkan ada yang mengatakan 

pada waktu itu sebenarnya kekuasaan Presiden tidak ubahnya seperti 

kekuatan dimasa pemerintahan Belanda, dimana presiden identik 

dengan Gubernur Jenderal Belanda.  Kemudian setelah reformasi 

dengan amandemen UUD NRI Tahun 1945 kekuatan DPR luar biasa 

dengan menggunakan lembaga MPR bisa saja menjatuhkan Presiden 

tanpa sesuatu sebab yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, 

dan ini telah terjadi pada Presiden Abdurrahman Wahid, yang 

dijatuhkan oleh kekuatan DPR melaui MPR, begitu juga dengan 

Habibie pertanggungjawabannya ditolak, bukan karena kegagalan 

dalam melaksanakan pemerintahan tetapai tidak lebih dari adanya 

                                                           
1 Penulis adalah Dosen HTN, dan Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum IAIN Bengkulu. 
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kekuatan politik tertentu yang tidak berkenan dengan dinasti 

kekuasaan sebelumnya. 

Berdasarkan pengalaman itu, seharusnya menjadi pemikiran 

bersama para negarawan untuk merumuskan kembali sistem 

pemerintahan presidensial yang menjaga prinsip cheks and bances 

dalam koridor Pancasila, dan untuk itulah makalah ini disajikan. 

 

DPR RI menurut UUD NRI Tahun 1945 

Ada tiga fungsi DPR menurut UUD NRI Tahun 1945, yakni: 

Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Anggaran
2
. Terkait 

dengan fungsi legislasi, DPR memiliki tugas dan wewenang, antara 

lain: 

a) Menyusun Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 

b) Menyusun dan membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) 

c) Menerima RUU yang diajukan oleh DPD (terkait otonomi 

daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran 

dan penggabungan daerah; pengelolaan SDA dan SDE 

lainnya; serta perimbangan keuangan pusat dan daerah) 

d) Membahas RUU yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD 

e) Menetapkan UU bersama dengan Presiden 

f) Menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah 

pengganti UU (yang diajukan Presiden) untuk ditetapkan 

menjadi UU 

Sedangkan fungsi anggaran, DPR memiliki tugas dan wewenang: 

a) Memberikan persetujuan atas RUU tentang APBN (yang 

diajukan Presiden) 

b) Memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU tentang APBN 

dan RUU terkait pajak, pendidikan dan agama 

                                                           
2 http://www.dpr.go.id/tentang/tugas-wewenang, diakses, 25 Oktober 2015 
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c) Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan 

tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK 

d) Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset 

negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi 

kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara 

Terkait dengan fungsi pengawasan, DPR memiliki tugas dan 

wewenang: 

a) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN dan 

kebijakan pemerintah 

b) Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang 

disampaikan oleh DPD (terkait pelaksanaan UU mengenai 

otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan 

daerah, pengelolaan SDA dan SDE lainnya, pelaksanaan 

APBN, pajak, pendidikan dan agama) 

Selain ketiga tugas dan wewenang DPR di atas juga mempunyai tugas 

lainnya, antara lain: 

a) Menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti 

aspirasi rakyat 

b) Memberikan persetujuan kepada Presiden untuk: (1) 

menyatakan perang ataupun membuat perdamaian dengan 

Negara lain; (2) mengangkat dan memberhentikan anggota 

Komisi Yudisial. 

c) Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal: (1) 

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

menerima penempatan duta besar lain 

d) Memilih Anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan 

DPD 

e) Memberikan persetujuan kepada Komisi Yudisial terkait 

calon hakim agung yang akan ditetapkan menjadi hakim 

agung oleh Presiden 

f) Memilih 3 (tiga) orang hakim konstitusi untuk selanjutnya 

diajukan ke Presiden 
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Problematika DPR Pasca amandemen UUD NKR Tahun 1945 

Momentum reformasi yang paling penting adalah terjadinya 

amandemen UUD 1945 dimana salah satunya merombak struktur 

yang sangat signifikan, dan  parlemen ini sangat  penting karena 

melalui parlemen kebijakan-kebijakan reformis dapat dibentuk 

melalui produk regulasi dan parlemen sudah dapat melembagakan 

beberapa institusi yang mencerminkan hak-hak rakyat dalam Negara, 

bahkan mungkin sudah berlebihan sehingga terjadi tumpang tindih 

fungsi dan kewenangannya, atau bisa saja membentuk lembaga 

Negara tetapi tugas dan fungsinya tidak maksimal, seperti Dewan 

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

perubahan yang ketika itu ditawarkan adalah usulan tentang sistem 

dan mekanisme cheks and balances di dalam sistem poitik dan 

ketatanegaraan. Usulan itu penting artinya karena selama era dua orde 

sebelumnya dapat dikatakan bahwa cheks and balances itu tidak ada, 

akan tetapi justru kewenangan dan bahkan kekuasaan antara DPR dan 

DPD tidak balan (seimbang). 

Sebagai wujud dan buah dari reformasi parlemen melalui 

perubahan Undang Undang Dasar 1945 telah memposisikan DPR 

sebagai lembaga negara yang strategis dalam pembentukan perundang 

undangan pelaksanaan pengawasan terhadap eksekutif dan penetapan 

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

Perubahan tersebut membawa konsekuensi meningkatnya beban 

tanggung jawab parlemen dan semakin tingginya harapan masyarakat 

terhadap kinerja DPR I, Namun setelah delapan belas tahun 

pascareformasi masyarakat menilai bahwa DPR belum dapat 

melaksanakan fungsinya secara optimal seperti yang diharapkan 

Secara umum dikatakan bahwa kinerja DPR RI relatif rendah dan 

menyebabkan citranya buruk, bahkan sudah menyimpang dari fungsi 

utamanya, sebagai wakil rakyat yang mmperjuangkan hak-hak rakyat 

sesuai fungsinya tersebut. 

Persoalan ini seharusnya disikapi, tidak pantaslah DPR sebagai 

wadah penampung aspirasi rakyat justru merampok uang rakyat 

sendiri, dengan berbagai modus, di era reformasi ini banyak 

ditontonkan kepada rakyat, bahwa DPR sarangnya penyamun uang 
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rakyat, kalau tersinggung dikatakan hampir semua anggota Fraksi di 

DPR ada yang terkena kasus korupsi, cukup disebutkan bahwa sulit 

dicatat bahwa ada anggota fraksi di DPR yang tidak tersangkut kasus 

korupsi, ini hanya sebagai cerminan bahwa lembaga ini tidak bisa 

membawa aspirasi pemilihnya, padahal ia mewakili sebuah partai 

politik yang merupakan perwujudan pilar demokrasi (Political Parties 

Created democracy), Partai politik yang membentuk demokrasi bukan 

sebaliknya.   

Partai politik bertindak sebagai perantara dalam proses 

pengambilan keputusan bernegara, yang menghubungkan antara 

warga Negara dengan institusi kenegaraan.
3
 Persoalannya bukan lagi 

pada individu atau dalam istilah umum disebut oknum tetapi sudah 

pada lembaganya. Selama ini banyak pihak melihat DPR diidentikkan 

dengan persoalan korupsi, money politic, dan sebagainya dalam 

proses-proses legislasi 2009-2014 kita sudah mempersepsikan DPR 

sebagai lembaga yang paling korupsi
4
. 

Penilain buruk terhadap kinerja DPR RI telah diidentifikasi oleh 

Tim Kajian Peningkatan Kinerja DPR RI yang dibentuk secara 

independen oleh Sekjen DPR RI Tim tersebut menilai secara umum 

belum optimalnya peran dan fungsi DPR di bidang legilasi 

pengawasan dan pengang garan sehingga menyebabkan kinerja DPR 

buruk di mata publik. Dalam bidang legislasi masalah yang 

diidentifikasi sebagai berikut pertama kualitas undang undang yang 

dihasilkan belum memberi manfaat langsung terhadap kehidupan 

masyarakat Kedua target jumlah penyelesaian RUU yang ditetapkan 

dalam Prioritas Tahunan Program Legislasi Nasional belum dapat 

dipenuhi Ketiga proses pembahasan RUU kurang transparan sehingga 

sulit diakses publik
5
. 

Bahkan menurut Machfud MD, ketika beliau menjadi ketua 

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

membahas beberapa Undang-undang, disinyalir ada kelompok-

                                                           
3 Imam Mahdi, Hukum Tata Negara Indonesia, Yogyakarta: Terass, 2011), hlm. 211 
4  http://www.tribunnews.com/pemilu-2014/2014/04/25/wajah-dpr-mendatang-mengerikan, 

diakses, Selasa 25 Oktober 2016. 
5 LIPI, Menggugat Politik Parlemen: Jurnal Penelitian Politik, Vol. 8 No. 1 Tahun 2011  
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kelompok tertentu di luar DPR yang menyediakan sejumlah uang 

untuk mengegolkan pasal-pasal tertent
6
.  

Dalam bidang pengawasan masalah yang muncul adalah 

pertama rendahnya efektivitas pengawasan dalam rapat-rapat Kedua 

aspirasi masyarakat konstituen pada saat anggota DPR RI melakukan 

pengawasan ke daerah dalam kunjungan kerja reses sering kali tidak 

ditindak lanjuti sebagaimana mestinya Ketiga DPR belum efektif 

menjalankan tugas dan fungsi checks and balances Fungsi 

pengawasan ini pada praktiknya dimanfaatkan untuk politik 

transaksional agar menguntungkan kelompok tertentu untuk menutupi 

perilaku koruptif bukan untuk mewujudkan good governance dan 

clean government
7
. 

Mungkin karena sejarah buruk awal berdirinya parlemen yang 

bukan sebagai cita-cita demokrasi perwakilan yang diharapkan 

kemudian: Pada mulanya parlemen ini lahir dari kelicikan sistem 

feodal di Inggris bukan dari ide demokrasi Parlemen dibentuk karena 

adanya kepentingan raja untuk meminta dukungan wakil wakil 

bangsawan dan tokoh tokoh masyarakat untuk memungut pajak 

kepada rakyatnya Hal ini dijelaskan oleh A. F. Pollard dalam bukunya 

yang berjudul The Evaluation of Parliament yang menjelaskan tentang 

bangunan konstruksi Parlemen Inggris sebagai parlemen yang tertua 

di dunia
8
. 

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

keanggotaannya semuanya berasal dari partai politik atau dicalonkan 

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

figur tertentu yang kadang-kadang tidak sesuai dengan tugas yang 

akan diemban sesuai dengan fungsinya, hanya sekedar volksgeter 

yang terpilih, ini sangat ironis.   

Menuju DPR-RI yang ideal adalah dambaan setiap warga 

Negara, dan kepada merekalah harapan digantungkan demi terujudnya 

cita-cita bersama, dan rakyat bersama DPR merasa turut serta 

                                                           
6  http://edisicetak.joglosemar.co/berita/wajah-asli-dpr-kita-60750.html, diakses, Selasa, 25 
Oktober 2016. 
7 LIPI, Op. Cit 
8 Bintar Saragih dan Kusnardi, Ilmu Negara, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1995), hlm. 237. 
Dikutip dari LIPI, Op. Cit 
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memerintah, menuju negara sejahtera adil dan makmur. “…DPR itu 

pada mulanya dipandang sebagai refresentasi mutlak warga Negara 

dalam rangka ikut serta menentukan jalannya pemerintahan.
9
  

Ada tiga konsep dasar penyelenggraan Negara berdasarkan 

penyelusuran historic lahir dari rahim demokrasi yang sama yakni 

perlindungan HAM, demokrasi dan Negara hukum.
10

 HAM dan 

demokrasi merupakan konsep kemanusiaan dan realisasi sosial yang 

dilahirkan dari sejarah peradaban manusia di seluruh penjuru dunia. 

HAM dan demokrasi juga dapat dimaknai sebagai hasil perjuangan 

manusia untuk mempertahankan dan mencapai harkat kemanusiaan-

nya, sebab hingga saat ini hanya konsep HAM dan demokrasilah yang 

terbukti paling mengakui dan menjamin harkat kemanusiaan.
11

 

Perwujudan dari HAM dan demokrasi adalah kedaulatan rakyat, 

karena beberapa hal yang menjadi kendala, maka kedaulatan rakyat 

melalui asas demokrasi dalam implementasinya dilakukan melalui 

perwakilan, hal ini sesuai dengan perkembangan zaman. Baik di 

Yunani dan di Rumawi ataupun di Swiss dewasa ini bahkan dalam 

masyarakat hukum adat sekalipun, selalu ada beberapa orang yang 

mengatur urusan bersama, yang pada hakekatnya bertindak sebagai 

pihak yang memerintah dan rakyat sebagian besar yang diperintah.
12

 

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. 

                                                           
9 Jimly Assiddiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia, Pasca Reformasi, (Jakarta: PT 
Bhuana Ilmu Populer, 2007), hlm. 153 
10  Moh. Mahfud MD, Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi (Yogjakarta: Gama Media Offcet, 

1999), hlm. 91 
11 Jimly Asshiddiqie, Menuju Ngara Hukum yang Demokratis, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan 

Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008), hlm. 531 
12 Moh. Kusnardi dan Hermaily Ibrahim, Pengantar Hukum tata Negara Indonesia, (Jakarta: 
Pusat Studi HTN Fakultas Hukum UI, 1988), hlm. 131 
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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. 

Dewan Perwakilan Rakyat juga memeliki 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) 
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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). 

 

KESIMPULAN 

1. Perwujudan dari HAM dan demokrasi adalah kedaulatan rakyat, 

karena beberapa hal yang menjadi kendala, maka kedaulatan 

rakyat melalui asas demokrasi dalam implementasinya dilakukan 

melalui perwakilan. 

2. DPR harus dikembalikan kepada tugas pokoknya sebagai wakil 

rakyat yang mempunyai fungsi Legislasi, Pengawasan dan 

anggaran. 

3. Rekrutmen DPR tetap harus melalui Partai Politik, sebagi 

perwujudan keseimbangan dalam Negara demokrasi dan 

berkedaulatan Rakyat. 
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PERAN LEGISLATIF DALAM SISTEM PRESIDENSIL 

DI INDONESIA 

 

Oleh: Novran Harisa 

 

 

Latar Belakang 

Setelah proklamasi kemerdekaan RI, maka sejak itulah bangsa 

Indonesia mulai memasuki babak kehidupan baru sebagai bangsa yang 

merdeka dan berdaulat. Sejak Indonesia merdeka, 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. Perkembangan ketatanegaraan negara kita ini, mengalami 

pergantian kekuasaan dari masa orde baru ke masa reformasi pada 

tahun 1999 yang dimulai dari turunya 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. 

Sejak masa reformasi Indonesia tidak lagi menempatkan MPR 

sebagai lembaga tertinggi Negara sehingga semua lembaga Negara 

seperti MPR, DPR, DPD, BPK, MK, MA, KY, 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” agar kekuasaan didalam suatu negara 

itu dibagi kepada organ-organ negara yang berbeda, agar 

pemerintahan tidak sewenang-wenang oleh karena itu harus ada 

pembedaan pemegang kekuasaan-kekuasaan dalam suatu negara 

kedalam tiga macam kekuasaan, yaitu: kekuasaan legislatif, eksekutif, 

dan federatif.  

Dalam sistem pemerintahan presidensil undang-undang dasar 

1945 memberikan kekuasaan legislatif lebih besar ke presiden, selain 
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membentuk undang-undang bersama DPR, Presiden juga mempunyai 

tugas untuk membentuk peraturan pemerintah sebagai pengganti 

undang-undang (perppu) dan bertugas juga untuk menetapkan 

peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang. Sesuai 

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. 

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka yang menjadi 

rumusan masalah yaitu: Bagaimana peran lembaga legislatif dalam 

sistem presidensil di Indonesia ? 

 

Lembaga legislatif dalam sistem pemerintahan presidential 

Menurut pendapat John Locke dalam bukunya yang berjudul 

“Two Treaties of Government” mengusulkan agar kekuasaan di dalam 

suatu negara itu dibagi kepada organ-organ negara yang berbeda, agar 

pemerintahan tidak sewenang-wenang oleh karena itu harus ada 

pembedaan pemegang kekuasaan-kekuasaan dalam suatu negara 

kedalam tiga macam kekuasaan. 

1. Kekuasaan legislatif (membuat undang-undang); 

2. Kekuasaan eksekutif (melaksanakan udang-undang); 

3. Kekuasaan federatif (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 

membedakan tiga jenis bentuk-bentuk pemerintahan, yaitu demokrasi, 

oligarki, dan monarki (kerajaan). (Mahfud MD, 2000: 73) 

Montesqiueu dalam bukunya yang berjudul “L’esprit des Lois” 

1748 menawarkan alternatif yang agak berbeda dari yang ditawarkan 

John Locke. Menurut Montesqiueu untuk tegaknya negara demokrasi 
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perlu diadakan pemisahan kekuasaan negara kedalam organ-organ 

Legislatif, Eksekutif, dan yudikatif. Kekuasaan legislatif adalah 

kekuasaan membuat undang-undang; eksekutif melaksanakan undang-

undang; yudikatif mengadili kalau terjadi pelanggaran atas undang-

undang tersebut. Pada kenyataanya ternyata, sejarah menunjukkan 

bahwa cara pembagian kekuasaan yang dilakukan oleh Montesqiueu 

yang lebih diterima. (Mahfud MD, 2000: 73). 

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. (Mahfud MD 

2000; 93). 

Dari kedua lembaga tersebut DPR jelas 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. Dengan demikian kedua legislatif tertinggi, 

sedangkan DPR lembaga legislatif sehari-hari. (Sri Soemantri, 1976; 

54). 

Namun lain halnya dengan pendapat Muchsan, bahwa sistem 

pemerintahan Indonesia adalah sistem majelis, karena segala 

sesuatunya berporos pada MPR sebagai satu-satunya lembaga 

tertinggi dan sekaligus pemegang kedaulatan rakyat. Pendapatnya 

tersebut didasarkan atas empat alasannya: pertama, penyelenggaraan 

negara pelaksanaan kedaulatan rakyat ialah MPR. Kedua, 

penyelenggaraan negara yang berbentuk kepala negara ialah 
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mandataris MPR. Ketiga, penyelenggara negara pembentuk peraturan 

perundang-undangan adalah mandataris MPR bersama-sama DPR 

sebagai bagian dari MPR. Terakhir keempat, penentu terakhir dalam 

pengawasan jalanya pemerintahan adalah MPR (Republika, 22 April 

1993:) 

Banyak sumber-sumber dan referensi-referensi yang 

mengatakan bahwa MPR adalah sebagai lembaga tertinggi negara, 

padahal menurut UUD 1945 hasil amandemen menciptakan lembaga-

lembaga negara dalam hubungan fungsional yang horizontal, bukan 

dalam hubungan struktural yang vertikal. Jadi MPR sekarang ini 

bukan lagi lembaga tertinggi negara, dulu MPR yang menjalankan 

sepenuhnya kedaulatan rakyat sesuai dalam pasal 1 ayat (2) UUD 

1945 yang asli. Penyebutan MPR sebagai lembaga tertinggi negara di 

masa lalu didasarkan juga pada bunyi penjelasan sistem pemerintahan 

negara butir III yang juga dimasukkan ketetapan MPRS nomor 

XX/MPRS/1966. Padahal seperti dikemukakan sebelumnya bahwa 

UUD hasil amandemen tidak lagi memiliki penjelasan tentang MPR 

sebagai lembaga tertinggi negara dan Tap MPRS nomor 

XX/MPRS/1966 sudah tidak berlaku lagi. 

Karena sudah dicabut pada tahun 2000 dengan Tap Nomor 

III/MPR/2000 maupun karena konsekuensi bahwa menurut UUD 

1945 hasil amandemen Tap MPR bukan lagi merupakan peraturan 

perundang-undangan. Sekarang ini MPR bukan lagi pelaksanaan 

kedaulatan rakyat karena pasal 1 ayat (2) sudah diamandemen 

menjadi” kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan 

menurut undang-undnang dasar” dengan demikian meskipun MPR 

bukan lagi lembaga tertinggi negara pada saat ini MPR masih 

berwenang menetapkan dan mengubah UUD serta 

melakukan impeachment (pemberhentian masa jabatan) kepada 

presiden, namun hanya sebatas pemberian fungsi sebagai bagian dari 

proses-proses di lembaga negara yang lainnya. 

Lembaga legislatif dalam melaksanakan tugasnya memiliki 

fungsi dan wewenang. Adapun fungsi dan wewenang tersebut yang 

telah ditetapkan pula dalam undang-undang dasar 1945 yaitu sebagai 

berikut: 
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1. Fungsi badan legislative 

a. Fungsi lembaga Legislatif : yaitu wewenang badan 

legislatif untuk menentukan kebijakan dan membuat 

undang undang disertai dengan hak hak tertentu yang 

dimilikinya, seperti hak inisiatif, hak amandemen dan hak 

budget. 

b. Fungsi kontrol : Fungsi ini bertujuan untuk menjaga 

tindakan pemerintah atau badan eksekutif sesuai dengan 

kebijakan dan perundang-undangan yang telah ditetapkan. 

Dalam menjalankan fungsi kontrol ini, badan legislatif 

mempunyai beberapa hak tertentu lainya seperti: 

i. Hak untuk mengajukan pertayaan. 

ii. Hak interpelasi yaitu hak untuk meminta 

keterangan kepada pemerintah mengenai 

kebijaksanaannya didalam suatu bidang. 

iii. Hak angket yaitu hak bagi anggota badan 

legislatif untuk mengadakan penyelidikan 

mengenai suatu masalah dengan harapan agar 

diperhatikan oleh pemerintah. 

iv. Hak mosi yaitu hak untuk mengajukan sikap tidak 

percaya kepada pemerintah yang dalam sistem 

parlementer dapat berujung pada pengunduran 

diri kabinet atau terjadi krisis kabinet. 

c. Fungsi anggaran : yaitu badan legisltif bersama sama 

dengan pemerintah (eksekutif) dalam menyusun dan 

mengesahkan anggaran Negara. 

 

Wewenang dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yaitu : 

1) Hak bertanya yakni Hak ini dipakai badan legislatif untuk 

mengkontrol kegiatan eksekutif, badan legislatif dapat bertanya 

kepada eksekutif mengenai suatu hal atau kebijakan yang diambil 

oleh eksekutif. 
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2) Hak interpelasi yakni Hak ini digunakan dalam meminta 

keterangan kepada eksekutif mengenai kebijakan suatu bidang. 

Dalam hal ini badan eksekutif wajib memberikan penjelasan pada 

saat sidang Pleno di DPR. Jika tidak ditemukan forum setelah 

eksekutif memberikan penjelasan, maka akan dilakukan 

pemungutan suara. 

3) Hak angket yani wewenang anggota badan legislatif untuk 

mengadakan penyelidikan sendiri. Untuk keperluan tersebut, maka 

biasanya suatu panitia angket dibentuk oleh DPR yang dalam 

menjalankan tugasnya akan melaporkan hasilnya kepada badan 

legislatif, yang selanjutnya menjadi acuan perumusan pendapat 

DPR mengenai hal yang telah diselidiki, dengan harapan 

pemerintah memperhatikan pendapat DPR tersebut. 

4) Hak inisiatif adalah hak para anggota DPR dalam mengajukan 

Undang-undang mengenai masalah tertentu kepada pemerintah. 

5) Hak budget yakni Hak anggota DPR untuk menentukan dan 

merumuskan tentang anggaran keuangan berbentuk Anggaran 

Pendapatan Belanja Negara(APBN). 

6) Hak amandemen yakni hak DPR untuk mengadakan atau 

mengajukan perubahan terhadap usulan RUU atau Raperda. 

Dengan adanya wewenang DPR seperti di atas, maka sepanjang 

tahun dapat terjadi musyawarah/persidangan yang teratur antara 

pemerintah dengan dewan DPRdan DPR mempunyai kebijaksanaan 

dan politik pemeritah. Diatur dalam pasal 19 ayat (3). 

 

Peran legislatif dalam sistem presidensil di indonesia. 

Badan legislatif di Indonesia atau representatives bodies adalah 

struktur politik yang mewakili rakyat/masyarakat Indonesia dalam 

menyusun undang-undang serta melakukan pengawasan atas 

implementasi undang-undang oleh badan eksekutif di mana para 

anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum (pemilu). Struktur-

struktur politik yang termasuk ke dalam kategori ini adalah Majelis 

Permusyawaratan Rakyat (MPR), DPR, (DPD). Selain badan 
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legislatif, di Indonesia juga terdapat dua badan trias politika lainnya 

yaitu badan eksekutif dan badan yudikatif. 

Peran lembaga legislatif dalam sistem pemerintahan presidentil 

sekarang ini adalah merupakan modifikasi dari sistem 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 

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 legislative 

sebagaimana 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 
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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 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: 

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 di Indonesia. Seperti yang terdapat pada pasal 2 ayat (1) 

UUD RI 1945 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 
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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 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. 
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KESIMPULAN 

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut : 

1. Setelah UUD 1945 diamandemen menetapkan bahwa MPR bukan 

lagi sebagai lembaga tertinggi negara melainkan hasil amandemen 

UUD 1945 tersebut mengatakan bahwa fungsi lembaga-lembaga 

sekarang ini adalah bersifat horizontal bukan vertikal. 

2. Sistem pemerintahan di Indonesia sebenarnya tidak sepenuhnya 

menganut sistem presidensil, melainkan menggabungkan antara 

sistem pemerintahan presidensil sendiri dengan sistem 

pemerintahan parlementer,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. 

3. 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 eksekutif atau 

presiden, harus memiliki kerjasama yang serasi sehingga dapat 

tercipta hubungan yang saling menguntungkan dan seimbang. 
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MENCARI FORMAT IDEAL HUBUNGAN 

LEGESLATIF DAN EKSEKUTIF 

 

Oleh: Susiyanto 

 

 

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. 

Hubungan eksekutif dan legislatif pada masa sebelum 

amandemen Undang-Undang Dasar 1945, 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 semakin kuat. Hal ini bisa dilihat ketika DPR 
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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 

kurang bertoleransi dengan kelompok oposisi. Hal ini membuat 

keegoisan antara Presiden dan anggota DPR menjadi semakin kuat. 

Bertolak dari pandangan Linz dan Cile tentang sistem multipartai 

dalam sistem presidensil, maka bisa jadi hubungan yang tidak kunjung 

membaik antara presiden dengan legislative karena sistem tersebut. 

Linz menyatakan bahwa jika dalam sistem seperti disebut di atas, 

maka hubungan antara eksekutif dan legislative akan mengalami 

deadlock. Cile juga berpandapat serupa bahwa deadlock bisa terjadi 

dan itu akan menghalangi proses demokrasi. 

Hubungan atau relasi presiden dengan anggota DPR, bisa juga 

disebabkan oleh sistem presidensil pada pemerintahan Indonesia. 

Disini dapat dijelaskan bahwa sistem presidensil yang tidak mengenal 

adanya mosi tidak percaya, apabila suatu ketika ada konflik atau 

masalah dengan legislative, 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 legislative memang selalu terjadi di setiap 

pemerintahan.  

Hubungan eksekutif dan legislative yang tidak menunjukkan 

sinyal positif disebabkan oleh keegoisan di masing-masing pihak 
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dimana mereka sama-sama merasa mempunyai legitimasi yang kuat 

karena dipilih langsung oleh rakyat. Hal ini seharusnya tidak boleh 

terjadi. Seharusnya eksekutif dan legislative 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 legislative ini memang sedang mencari 

jati dirinya karena kita semua sedang belajar tentang demokrasi. 

Di Indonesia, ada banyak elemen dimana rakyat menitipkan 

kedaulatannya melalui Pemilihan Umum DPR/DPD/DPRD, Presiden/ 

Wapres dan Gubernur/Wagub serta Bupati/Wabup serta Walikota/ 

Wakil Walikota. Elemen-elemen ini bekerja atas mandat rakyat yang 

diatur dalam sistem ketata-negaraan, yaitu ruang legislatif dan 

eksekutif. Tiga cabang kekuasaan penyelenggaraan negara meliputi: 

Legislatif yang membuat undang-undang;  Eksekutif sebagai 

pelaksana dan menjalankan undang-undang; serta Yudikatif, yang 

mengartikan (interprete) undang-undang, melakukan ajudikasi arti 

undang-undang. Pemisahan kekuasaan ini telah menjadi basis 

tradisional dalam analisis pemerintahan negara sejak zaman 

Montesqieu tahun 1726-1748.  

Dalam sistem presidensial, terjadi pemilahan yang tegas antara 

lembaga legislatif dan eksekutif dengan pemisahan yang formal, 

namun juga berlangsung proses interdependensi dalam hal sharing 

kekuasaan untuk meyakinkan berlangsungnya mekanisme checks and 

ballance.  

Lembaga dewan (legislatif) pada hakekatnya mempersiapkan 

hubungan antara pemerintah dan rakyat.  Ia juga merupakan saluran 

komunikasi yang dapat mendukung pemerintah maupun rakyat. Yaitu, 

dalam hal mendorong dan memaksa pemerintah untuk merespons 

secara teliti permintaan atau aspirasi rakyat.  

Pemaknaan lembaga dewan harus dilihat tidak saja dewan 

sebagai lembaga yang secara struktural merupakan law-making 

bodies, tetapi juga dalam fungsi pembinaan konstituen (melalui 
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anggota). Selain itu juga sebagai pendorong pembangunan sistem 

politik demokratisasi di Indonesia melalui peran pendidikan politik 

rakyat oleh lembaga dewan, anggota dan Fraksi. Oleh karena itu 

berbagai diskursus dan hal-hal yang menimpa lembaga dewan akhir-

akhir ini  perlu dianalisis secara sangat hati-hati, karena akan 

mendiskreditkan lembaga dewan dimata rakyat.  Dan, akan 

menyulitkan posisi pendidikan politik oleh lembaga dewan,  dan 

akhirnya  akan "melumpuhkan"  demokrasi Indonesia. Sesuai dengan 

konstitusi, fungsi politik lembaga dewan meliputi legislasi, budget dan 

pengawasan. Fungsi politik lembaga dewan menonjol sebagai law-

making atau legislasi, oleh karenanya sering disebut sebagai legislator. 

Undang-undang yang dihasilkan haruslah undang-undang yang 

otoritatif dan binding (mengikat) atas dua alasan, yaitu: 

pertama, sebagai forum dimana RUU diusulkan dan dibahas serta 

diperdebatkan secara sangat teliti dan terbuka; serta  kedua,  posisi 

mewakili rakyat atau  konstituen, yang mengandung arti 

bahwa  rakyat membuat sendiri undang-undang tersebut melalui 

wakilnya di lembaga. Kunci utama dalam hubungan legislatif-

eksekutif secara umum terdiri dari tiga tipe hubungan yaitu : pertama, 

lembaga menjadi pembuat kebijakan; kedua, lembaga mempengaruhi 

kebijakan dengan cara lembaga reaktif terhadap inisiatif pemerintah; 

dan ketiga, lembaga didominasi oleh eksekutif atau hanya sebagai 

stempel bagi pemerintah.  Indonesia mengalami pasang surut 

hubungan tersebut dari satu rejim ke rejim pemenang pemilu. 

Namun, sesungguhnya format ideal hubungan legislatif-eksekutif bisa 

dikembangkan (diformulasikan dan ditingkatkan).    

Indonesia mempunyai tiga fungsi penting dalam sistem 

ketatanegaraannya. Fungsi tersebut memang terpengaruh dari konsep 

yang berumur sudah tua, trias politica. Trias politica adalah suatu 

prinsip normatif bahwa kekuasaan-kekuasaan (atau functions) ini 

sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama untuk mencegah 

penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa. Undang-

Undang Dasar menyelami jiwa dari demokrasi konstitusional, maka 

dapat disimpulkan bahwa Indonesia menganut trias politica dalam arti 

pembagian kekuasaan. Hal tersebut bisa dilihat dari tidak adanya 

pemisahan yang strict antar lembaga-lembaga negara, artinya antar 
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lembaga negara masih ada koordinasi. 

Pembagian kekuasaan ini dapat dilihat dari pembagian 

kekuasaan negara dalam beberapa bab yang berbeda. Misalnya, 

kekuasaan Pemerintahan Negara dalam bab III, Dewan Perwakilan 

Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah masing-masing ada di bab VII 

dan VIIA, sementara kekuasaan kehakiman diatur dalam bab IX. 

Banyak hal menarik dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca 

amandemen, salah satunya mengenai hubungan antara badan legislatif 

dan badan eksekutif. Kedua badan ini memiliki peran penting dalam 

penyelenggaraan pemerintahan. Legislatif adalah badan pembuat 

undang-undang, sementara eksekutif adalah badan pelaksana undang-

undang. Badan legislatif adalah lembaga yang “legislate” atau 

membuat undang-undang. Anggota-anggotanya dianggap mewakili 

rakyat, maka dari itu badan ini sering dinamakan Dewan Perwakilan 

Rakyat, nama lain yang sering dipakai ialah Parlemen. Semenjak 

amandemen, terdapat satu badan baru di bidang legislatif yang disebut 

Dewan Perwakilan Daerah. Meski banyak kalangan yang beranggapan 

bahwa peran DPD ini cuma legislasi semu. Semula ide pembentukan 

Dewan Perwakilan Daerah dikaitkan dengan upaya untuk 

merestrukturisasi bangunan parlemen Indonesia menjadi dua kamar 

(bicameralism). Namun, terdapat ketimpangan wewenang legislasi 

antara DPR dan DPD, hal tersebut dibuktikan dalam konstitusi pada 

pasal 20 ayat (1) tentang DPR dan 22D ayat (1) tentang DPD. Jimly 

Asshidiqie menyebut parlemen Indonesia menganut trikameral, 

sementara Fajrul Falaakh menyebutnya asymmetric bicameral. 

Kekuasaan lainnya, yaitu badan eksekutif. Tugas badan 

eksekutif, menurut tafsiran tradisional asas trias politica, hanya 

melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh 

badan legislatif serta menyelenggarakan undang-undang yang dibuat 

oleh badan legislatif. Jadi, secara mudahnya, badan eksekutif adalah 

badan pelaksana dari suatu peraturan yang telah dibuat oleh badan 

pembuat undang-undang atau peraturan yaitu badan legislatif. Seiring 

banyaknya hal yang diatur oleh legislatif, maka kekuasaan eksekutif 

pun meluas. Hubungan antar kedua lembaga ini sangat erat, sehingga 

mekanisme koordinasinya pun harus ditentukan secara jelas. Wajar 

bila banyak kalangan mengusulkan berbagai konsep agar hubungan 
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antar keduanya “sehat” dan pemerintahan berjalan efektif. . 

 

Check and Balances System 

Selama ini diakui bahwa UUD 1945 tidak menganut doktrin 

Montesquieu tentang „trias politica‟ ataupun prinsip „separation of 

power‟. Tetapi nampaknya, pasca amandemen hal ini mulai 

diperhatikan, karena adanya kesadaran dan keinginan untuk tidak 

mengulangi kejadian, peristiwa dan kondisi yang sama seperti 

terpapar dalam sejarah. Dicantumkan secara tegas pasal-pasal yang 

mengatur terjadinya pemisahan kekuasaan secara tegas antara fungsi-

fungsi eksekutif, legislatif, dan judikatif yang dilengkapi pula oleh 

mekanisme check and balance yang benar-benar seimbang antara satu 

sama lain. 

Sebelum amandemen, prinsip kedaulatan yang berasal dari 

rakyat diwujudkan melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat yang 

merupakan penjelamaan seluruh rakyat, pelaku sepenuhnya 

kedaulatan rakyat, dan yang diakui sebagai lembaga tertinggi negara 

dengan kekuasaan yang tidak terbatas. Dari MPR kemudian 

diturunkan kekuasaannya kepada lembaga yang ada di bawahnya, 

karena pada waktu itu MPR merupakan lembaga tertinggi negara. 

Karena itu, prinsip yang dianut dalam model ini disebut sebagai 

prinsip pembagian kekuasaan (division or distribution of power). 

Pasca amandemen cenderung dibagikan secara horizontal dengan cara 

memisahkannya (separation of power). 

Sekarang, dalam hal hubungan antara Presiden dan DPR, maka 

dominasi Presiden dalam proses legislasi digeser ke DPR. Dan, jika 

dalam waktu 30 hari sejak disahkan di DPR sebuah RUU belum 

ditandatangani (disahkan) oleh Presiden, maka RUU tersebut sah 

sebagai UU dan wajib diundangkan tanpa harus ditandatangani 

Presiden (pasal 20 (1) dan (5) UUD 1945 hasil amandemen. Berbicara 

mengenai prinsip check and balance pun tidak luput dari peran 

masyarakat untuk memberi masukan kepada pemerintah. Dalam 

kondisi demokrasi yang mengedepankan mekanisme check and 

balance, partisipasi masyarakat memainkan peran yang amat besar, 

yaitu sebagai bahan masukan, peringatan dan kontrol sosial. 
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Kondisi seperti inilah yang harus dilakukan perubahan 

mendasar dalam tata hubungan antara legeslatif dan eksekutif melalui 

UU susduk dengan mengedepankan kepentingan rakyat dan 

menanggalkan egois masing-masing, menanggalkan kepentingan 

pribadi dan golongannya, tetapi menempatkan kepentingan 

masyarakat diatas segela-segalanya. Siapapun ketika menjadi anggota 

DPD RI maka dalam benak dan pikirannya hanyalah perjuangan demi 

kesejahteraan masyarakat, bukan lagi milik dirinya maupun 

kelompoknya. Persoalannya, mau tidak komitmen ini dibangun dalam 

diri hati sanubari masing-masing anggota DPR RI untuk sebuah 

kehidupan berbangsa dan bernegara yang bermartabat, adil dan 

makmur. 
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SUSUNAN, KEDUDUKAN, FUNSI DAN PERAN DPR RI 

DALAM SISTEM PRESIDENSIAL 

 

Oleh : Amnah Qurniati
1
 

 

 

PENDAHULUAN 

Sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia menurut 

Undang Undang Dasar Tahun 1945 tidak menganut suatu sistem dari 

negara manapun, melainkan suatu sistem yang khas bagi bangsa 

Indonesia. Hal ini tercermin dari proses pembentukan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia yang digali dari nilai-nilai kehidupan 

bangsa Indonesia sendiri. Menurut UUD 1945, kedudukan Presiden 

sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Sistem 

ketatanegaraan yang kepala pemerintahannya adalah Presiden 

dinamakan Sistem Presidensial. 

Setelah terjadinya perubahan Undang-Undang Dasar 1945 

wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) 

sebagai pemegang kekuasaan pembentuk undang-undang, memiliki 

susunan, kedudukan, fungsi politik yang sangat strategis yaitu sebagai 

lembaga penentu arah kebijakan ketatanegaraan Negara Republik  

Indonesia. 

Undang Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara 

Indonesia pada Pasal 20 menyebutkan bahwa DPR RI memegang 

kekuasaan membentuk undang undang. Kemudian dalam Pasal 20 A 

Undang Undang Dasar 1945 memberikan DPR RI tiga fungsi yaitu 

fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Fungsi 

fungsi tersebut dijalankan oleh DPR RI sebagai bentuk representasi 

rakyat dan untuk mendukung Pemerintah dalam upaya politik luar 

negeri sesuai dengan peraturan perundang undangan yang ada. 

                                                           
1  Dra. Amnah Qurniati,M.Pdi Dosen Fakultas Keguruan dan  Ilmu Pendidikan Universitas 
Muhammadiyah Bengkulu 
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Pada Tahun 2014 telah diundangkan Undang Undang No.17 

tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah yang selanjutnya sering disebut UU MD3. Pengaturan 

lebih lanjut mengenai DPR ada dalamBab III UU MD3. DPR 

merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai 

lembaga negara berdasarkan Pasal 68 UU MD3. Keanggotaan DPR 

diatur dalam Pasasl 76 yang menyebutkan Anggota DPR berjumlah 

560 (lima ratus enam puluh orang). Keanggotaan DPR tersebut 

diresmikan dengan keputusan presiden dengan masa jabatan selama 

lima tahun. 

Secara legal formal terdapat tiga lembaga perwakilan rakyat di 

Indonesia menurut UUD 1945 yakni MPR, DPR dan DPD. MPR 

merupakan lembaga perwakilan tersendiri yang didalamnya memiliki 

fungsi dan kewenangan berbeda dengan DPR RI dan DPD RI, 

meskipun keanggotaannya terdiri dari DPR dan DPD. 

 

PEMBAHASAN 

1. Apakah fungsi dan peranan DPR RI sebagaiman yang 

diamanatkan  Bab VII Pasal 19 sampai 22B UUD  RI Tahun 1945 

sudah sudah tepat dalam mekanisme checks and balances 

berdasarkan Sistem Presidensial? 

Mekanisme checks and balances dalam sistem ketatanegaraan 

Indonesia yang menganut Sistem Presidensial, sebahagian sudah dapat 

berjalan sebagaimana mestinya, dimana legislatif bisa menjalankan 

fungsi dan perananya dalam mengawasi jalanya roda pemerintahan. 

Akan tetapi pada sisi lain  Mekanisme checks and balances  tidak 

dapat berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini disebabkan kekritisan 

anggota legislatif dalam mengawasi pemerintah tergantung dari 

kebijakan partainya. Apabila partainya mendukung pemerintah maka 

para anggota legislatif cendrung mengamini apapun kebijakan 

pemerintah. Akan tetapi jika partainya berseberagan dengan 

pemerintah maka anggota legislatif yang berasal dari partai tersebut 

lebih sering mengkritisi eksekutif terlepas dari baik atau tidak 

program yang ditawarkan  pemerintah. 
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2. Apakah 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 dengan Sila IV 

Pancasila) 

Dalam melakukan fungsinya sebagai sarana rekrutmen politik, 

partai politik hanya melakukan proses perekrutan pada saat mendekati 

pemilihan saja. Hal ini menyebabkan timbulnya kader-kader instan 

yang tidak kompeten dalam melakukan tugas-tugasnya ketika kader 

tersebut menduduki jabatan-jabatan politik. Idealnya sebuah partai 

politik dalam melakukan perekrutan terhadap anggota, hendaknya 

dilakukan jauh-jauh hari sebelum mendekati pemilihan.Sehingga 

anggota dewan yang terpilih belum memahami visi dan misi partai. 

Begitupun dengan daerah pemilihan dimana calon yang terpilih tidak 

berasal dari daerah pemilihannya. Hal ini berdampak tidak tersalurnya  

atau terwakilinya aspirasi masyarakat dari daerah pemilihan karena 

tidak ada kedekatan emosional antara pemilih dengan wakilnya. 

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

Anggota DPR RI dalam komisi-komisi; (b) kriteria penetapan 

perwakilan daerah berdasarkan luas wilayah dan jumlah 

penduduk; (c) penegakan disiplin dan kode etik; (d) penggunaan 

hak hak Anggota DPR dalam kontek menjalankan fungsi fungsi 

legislasi, bugdet dan pengawasan; (e) panduan hubungan 

diplomatik antar parlemen dengan negara lain saat kunjuangan ke 

luar negeri, melalui undang undang tersendiri tetangg DPR RI? 

a) Standarisasi rekrutmen Anggota DPR RI dalam komisi komisi. 

Menurut UU MD3 komisi  merupakan alat kelengkapan Dewan 

Perwakilan Rakyat RI yang bersifat tetap. Setiap komisi mempunyai 

tugas masing masing sesuai dengan bidang kerja seperti komisi 

pembatan undang undang, komisi dibidang anggaran, dan komisi di 

bidang pengawasan. Setiap Anggota, kecuali Pimpinan MPR dan 

DPR, harus menjadi anggota salah satu komisi. Saat ini di DPR RI ada 

XI komisi yang mempunyai bidang tugas sesuai dengan kementrian 

atau lembaga yang ada pada pemerintah. 
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Oleh karena itu agar kinerja komisi komisi yang ada di DPR RI 

dapat berjalan secara maksimal sudah selayaknya anggota Anggota 

DPR RI yang duduk dikomisi haruslah orang yang mempunyai 

kompetensi, mempunyai ilmu, keahlian atau pengalaman yang 

berhubungan dengan tugas tugas komisinya. Misalnaya komisi I 

Ruang lingkup tugasnya meliputi pertahanan, intelijen, luar negeri, 

komunikasi, dan informasi. Seharusnya Anggota DPR yang duduk 

didalamnya haruslah yang memiliki kompetensi ilmu, keahlian atau 

berpengalaman dalam bidang tersebut.  

Walaupun setiap Anggota DPR RI mempunyai staf ahli sesuai 

dengan tugas komisinya, hal itu akan jauh lebih baik jika Anggota 

DPR itu sendiri yang menguasai bidang tersebut. Oleh karena itu perlu 

standarisasi dalam merekrut anggota komisi di DPR. 

b) Kriteria penetapan perwakilan daerah berdasarkan luas wilayah 

dan jumlah penduduk. 

Sampai saat kriteria penetapan perwakilan daerah berdasarkan 

luas wilayah sebagaimana peraturan perundang undangan masih 

relefan untuk dipertahankan. 

c) Penegakan disiplin dan kode etik. 

Kiprah anggota Dewan Perwakilan Rakyat bisa menjadi sensasi 

politik tatkala aktivitas ataupun perkataannya di hadapan publik 

bertentangan dengan norma-norma umum dan kapasitas jabatannya 

sebagai wakil rakyat. Bukan cerita baru bagi rakyat di negara ini 

tentang tindak tanduk ataupun anggota Dewan yang kerap menyalahi 

kode etik institusinya. 

Di dalam Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode 

Etik DPR RI, kode etik merupakan norma yang wajib dipatuhi oleh 

setiap anggota selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, 

kehormatan, citra, dan kredibilitas DPR. Artinya, dengan peraturan 

tentang Kode Etik DPR ini, para anggota Dewan telah memiliki 

standar formal yang mengatur perilaku, profesi, dan kapasitas mereka 

selaku wakil rakyat. Akan tetapi sanksi yang dijatuhkan kepada 

Aggota Dewan yang melanggar kode etik masih sebatas teguran 

sehingga belum mampu memberikan efek jera dalam memperbaiki 
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kualitas moral oknum Anggota Dewan yang melanggar disiplin dan 

etika. 

4. Apakah perlu penataan hubungan fungsi-fungsi DPR dengan 

eksekutif (Presiden) dan yudikatif (Mahkamah Konstitusi) melalui 

revisi undang undang yang relevan? 

Sampai saat ini belum perlu revisi undang undng berkaitan 

dengan penataan hubungan fungsi fungsi DPR dengan eksekutif dan 

yudikatif. 

5. Bagaimana postur DPR RI yang mencerminkan produktifitas, 

kualitas kerja kerja politik, penguasaan budaya politik dalam 

sistem presidensial ? 

DPR RI merupakan sebuah lembaga perwakilan rakyat, dimana 

dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnaya tersebut DPR 

sudah dilengkapi dengan alat kelengkapan DPR yang terdiri dari 

Pimpinan, Badan Musyawarah, Komisi, Badan Legislasi, Badan 

Anggaran, Badan Kerjasama antar Parlemen, Mahkamah Kehormatan 

Dewan, Badan Urusan Rumah Tangga, Panitia Khusus dan alat 

kelengkapan lain yang dibutuhkan. 

Apabila setiap anggota alat kelengkapan tersebut dapat 

mejalankan tugasnya sesuai dengan visi misi partai yang diwakilinya 

dan masing masing Anggota DPR mempunyai integritas dan rasa 

tanggung jawab yang tinggi terhadap amanah yang diembannya dari 

daerah yang diwakilinya maka dengan sendirinya produktifitas, 

kwalitas kerja kerja politik maupun penguatan budaya politik akan 

dapat berjalan efektif sehingga fungsi DPR sebagai lembaga pembuat 

undang undang, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan dalam Sistem 

Presidensial dapat berjalan sebagaimana mestinya. 
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PENUTUP 

Susunan, Kedudukan, Fungsi, dan Peran Dewan Perwakilan 

Rakyat Republik Indonesia sudah diatur dalam Undang Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kemudian dipertegas dengan  

diundangkannya Undang Undang No.17 Tahun 2014 Tentang  Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam 

tataran implemntasi masih terdapat berbagai kekurangan dalam 

pelaksanaan undang undang tersebut. 
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HUBUNGAN ANTARA LEGISLATIF DAN EKSEKUTIF 

DALAM SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIL 

DI INDONESIA 

 

Oleh: Juim Thaap, M.AP 

 

 

LATAR BELAKANG 

Arus reformasi yang melanda Indonesia memberikan perubahan 

yang mendasar terhadap format kelembagaan negara republik ini. 

Salah satunya adalah adanya perubahan (amandemen) UUD 1945. 

Implikasi dari perubahan ini yakni, tidak ada lagi status “lembaga 

tertinggi negara”. Lembaga penyelenggara negara sekarang posisinya 

sejajar, sama-sama sebagai “lembaga negara”. Hubungan antar 

lembaga negara menjadi horizontal tidak lagi vertikal. 

Dalam UUD 1945 pra-amandemen, Majelis Permusyawaratan 

Rakyat (MPR) menjadi “lembaga tertinggi negara”, lembaga-lembaga 

negara dibawahnya menjadi “lembaga tinggi negara” seperti Presiden, 

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Pertimbangan Agung 

(DPA), Mahkamah Agung (MA) dan Badan Pemeriksa Keuangan 

(BPK). Lembaga tinggi negara harus bertanggung jawab kepada 

lembaga tertinggi negara. Kedaulatan rakyat yang dipegang oleh MPR 

dalam pelaksanaannya dijalankan oleh lembaga negara dibawahnya 

(distribution of power) dan lembaga-lembaga negara tersebut 

bertanggung jawab kepada MPR. Misalnya, Presiden sebagai 

mandataris MPR harus mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada 

MPR. 

Setelah diamandemen UUD 1945 menjadi UUD NRI 1945, 

status MPR sebagai lembaga tertinggi negara dihapus. Posisi MPR 

sekarang menjadi lembaga tinggi negara sejajar dengan lembaga 

tinggi negara lainnya. Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 mengatakan: 

“Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut 

Undang-Undang Dasar”. Setiap lembaga tinggi negara mempunyai 

fungsi dan kerja masing-masing serta terdapat pemisahan kekuasaan 

(separation of power) didalamnya. Lembaga tinggi negara yang satu 
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tidak bertanggung jawab kepada lembaga tinggi negara lainnya. 

Kinerja lembaga tinggi negara dipertanggungjawabkan kepada rakyat. 

 

HUBUNGAN ANTARA LEGISLATIF DAN EKSEKUTIF 

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. 

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. 
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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 

kurang bertoleransi dengan kelompok oposisi. Hal ini membuat 

keegoisan antara Presiden dan anggota DPR menjadi semakin kuat. 

Bertolak dari pandangan Linz dan Cile tentang sistem multipartai 

dalam sistem presidensil, maka bisa jadi hubungan yang tidak kunjung 

membaik antara presiden dengan legislative karena sistem tersebut. 

Linz menyatakan bahwa jika dalam sistem seperti disebut di atas, 

maka hubungan antara eksekutif dan legislative akan mengalami 

deadlock. Cile juga berpandapat serupa bahwa deadlock bisa terjadi 

dan itu akan menghalangi proses demokrasi. 

Hubungan atau relasi presiden dengan anggota DPR, bisa juga 

disebabkan oleh sistem presidensil pada pemerintahan Indonesia. 

Disini dapat dijelaskan bahwa sistem presidensil yang tidak mengenal 

adanya mosi tidak percaya, apabila suatu ketika ada konflik atau 

masalah dengan legislative, 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. 

Adapun beberapa hubungan kerja antara legislatif dan eksekutif 

diantaranya : Hubungan kerja adalah mengenai proses pembuatan 

undang-undang antara presiden dan DPR yang diatur dalam pasal 20 

ayat 2, 3, 4, dan 5. Yaitu setiap rancangan undang-undang harus 

dibahas oleh presiden dan DPR untuk mendapat persetujuan bersama 

(ayat 2). Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat 
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persetujuan bersama, maka rancangan undang-undang itu tidak dapat 

diajukan lagi pada masa persidangan itu (ayat 3). Presiden 

mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama, 

(ayat 4) dan apabila presiden dalam waktu 30 hari setelah rancangan 

undang-undang itu disetujui bersama, undang-undang itu sah menjadi 

undang-undang dan wajib diundangkan (ayat 5). Untuk terbentuknya 

undang-undang, maka harus disetujui bersama antara presiden dengan 

DPR. Walaupun seluruh anggota DPR setuju tapi presiden tidak, atau 

sebaliknya, maka rancangan undang-undang itu tidak dapat 

diundangkan.Selanjutnya mengenai fungsi pengawasan yang dimiliki 

oleh DPR. Yaiyu mengawasi presiden dan wakil presiden dalam 

pelaksanaan kekuasaan eksekutif. Dan DPR dapat mengusulkan 

pemberhentian Presisiden sebagai tindak lanjut pengawasan (pasal 

7A). Dalam bidang keuangan, RUU APBN diajukan oleh presiden 

untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan 

DPD (pasal 23 ayat 2). Apabila DPR tidak menyetujui RAPBN yang 

diusulkan presiden, pemerintah menjalankan APBN tahun lalu (pasal 

23 ayat 3).  

Hubungan kerja lain antara DPR dengan Presiden antara lain: 

melantik presiden dan atau wakil presiden dalam hal MPR tidak dapat 

melaksanakan sidang itu (pasal 9), memberikan pertimbangan atas 

pengangkatan duta dan dalam hal menerima duta negara lain (pasal 

13), memberikan pertimbangan kepada presiden atas pemberian 

Amnesti dan Abolisi (pasal 14 ayat 2), memberikan persetujuan atas 

pernyataan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan 

negara lain (pasal 11), memberikan persetujuan atas pengangkatan 

komisi yudisial (pasal 24B ayat 3), memberikan persetujuan atas 

pengangkatan hakim agung (pasal 24A ayat 3). 

Lembaga legislatif kini menjadi tiga lembaga yaitu MPR, DPR 

dan DPD. MPR tidak lagi menjadi lembaga tinggi negara melainkan 

setara dengan lembaga lainnya. MPR tidak lagi merumuskan dan 

menetapkan GBHN karena GBHN telah dihapuskan, mengikut pada 

program eksekutif terpilih. Anggota MPR terdiri dari anggota DPR 

dan DPD. MPR sebagai lembaga legislatif kini tidak lagi memiliki 

kewenangan super bahkan tidak dapat menjatuhkan atau mencabut 

mandat Presiden, karena Presiden bertanggung jawab kepada rakyat. 
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MPR terlihat eksis salah satunya hanya pada saat pelantikan Presiden 

dan wakilnya. DPR sebagai lembaga legislatif di era Reformasi 

layaknya lembaga tinggi karena segala sesuatu yang akan 

dilaksanakan oleh pemerintah baik berupa program, kebijakan, 

regulasi yang bersifat politis harus mendapat persetujuan DPR.  

Fungsi utama DPR ada tiga, yaitu anggaran, pengawasan dan 

pembuatan regulasi atau undang-undang. DPD idealnya merupakan 

wakil daerah yang menjadi representasi daerah di Pusat. Namun pada 

perkembangannya, DPD tidak berfungsi dengan baik, karena menurut 

struktur dan pola kerja tiga lembaga negara (lembaga legislatif), DPD 

lah yang kedudukannya paling lemah, karena tidak memiliki fungsi 

strategis, melainkan sepertinya hanya sebagai peninjau dan pelengkap 

saja. Anggaran yang dikucurkan kepada DPD ditengarai banyak 

diselewengkan untuk kepentingan pribadi. Hal yang aneh mengenai 

kedudukan eksekutif dan legislatif di era Reformasi adalah sistem 

pemerintahan Indonesia yang sangat dinamis. Sebuah sistem 

presidensial yang memiliki cita rasa parlementer. Hal ini karena pada 

beberapa kasus, parlemen atau DPR seringkali menempatkan dirinya 

seakan-akan dapat menghakimi dan mencabut mandat presiden 

dengan mosi tidak percayanya. Hal yang sama sekali tidak masuk akal 

di dalam sistem presidensial. Kewenangan yang melampaui batas 

inilah seringkali membuat hubungan pemerintah dengan parlemen 

tidak harmonis. 

 

KESIMPULAN 

Eksekutif dan legislatif merupakan lembaga penting yang 

dimiliki pemerintah untuk menjalankan roda pemerintahan demi 

terwujudnya kemakmuran dan kenyamanan rakyat. Dalam hal ini 

eksekutif dan legislatif harus bertanggung jawab dan bekerja sama. 

Karena Eksekutif dan legislatif merupakan wakil rakyat yang telah 

dipilih langsung oleh rakyak guna menjalankan aspirasi rakyat yang 

telah dimandatkan kepada mereka. 
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Eksekutif dan legislatif harus benar-benar menjadi jembatan 

bagi rakyat terhadap pemerintah dan bukan sebaliknya, eksekutif dan 

legislatif bukan selalu mementingkan kepentingan partainya sendiri 

yang mengatas namakan pemerintah. 
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KEDUDUKAN DPR DALAM SISTEM PRESIDENSIAL 

 

Oleh : Kasmirudin 

 

 

Latar Belakang 

Seperti layaknya negara Amerika Serikat, sistem pemerintahan 

Republik Indonesia juga tidak lepas dari pengaruh teori trias politica. 

Dimana terjadi pemisahaan kekuasaan antara lembaga eksekutif, 

lembaga yudikatif, serta lembaga legislatif. Sistem pemerintahan 

Republik Indonesia adalah menganut sistem pemerintahan presidensiil 

yang berbentuk republik. Dalam sistem pemerintahan ini, presiden 

mempunyai hak untuk mengangkat dan memberhentikan para menteri 

sebagai pembantunya dalam menjalankan pemerintahan. 

Dengan adanya amandemen UUD 1945 akan semakin 

menegaskan pembagian kekuasaan (division power) yang berlaku di 

Indonesia. Seperti layaknya yang tertuang dalam teori trias politica, 

pembagian kekuasaan pada sistem pemerintahan Indonesia juga 

dipisahkan secara tugas dengan daftar kewenangan yang jelas. Sistem 

pemerintahan Indonesia didasarkan pada hukum yang berlaku. Ini 

berarti bahwa Republik Indonesia adalah negara hukum. Dengan kata 

lain hukum akan melindungi segenap bangsa dan rakyat Indonesia 

untuk mencapai tujuan negara, mencapai masyarakat yang adil dan 

makmur 

Sebagai penganut sistem pemerintahan presidensiil, di Republik 

Indonesia juga berlaku keadaan dimana kedudukan presiden dan 

parlemen adalah setara. Parlemen dalam hal ini adalah DPR. Presiden 

tidak bisa membubarkan DPR, begitu juga sebaliknya, DPR tidak bisa 

memberhentikan Presiden di tengah masa pemerintahan, karena masa 

jabatan presiden adalah lima tahun. Namun, sistem pemerintahan 

presidensiil Republik Indonesia berbeda dengan sistem pemerintahan 

presidensiil yang berlaku di negara-negara lain. Sistem pemerintahan 

Republik Indonesia menyatakan bahwa kedaulatan rakyat sepenuhnya 
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dilaksanakan oleh MPR. Sementara itu, seluruh anggota DPR juga 

merupakan anggota MPR. 

Selama ini yang terjadi pada sistem pemerintahan Republik 

Indonesia, eksistensi seorang presiden akan sangat tergantung pada 

penilaian dan pengawasan yang dilakukan oleh DPR atas kinerja serta 

performance pemerintahan yang dijalankan. Ini berarti bahwa 

stabilitas pemerintahan akan sangat tergangtung dari dukungan politik 

parlemen (DPR). 

Demokrasi sebagai sistem pemerintah dari rakyat, dalam arti 

rakyat sebagai asal mula kekuasaan negara sehingga rakyat harus ikut 

serta dalam pemerintahan. Suatu pemerintahan dari rakyat haruslah 

sesuai dengan filsafat hidup rakyat itu sendiri yaitu filsafat pancasila, 

dan inilah dasar filsafat demokrasi Indonesia.Oleh karena itu, di dalam 

kehidupan kenegaraan yang menganut sistem demokrasi kita selalu 

menemukan adanya Supra Struktur Politik dan Infra Struktur Politik 

sebagai komponen pendukung tegaknya demokrasi. Dengan 

menggunakan konsep Montesquiue maka Supra Struktur Politik 

meliputi lembaga Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif. Untuk negara – 

negara tertentu masih ditemukan lembaga-lembaga negara lain, 

misalnya negara Indonesia dibawah sistem Undang – Undang Dasar 

1945 

Menurut Dr. Kaelan, M.S. dalam bukunya “Pendidikan 

Pancasila” baik antara supra struktur maupun infra struktur yang 

terdapat dalam sistem ketatanegaraan masing-masing saling 

mempengaruhi dan terdapat hubungan untuk saling mengendalikan 

pihak lain. Mekanisme interaksi ini dapat dilihat dalam proses 

penentuan kebijaksanaan umum atau menetapkan keputusan politik. 

Dalam makalah ini, penulis menganalisis apakah terdapat 

hubungan antara lembaga – lembaga kenegaraan khususnya antara 

presiden dengan MPR dan DPR, serta bagaimana dan dalam bidang 

apakah hubungan tersebut. Selain itu juga penulis menganalisis 

bagaimana pengaruh hubungan tersebut di dalam kehidupan 

ketatanegaraan Indonesia. Untuk mengetahui lebih lanjut sejauhmana 

analisis dan jawaban – jawaban atas masalah – masalah tersebut, maka 

hasilnya akan dituangkan dalam bentuk makalah dengan judul “ 
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Hubungan Presiden dengan DPR dalam Sistem Presidensiil Menurut 

UUD 1945“. 

 

Pengertian 

Berdasarkan pada pasal 7C Undang-undang Dasar 1945 

menyatakan bahwa “Presiden tidak dapat membekukan dan/atau 

membubarkan Dewan Perwakilan rakyat.” 

Presiden tidak bertanggungjawab ke-pada Dewan Perwakilan 

Rakyat.Kedudukan Presiden dengan DPR adalah neben atau sejajar. 

Dalam hal pembentukan undang-undang dan menetapkan APBN, 

Presiden harus mendapat persetujuan dari DPR. Oleh karena itu, 

Presiden harus bekerja sama dengan DPR. Presiden tidak 

bertanggungjawab kepada Dewan, artinya kedudukan Presiden tidak 

tergantung dari Dewan. Presiden tidak dapat membu-barkan DPR 

seperti dalam kabinet parlementer, dan DPR pun tidak dapat 

menjatuhkan Presiden. 

 

Hubungan antara Presiden dengan DPR 

Alur berpikir seperti terurai di atas dapatlah membantu kita 

untuk memahami mengapa Presiden menurut UUD 1945 (sebelum 

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

dapat dimengerti, sebab Gouverneur Generaal, yang kekuasaannya 

ditiru oleh UUD 1945 dalam bentuk kekuasaan Presiden itu, adalah 

viceroy Belanda. Di tangan Gouvernuer Generaal-lah, kekuasaan 

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

dimengerti bahwa Presiden menurut UUD 1945 (sebelum 

amandemen) itu relatif omnipotent. 

Di lain pihak, DPR yang merupakan turunan Volksraad-pun 

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

Volksraad pada masa penjajahan Belanda itu dibentuk sebagai „wakil‟ 

rakyat Hindia Belanda, yang berhadapan dengan Gouverneur Generaal 

yang mewakili Mahkota Belanda itu. Fungsi Volksraad dengan 

demikian pertama-tama adalah sebagai lembaga pengawas 

www.m
pr

.g
o.

id



 

Susunan, Kedudukan, Fungsi dan Peran DPR RI 137 

 

pemerintahan kolonial Hindia Belanda, bukan sebagai lembaga 

legislatif. Lembaga legislatif Hindia Belanda tetaplah Gouverneur 

Generaal itu sendiri. Pola hubungan ini diikuti oleh UUD 1945 

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

Presiden, dan bukan lembaga legislatif. Lembaga legislatif menurut 

UUD 1945 adalah Presiden (bersama dengan DPR). 

Namun dalam Sidangnya pada tanggal 19 Oktober 1999 MPR 

membatasi kekuasaan Presiden, dan mengalihkan kekuasaan legislatif 

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

Konstruksi konstitusional ini lebih mirip dengan konstruksi model 

Inggris. Kekuasaan legislatif di Inggris sepenuhnya ada di tangan 

Parliament, meskipun pengesahan secara nominal tetap ada di tangan 

Raja. Presiden dengan demikian bertindak sebagai the „royal‟ 

gouvernment, dan DPR bertindak sebagai the loyal opposition. 

Presiden disebut eksekutif atau bahkan eksekutif par excellence, 

yang berwenang menjalankan pemerintahan untuk melaksanakan 

tugas yang ditetapkan undang-undang. Sementara DPR disebut 

legislatif karena menjalankan fungsi legislasi, fungsi penganggaran 

dan fungsi pengawasan. 

Dalam menjalankan fungsi legislasi DPR adalah pembentukan 

undang- undang (lawmaker), bahkan pemegang kekuasaan 

pembentukan undang-undang. Rancangan undang-undang (RUU) baik 

yang datang dari DPR maupun yang diajukan presiden dibahas 

bersama-sama antara DPR dan presiden untuk mendapatkan 

persetujuan bersama. Presiden melaksanakan APBN, DPR mengawasi 

pelaksanaannya. Dalam fungsi pengawasan itu DPR alat kelengkapan 

berupa hak interpelasi (hak mengajukan pertanyaan), hak angket (hak 

untuk melakukan penyelidikan), dan hak menyatakan pendapat 

terhadap kebijakan pemerintah yang memiliki dampak besar dalam 

kehidupan berbangsa dan bernegara maupun terhadap dugaan bahwa 

presiden dan/atau wakil presiden melakukan tindak pelanggaran 

hukum seperti korupsi, penyuapan, dan pidana berat lain, melakukan 

perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden 

dan/atau wakil presiden. 
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Presiden tidak dapat dimakzulkan dalam masa jabatannya 

kecuali melanggar hal-hal yang tercantum dalam UUD 1945 Pasal 7A 

yang berbunyi: “Presiden dan/atau wakil presiden dapat diberhentikan 

dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR, 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.” 

DPR bisa menyatakan pendapat yang dimilikinya bahwa 

presiden telah melakukan pelanggaran hukum dan tindak pidana berat 

lain atau perbuatan tercela atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai 

presiden/wakil presiden tersebut. Adapun pemeriksaan, penyelidikan, 

dan keputusan atas pendapat DPR tersebut menjadi wewenang 

sepenuhnya Mahkamah Konstitusi (MK) sesuai dengan hukum acara 

di sana. Bahkan lebih jauh dari itu, ketika seandainya MK telah 

membuktikan kebenaran pendapat DPR sekalipun dan DPR 

mengajukan usulan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) 

untuk memberhentikan presiden/wakil presiden, MPR dapat saja tidak 

memberhentikannya. Presiden/wakil presiden masih juga diberi 

kesempatan untuk memberikan penjelasan atas keputusan MK yang 

menyatakan presiden telah terbukti bersalah. Penjelasan 

presiden/wakil presiden tersebut toh bisa saja diterima oleh MPR. 

Walhasil, dalam UUD 1945 sekarang ini kedudukan presiden secara 

politik sangatlah kuat. Pintu pemakzulan (impeachment) memang ada, 

tetapi jalannya sangat panjang dan berliku serta pintunya sangat-

sangat kecil. Berbeda dengan sebelum ada amendemen UUD 1945, 

proses pemakzulan sepenuhnya politis dan itu hanya terjadi di dalam 

(within) dua lembaga politik saja, yaitu DPR (ingat mekanisme 

jatuhnya memorandum kepada presiden jika DPR menduga presiden 

melanggar garis-garis besar daripada haluan Negara) dan MPR 

(melalui Sidang Istimewa) saja. 

Sementara setelah amendemen pemakzulan presiden/wakil 

presiden merupakan perpaduan atau gabungan antara proses politik 

dan proses hukum. Pemakzulan bukan lagi hanya menjadi urusan DPR 

dan MPR, melainkan juga memutlakkan peran dan wewenang MK. 

Bahkan menurut penafsiran penulis MK-lah yang lebih menentukan 
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secara signifikan: satu-satunya lembaga negara yang berhak 

memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR mengenai 

pelanggaran tersebut di atas itu. 

Jadi dalam sistem presidensial, DPR tidak bisa menjatuhkan 

Presiden, kecuali Presiden sendiri yang menjatuhkan dirinya sendiri 

melalui tindak pelanggaran hukum, perbuatan tercela maupun tidak 

lagi memenuhi syarat sebagai presiden/wakil presiden. Sebaliknya, 

presiden tidak bisa membubarkan DPR. Keduanya tidak lebih tinggi 

atau lebih rendah satu sama lain dan hanya bisa dibedakan dari 

perspektif fungsi dan kewenangannya. 

Mengenai DPR diatur dalam pasal 19 – 22 UUD 1945. Susunan 

DPR ditetapkan dalam Undang – Undang dan DPR bersidang 

sedikitnya sekali dalam setahun (Pasal 19). Mengingat keanggotaan 

DPR merangkap keanggotaan MPR maka kedudukan Dewan ini 

adalah kuat dan oleh karena itu tidak dapat dibubarkan oleh Presiden 

yang memegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan negara. 

 

Dewan Perwakilan Rakyat 

DPR memiliki kekuasaan membentuk UU (pasal 20 ayat 1). Hal 

ini berbeda dengan UUD 1945 sebelum amandemen 2002, dimana 

DPR nampak lebih pasif karena sesuai dengan UUD sebelum 

amandemen pasal 20, DPR dapat menyetujui RUU yang diusulkan 

pemerintah, dan pasal 21 berhak mengajukan RUU. Menurut hasil 

amandemen 2002, DPR memiliki kekuasaan membentuk UU dan 

mempunyai hak inisiatif yaitu hak untuk mengajukan RUU ( Pasal 21 

ayat 1 ). 

Pasal 20 ayat (3) UUD 1945 menetapkan, bahwa jika RUU 

yang diajukan pemerintah tidak mendapat persetujuan DPR, maka 

RUU itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR pada masa 

itu. Pasal 21 ayat (2) dinyatakan bahwa apabila RUU yang 

dikeluarkan DPR tidak disahkan Presiden, maka tidak boleh diajukan 

dalam persidangan DPR pada masa itu. Dalam pasal 22 UUD 1945, 

Perpu harus mendapat persetujuan dari DPR. 
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Keuangan dan administratif. 

Dengan adanya wewenang DPR seperti diatas, maka sepanjang 

tahun dapat terjadi musyawarah yang teratur antara Pemerintah 

dengan DPR dalam menentukan kebijaksanaan dan politik 

pemerintah. 

Dalam pembentukan UU APBN harus ada persetujuan dari 

DPR. Jika DPR menolak untuk memberikan persetujuannya terhadap 

anggaran yang diusulkan pemerintah, maka pemerintah menjalankan 

anggaran tahun lalu (Pasal 23 ayat 3). Dalam suatu kabinet 

Parlementer, penolakan terhadap RAPBN dapat mengakibatkan 

berhentinya Menteri yang bersangkutan, bahkan juga kabinet 

seluruhnya. Dalam hal ini, UUD 1945 menganut sistim pemerintahan 

Presidensiil tidak mengakibatkan Pemerintah atau Menteri harus 

diberhentikan. 

Untuk mencegah itu, maka UUD 1945 menetapkan anggarang 

tahun lalu.4Sejak berlakunya UUD 1945 hingga sekarang, baru sekali 

saja DPR menolak APBN yang akibatnya Presiden membubarkan 

DPR.5 

 

Bagaimana sistem pemerintahan Presidensil menurut UUD 1945 ? 

Sistim pemerintahan merupakan gabungan dari dua istilah 

“sistim“ dan “pemerintahan“. Sistim adalah keseluruhan, terdiri dari 

beberap bagian yang mempunyai hubungan fungsionil terhadap 

keseluruhannya, sehingga hubungan itu menimbulkan suatu 

ketergantungan antara bagian-bagian yang akibatnya jika salah satu 

bagian tidak bekerja dengan baik akan mempengaruhi keseluruhannya 

itu. Pemerintahan dalam arti luas adalah segala urusan yang dilakukan 

oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan 

kepentingan negara sendiri, yaitu melaksanakan tugas eksekutif, 

legislatif, dan yudikatif. Namun, pemerintahan dalam arti sempit 

hanya lembaga eksekutif saja.Pada garis besarnya, sistim 

pemerintahan yang dianut oleh negara – negara demokrasi yaitu 

sistem Parlementer dan Presidensiil. Namun, diantara kedua sistim ini 

terdapat variasi karena pengaruh situasi dan kondisi yang berbeda 
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yang disebut quasi Parlementer atau quasi Presidensiil.Berdasarkan 

Pasal 4 dan 17 UUD 1945 Indonesia menganut sistem pemerintahan 

Presidensiil , yang berarti presiden baik sebagai kepala negara tetapi 

juga sebagai kepala pemerintahan dan mengangkat serta 

memberhentikan menteri yang bertanggungjawab kepadanya. 

Sebelum Amandemen, sempat dianggap bahwa Indonesia 

menganut sistim quasi-Presidensiil, karena tercermin dalam Pasal 5 

angka (1) dan 21 angka (2) UUD 1945 karena Presiden dan DPR 

bersama-sama membuat UU. Pertanggungjawaban Presiden terhadap 

MPR tersebut mengandung ciri-ciri parlementer dan juga kedudukan 

Presiden sebagai Mandataris MPR pelaksana GBHN menunjukkan 

supremasi Majelis (Parliamentary supremacy) yang melambangkan 

sifat dari lembaga pemegang kedaulatan rakyat yang tidak habis 

kekuasaannya dibagi-bagikan kepada lembaga-lembaga negara yang 

dibawahnya. Keuntungan dari sistim presidensiil ialah bahwa 

pemerintahan untuk jangka waktu yang ditentukan itu stabil. 

Membuat UU berarti menentukan kebijakan politik yang 

diselenggarakan oleh Presiden (Pemerintah). Menetapkan Budget 

negara pada hakekatnya berarti menetapkan rencana kerja tahunan. 

DPR melalui Anggaran Belanja yang telah disetujui dan mengawasi 

pemerintah dengan eksekutif. Di dalam pekerjaan untuk membuat UU, 

maka lembaga – lembaga negara lainnya dapat diminta pendapatnya. 

Sesudah DPR bersama Presiden menetapkan UU dan RAPBN, 

maka di dalam pelaksanaannya DPR berfungsi sebagai pengawas 

terhadap pemerintah. Pengawasan DPR terhadap Presiden adalah 

suatu konsekuensi yang wajar (logis), yang pada hakikatnya 

mengandung arti bahwa Presiden bertanggungjawab kepada DPR 

dalam arti partnership. 

Presiden tidak dapat dijatuhkan oleh DPR, dan dengan 

pengawasan tersebut maka terdapat kewajiban bagi pemerintah untuk 

selalu bermusyawarah dengan DPR tentang masalah – masalah pokok 

dari negara yang menyangkut kepentingan rakyat dengan UUD 1945 

sebagai landasan kerjanya. 

Hal ini tetap sesuai dengan penjelasan resmi UUD 1945 

dinyatakan bahwa Presiden harus tergantung kepada Dewan. 
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Sebaliknya, kedudukan DPR adalah kuat, Dewan ini tidak dapat 

dibubarkan oleh Presiden. Oleh karena seluruh anggora DPR 

merangkap menjadi anggota MPR, maka DPR dapat senantiasa 

mengawasi tindakan-tindakan Presiden, dan jika Dewan menganggap 

bahwa Presiden sungguh – sungguh melanggar Pidana atau konstitusi 

maka Majelis itu dapat melakukan sidang istimewa untuk melakukan 

impechment. 

Bentuk kerjasama DPR dan Presiden tidak boleh mengingkari 

partner legislatifnya. Presiden harus memperhatikan, mendengarkan, 

berkonsultasi dan dalam banyak hal, memberikan keterangan – 

keterangan serta laporan – laporan kepada DPR dan meminta 

pendapatnya. Dengan adanya kewenangan DPR, maka sepanjang 

tahun terjadi musyawarah yang diatur antara pemerintah dan DPR, 

dan DPR mempunya kesempatan untuk mengemukakan pendapat 

rakyat secara kritis terhadap kebijaksanaan dan politik pemerintah. 

Apabila DPR menganggap Presiden melanggar melanggar 

Haluan Negara, maka DPR menyampaikan memorandum untuk 

mengingatkan Presiden. Apabila dalam waktu tiga bulan Presiden 

tidak memperhatikan memorandum DPR tersebut, maka DPR 

menyampaikan memorandum yang kedua. Apabila dalam kurun 

waktu satu bulan memorandum yang ke dua tidak diindahkan oleh 

Presiden, maka DPR dapat meminta MPR mengadakan sidang 

istimewa untuk mengadakan impeachment. 

Selain hubungan – hubungan diatas, Presiden dengan 

persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan 

perjanjian dengan negara lain. Jadi dalam hubungan Presiden dengan 

DPR, tidak dikenal sistem oposisi seperti dalam sistem Parlementer, 

tetapi ada sistem koreksi yang konstruktif karena antara Presiden dan 

DPR terdapat hubungan kerja yang erat.10 

Dalam bukunya Joeniarto, “Sumber-Sumber Hukum Tata 

Negara Indonesia”, bahwa Presiden harus mendapat persetujuan DPR 

untuk membentuk UU (Gesetzgebug) dan untuk menetapkan APBN 

(Staatsbegroting). Oleh karena itu, kedudukan Presiden tidak 

bergantung kepada Dewan.11 
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KabarIndonesia - Pemegang kekuasaan legislatif atau kekuasan 

untuk membuat undang-undang menurut UUD 1945 melibatkan 

Presiden dan DPR. Setelah dilakukan amanden terhadap UUD 1945, 

terjadi pergeseran peranan dalam pembuatan undang-undang. 

Sebelumnya, Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-

undang dengan persetujuan DPR. Setelah amandemen, DPR 

memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Rancangan 

undang-undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat 

persetujuan bersama.Pemegang kekuasaan eksekutif atau kekuasaan 

untuk melaksanakan undang-undang menurut UUD 1945 berada di 

tangan Presiden. Inilah pengertian kekuasaan pemerintahan dalam arti 

sempit. Presiden adalah kepala pemerintahan, yang dalam tugasnya 

dibantu oleh menteri-menteri. Presiden bersama para menteri disebut 

kabinet.Adapun UUD 1945 RI antara lain memuat Bab III yang 

berjudul: Kekuasaan Pemerintahan Negara. Bab III ini terdiri dari 12 

pasal, Yaitu pasal 4-pasal 15. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 UUD 1945, 

Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. 

Berdasarkan hal itu dapat disimpulkan bahwa bentuk negara Indonesia 

adalah kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahannya adalah republik. 

Selain bentuk negara kesatuan dan bentuk pemerintahan republik, 

Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan sebagai kepala 

negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Hal itu didasarkan pada 

Pasal 4 Ayat 1 yang berbunyi, "Presiden Republik Indonesia 

memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar." 

Dengan demikian, sistem pemerintahan di Indonesia menganut sistem 

pemerintahan presidensial. 

 

Ciri-ciri dari sistem pemerintaha presidensial adalah sebagai 

berikut: 

Penyelenggara negara berada ditangan presiden.Presiden adalah 

kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.Presiden tidak dipilih 

oleh parlemen, tetapi dipilih langsung oleh rakyat atau suatu dewan 

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

bertangungjawab kepada presiden dan tidak bertanggung jawab 

kepada parlemen atau legislatif. 
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Presiden tidak bertanggungjawab kepada parlemen. Hal itu 

dikarenakan presiden tidak dipilih oleh parlemen.Presiden tidak dapat 

membubarkan parlemen seperti dalam sistem parlementer.Parlemen 

memiliki kekuasaan legislatif dan sebagai lembaga perwakilan. 

Anggota parlemen dipilih oleh rakyat.Presiden tidak berada dibawah 

pengawasan langsung parlemen. 

 

Kelebihan Sistem Pemerintahan Presidensial: 

 Badan eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak 

tergantung pada parlemen. Masa jabatan badan eksekutif lebih 

jelas dengan jangka waktu tertentu. Misalnya, masa jabatan 

Presiden Amerika Serikat adalah empat tahun, Presiden Indonesia 

adalah lima tahun. 

 Penyusun program kerja kabinet mudah disesuaikan dengan 

jangka waktu masa jabatannya. 

 Legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan-jabatan eksekutif 

karena dapat diisi oleh orang luar termasuk anggota parlemen 

sendiri. 

 

Kekurangan Sistem Pemerintahan Presidensial : 

 Kekuasaan eksekutif diluar pengawasan langsung legislatif 

sehingga dapat menciptakan kekuasaan mutlak. 

 Sistem pertanggungjawaban kurang jelas. 

 Pembuatan keputusan atau kebijakan publik umumnya hasil 

tawar-menawar antara eksekutif dan legislatif sehingga dapat 

terjadi keputusan tidak tegas dan memakan waktu yang lama. 
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Kesimpulan 

Salah satu tuntutan reformasi 1998 adalah dilakukannya 

amandemen terhadap UUD 1945. Pada kurun waktu 1999 – 2002 

telah mengalami empat kali amandemen yang ditetapkan dalam sidang 

umum dan sidang tahunan MPR. Salah satu tujuan amandemen dalah 

untuk menyempurnakan pembangian kekuasaan mengenai lembaga – 

lembaga negara. 

Dari hasil amandemen 2002, lembaga – lembaga negara yang 

kewenangannya diatur dalam UUD 1945 terdiri dari Presiden & Wakil 

Presiden. MPR, DPR, DPD, BPK. MK, dan MA. Dalam makalah ini 

dibahas mengenai hubungan antara Presiden dengan MPR dan DPR. 

Kesimpulan penulis dapat diuraikan sebagai berikut : 

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut sistem presidensil 

setelah kemerdekaan, yaitu lembaga eksekutif diluar pengawasan 

lembaga legislatif. 

2. Dalam UUD 1945 setelah amandemen, lembaga – lembaga 

Negara terdiri dari Presiden dan wakilnya, DPR, MPR, DPD, MA, 

MK, dan BPK. 

3. Hubungan antara presiden dengan MPR yaitu MPR dapat 

memberhentikan presiden apabila presiden telah melakukan 

perbuatan melawan hukum. Sedangkan hubungan antara presiden 

dengan DPR yaitu mereka sama-sama membuat UU dan 

menetapkan APBN. Selain itu juga DPR dapat melakukan sidang 

istimewa untuk melakukan impeachment terhadap presiden. 
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POLA HUBUNGAN DPR DENGAN LEMBAGA TINGGI 

NEGARA DALAM SISTEM PRESIDENSIAL 

 

Oleh : Elfahmi Lubis 

 

 

PENDAHULUAN 

Penyelenggaraan pemerintahan suatu negara akan berjalan 

dengan baik apabila didukung oleh lembaga-lembaga negara yang 

saling berhubungan satu sama lain sehingga menjadi satu kesatuan 

dalam mewujudkan nilai-nilai kebangsaan dan perjuangan negara 

sesuai dengan kedudukan, peran, kewenangan dan tanggung jawabnya 

masing-masing. 

Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang alat 

perlengkapan negara (lembaga-lembaga negara), adalah dalam rangka 

mengadakan pembatasan kekuasaan yang dipegang oleh suatu badan 

untuk menuju cita-cita bangsa Indonesia. 

Menurut Undang-Undang Dasar 1945, untuk menjalankan 

mekanisme pemerimtahan di Negara Republik Indonesia, maka 

didirikan lembaga tertinggi negara, yang mana setelah amandemen 

UUD 1945 ada delapan lembaga,yakni PRESIDEN, MPR, DPR, 

DPD, MA, MK, KY, dan BPK, lembaga tinggi negara merupakan 

komponen yang melaksanakan atau menyelenggarakan kehidupan 

bernegara. 

Sejak awal kemerdekaan, bangsa dan negara Indonesia telah 

beberapa kali memiliki Undang-Undang Dasar, namun yang paling 

lama diberlakukan adalah Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). 

Dengan UUD 1945 itu, kekuasaan tertinggi berada di tangan Majelis 

Permusyawaratan Rakyat (MPR), namun kekuasaan Presiden juga 

sangat besar serta memiliki kewenangan untuk mengatur hal-hal 

penting dengan perundangan. Sementara itu rumusan UUD 1945 

tentang semangat penyelenggara negara belum cukup didukung 

dengan ketentuan konstitusi. Disisi lain terdapat pasal-pasal dalam 
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UUD 1945 yang terlalu “luwes” sehingga dapat menimbulkan 

multitafsir, dan hubungan antara lembaga negara dalam prakteknya 

tidak ada keseimbangan.  

Reformasi yang diawali tahun 1998 telah menghasilkan antara 

lain amandemen UUD Negara Republik Indonesia 1945 yang 

menyempurnakan peraturan-peraturan dasar tentang tatanan negara, 

pembagian kekuasaan, penambahan lembaga negara yang diharapkan 

dapat mewujudkan prinsip checks and balances antara lembaga-

lembaga negara dengan mekanisme hubungan yang serasi dan 

harmonis. Terlepas dari masih adanya kelemahan untuk mencapai 

keharmonisan hubungan antar lembaga negara, upaya pengaturan 

yang dirumuskan di dalam UUD NRI 1945 setelah diamandemen 

harus diakui sebagai kemajuan.  

Dalam kaitan hubungan antar lembaga negara itu, akan ditinjau 

perkembangan lembaga negara setelah adanya perubahan UUD 1945 

dengan melihat prinsip kekuasaan penyelenggaraan negara, 

pembagian kekuasaan negara, tugas dan fungsi MPR RI, dan 

hubungan antar lembaga negara. Visi Indonesia Masa Depan, yaitu 

cita-cita luhur bangsa sebagaimana termaktub dalam Pembukaan 

UUD 1945.  

 

Fungsi Legislasi DPR 

Dalam beberapa waktu terakhir, fungsi legislasi Dewan 

Perwakilan Rakyat (DPR) mendapat sorotan tajam dari berbagai 

kalangan. Sorotan ini muncul karena ketidakmampuan mayoritas 

anggota dan kekuatan politik yang ada di DPR menangkap apirasi 

yang berkembang di tingkat publik. Semestinya, sebagai lembaga 

perwakilan rakyat, suara-suara yang berkembang di tingkat publik 

menjadi pertimbangan utama bagi DPR dalam merumuskan substansi 

undang-undang.  

Melihat perkembangan selama proses pembahasan undang-

undang bidang politik --Undang-Undang Partai Politik, Undang-

Undang Pemilihan Umum Legislatif, Undang-Undang Pemilihan 

Presiden dan Wakil Presiden, dan Undang-Undang Susunan dan 
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Kedudukan Anggota Legislatif-- sulit menemukan bahasa yang paling 

tepat untuk menggambarkan secara utuh potret fungsi legislasi DPR. 

Yang pasti, DPR gagal mengapresiasi dan menangkap aspirasi publik 

untuk dituangkan dalam undang-undang.  

Tidak hanya itu, kegagalan penggunaan fungsi legilasi juga 

dapat dilihat dari rendahnya komitmen individu sebagian anggota 

DPR untuk terlibat dalam setiap tingkat pembahasan. Misalnya, rapat 

paripurna (07/07-2003) untuk menyetujui Rancangan Undang-Undang 

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) menjadi undang-

undang hanya dihadiri 255 dari total 497 orang anggota DPR. Sulit 

dimengerti, tahap keputusan akhir sebuah produk hukum sepenting 

Undang-Undang Pilpres hanya dihadiri oleh sekitar 52 persen anggota 

DPR. Oleh karena itu, sangat masuk akal jika publik merasa tidak 

puas dengan performance anggota DPR.  

Munculnya ketidakpuasan itu bukan saja didasarkan pada 

kemalasan tetapi juga pada disorientasi anggota DPR dalam menatap 

kebutuhan-kebutuhan obyektif negeri ini dalam masa transisi. Paling 

tidak, semua undang-undang bidang politik yang telah disetujui, 

terjebak dalam kalkulasi politik jangka pendek. Padahal, penataan 

sistem ketatanegaraan ke arah yang lebih baik sangat diperlukan untuk 

mempercepat Indonesia keluar dari era transisi. 

 Ketidakpuasan publik terhadap fungsi legislasi DPR dapat 

dibaca dari beberapa “uji publik” yang dilakukan media cetak dan 

elektronik ibu kota. Misalnya hasil jajak pendapat yang dilakukan 

Kompas pada tanggal 02-02 Juli 2003 terlihat bahwa 76 persen dari 

933 responden merasa tidak puas dan apatis terhadap anggota DPR 

dalam menjalankaan fungsi legislasi. Responden menilai, undang-

undang yang dihasilkan oleh DPR kurang memperhatikan tuntutan 

masyarakat (Kompas, 07/07-2003).  

Amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 

menempatkan fungsi legislasi DPR pada posisi yang berseberangan. 

Sebelumnya, Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa presiden memegang 

kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR. 

Ketentuan ini dikuatkan dengan bunyi Pasal 20 ayat (1) bahwa tiap 

undang-undang menghendaki persetujuan DPR. Kedua aturan itu 
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menempatkan presiden sebagai pemegang kekuasaan legislasi. Ini 

berarti sebelum amandemen DPR hanya mempunyai fungsi legislasi 

semu dalam proses lahirnya undang-undang.  

Setelah Amandemen Pertama, terjadi perubahan eksterm 

terhadap fungsi legislasi DPR. Pasal 5 ayat (1) diamandemen menjadi 

presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. 

Amandemen itu diikuti dengan perubahan terhadap rumusan yang 

terdapat dalam Pasal 20 ayat (1) menjadi DPR memegang kekuasaan 

membentuk undang-undang. Pergeseran pendulum itu menempatkan 

DPR menjadi lembaga paling dominan dalam proses pembentukan 

undang-undang. Hal ini diakui oleh Ketua Majelis Permusyawaratan 

Rakat (MPR) Amien Rais bahwa perubahan eksterm yang terjadi 

selama era reformasi menjadikan DPR sebagai superbody (Kompas, 

11/07-2003). 

 Dominasi DPR dalam proses legislasi diperkuat dengan Pasal 

20 ayat (5) bahwa dalam hal rancangan undang-undang yang telah 

disetujui bersama tidak disahkan oleh presiden dalam waktu tiga 

puluh hari semenjak disetujui, rancangan itu sah menjadi undang-

undang dan wajib diundangkan. Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 

20 ayat (5) secara implisit memaksa presiden untuk mengundangkan 

setiap rancangan undang-undang yang telah disetujui oleh DPR 

meskipun ada materi tertentu yang tidak diterima pemerintah selama 

proses pembahasan. Sadar akan keberpihakan UUD 1945, sebagian 

besar kekuatan politik di DPR menjadikan fungsi legislasi sebagai 

sarana untuk melanggengkan kepentingan politik. Kecenderungan ini 

dapat diamati dalam proses lahirnya empat undang-undang bidang 

politik. Yang dilakukan tidak hanya menafikan suara-suara yang 

berkembang di tingkat publik tetapi juga mengingkari ketentuan yang 

ada dalam UUD 1945. Bahkah untuk hal-hal tertentu, tanpa merasa 

bersalah, DPR sengaja memasuki ranah kekuasaan lain demi 

meneguhkan hegemoninya sebagai superbody.  

Upaya melanggengkan kepentingan ini sangat menonjol dalam 

Undang-Undang Pilpres dan Undang-Undang Susunan dan 

Kedudukan Anggota Legislatif (Susduk). Pertama, keberanian DPR 

mengingkari aturan yang terdapat dalam UUD 1945. Pengingkaran ini 
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dapat dilihat dalam Undang-Undang Pilpres yaitu dengan 

mempersempit ruang bagi semua partai politik atau gabungan partai 

politik peserta pemilihan umum untuk dapat mengajukan pasangan 

calon presiden dan wakil presiden. Padahal, asas hukum lex specialist 

derogat lex generalis harus dijadikan rambu-rambu dalam 

menerjemahkan hukum dasar (basics law) ke dalam undang-undang. 

Penghormatan terhadap asas hukum itu amat penting untuk 

menghindari kemungkinan gugatan judicial review di kemudian hari.  

Dalam konteks substansi undang-undang tidak boleh 

bertentangan dengan konstitusi, penetapan threshold 3 persen, bagi 

partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum 

untuk dapat mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden 

dalam pemilihan umum 2004, adalah bertentangan dengan UUD 1945. 

Alasannya sederhana, Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 menentukan 

kaedah yang amat tegas bahwa semua partai politik atau gabungan 

partai politik yang sudah memenuhi persyaratan untuk mengikuti 

pemilihan umum dapat mengusulkan pasangan calon presiden dan 

wakil presiden.  

Di luar masalah substansi, dalam menjalankan fungsi legislasi, 

DPR gagal memberi terjemahan terhadap ketentuan yang harus 

dipenuhi oleh calon presiden dan wakil presiden yang terdapat dalam 

UUD 1945. Setidaknya, dari empat persyaratan yang terdapat dalam 

Pasal 6 ayat (1), ada dua syarat yang memerlukan penjelasan lebih 

lanjut dalam undang-undang yaitu tidak pernah mengkhianati negara, 

dan mampu secara jasmani dan rohani untuk menjalankan tugas dan 

kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden. 

Penjelasan diperlukan untuk menentukan standar seseorang 

dikatakan mengkhianati negara. Apakah mengkhianati negara hanya 

dipandang dalam arti sempit saja, seperti melakukan separatisme. 

Atau, mengkhianati negara dalam pengertian yang lebih luas, 

misalnya melakukan korupsi. Begitu juga halnya dengan persyaratan 

mampu secara jasmani dan rohani untuk menjalankan tugas dan 

kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden. Setidaknya, kalau 

melihat keinginan dan peluang Abdurrahman Wahid, persyaratan ini 

potensial menimbulkan perdebatan serius beberapa waktu mendatang. 
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Kedua, menafikan keinginan sebagian besar publik untuk 

mendorong munculnya calon presiden dan wakil presiden yang 

kredibel. Misalnya, selama pembahasan Rancangan Undang-Undang 

Pilpres berkembang keinginan agar calon (1) tidak dalam status 

terdakwa dan/atau terpidana yang diancam dengan pidana penjara 

lima tahun atau lebih, (2) tidak terlibat dalam parktik korupsi, kolusi, 

dan nepotisme (KKN), (3) berpendidikan minimal sarjana (S1), dan 

memungkinkan untuk diketahui secara transparan segala sesuatu yang 

berhubungan dengan dana kampanye. 

 Selama pembahasan di tingkat panitia khusus (pansus), 

perdebatan terkonsentrasi pada dua isu pokok yaitu calon presiden dan 

wakil presiden tidak dalam status terdakwa dan berpendidikan 

minimal sarjana (S1). Sementara dua isu lainnya tidak pernah dibahas 

secara serius. Padahal, isu bebas KKN dan dana kampanye merupakan 

persoalan yang amat mendasar dalam pemilihan langsung. Celakanya, 

di ujung proses pembahasan, isu terdakwa dan pendidikan yang telah 

menyita sebagian besar waktu pansus hanya dijadikan sebagai politik 

imbal-beli (barter) untuk meloloskan keinginan masing-masing 

kekuatan politik di DPR. 

Ketiga, membuat pasal aneh untuk memperkuat supremasi DPR 

tanpa mengindahkan batas-batas kewenangan yang wajar. Misalnya, 

dalam Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Susduk muncul ketentuan 

bahwa DPR dapat menyandera pejabat negara, pejabat pemerintah, 

badan hukum, atau warga masyarakat yang tidak memenuhi panggilan 

paksa. Peluang DPR untuk melakukan penyenderaan tidak saja 

overacting, tetapi sengaja memasuki ranah kekuasaan yudikatif.  

Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 30 ayat (4) itu 

mengingatkan banyak kalangan kepada rumusan reaktif yang terdapat 

dalam Pasal 7C UUD 1945 bahwa presiden tidak dapat membekukan 

dan/atau membubarkan DPR. Pasal ini muncul sebagai reaksi terhadap 

sikap Presiden Abdurrahman Wahid yang pernah berupaya 

membubarkan DPR. Berkaca pada pengalaman kehadiran Pasal 7C, 

cukup alasan untuk mengatakan bahwa munculnya Pasal 30 ayat (4) 

didorong oleh pengalaman panitia kerja (panja) Sukhoi yang dibentuk 

oleh Komisi I DPR. 
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 Berkaca pada supremasi DPR dalam mekanisme 

ketatanegaraan, tidak perlu ada aturan eksplisit untuk melakukan 

penyanderaan. Apalagi, Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Susduk 

sudah memberi peluang untuk melakukan pemanggilan paksa kepada 

pihak-piah datang ketika DPR mempergunakan hak angket. Tetapi 

karena tidak mampu menggunakan fungsi legislasi secara benar dan 

tanpa logika yang dapat dipertanggungjawabkan, DPR seenaknya saja 

memasuki ranah kekuasaan lain. 

 

Kekuasaan Penyelenggaraan Negara 

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 tertinggi dan tinggi negara, yaitu: 

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

dan DPA sebagai lembaga tinggi negara. Namun setelah amandemen, 

UUD NRI tahun 1945 menyebutkan bahwa lembaga negara adalah 

MPR, DPR, DPD, Presiden, BPK, MA, MK, dan KY tanpa mengenal 

istilah lembaga tinggi atau tertinggi negara. 

UUD NRI tahun 1945 mengejawantahkan prinisip kedaulatan 

yang tercermin dalam pengaturan penyelenggaraan negara. UUD NRI 

tahun 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 antara Negara RI dengan negara luar dalam 

konteks hubungan internasional. 

Di samping mengatur mengenai proses pembagian kekuasaan, 

UUD NRI tahun 1945 juga mengatur mengenai hubungan 

kewenangan dan mekanisme kerja antar lembaga negara dalam 

penyelenggaraan negara. Untuk dapat menelaah tentang hubungan 

antar lembaga negara tersebut, kita perlu mencermati konsep kunci 

yang dipakai dalam sistem pemikiran kenegaraan Indonesia. 
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Prinsip kedaulatan rakyat yang terwujud dalam peraturan 

perundang-undangan tercermin dalam strukutur 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) dan 

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. 

Sebelum ada perubahan UUD 1945 Indonesia 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 

di bawahnya, yaitu Presiden, DPA, DPR, BPK, dan MA. Dalam UUD 

1945 itu tidak dikenal pemisahan yang tegas. Tetapi berdasarkan pada 

hasil perubahan UUD 1945, 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. Penegasan prinsip 

tersebut sekaligus menunjukkan ciri konstitusionalisme yang berlaku 

yang berarti sangat penting agar tidak terjadi kesewenang-wenangan 

kekuasaan.  
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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), walaupun pada tahun 

1945-1949 menganut UUD 1945 dengan prinsip Pemerintahan 

Presidensial, Terpimpin (1959-1966) [Orde lama], dan Demokrasi 

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

[Orde Reformasi]. 

Pergeseran prinsip pembagian ke pemisahan kekuasaan yang 

dianut dalam UUD NRI tahun 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 

(Pasal 1 ayat [2]). 

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. 

UUD 1945 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. 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; dan di bidang 

pengawasan keuangan ada BPK. Namun demikian, dalam pembagian 

kekuasaan antar lembaga negara terdapat kedudukan dan hubungan 
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tata kerja antar lembaga negara yang mencerminkan adanya kesamaan 

tujuan dalam penyelenggaraan negara. 

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. 

 

Hubungan antar Lembaga Negara 

1. MPR dengan DPR, DPD 

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 merupakan representasi rakyat melalui partai politik, 

sedangkan unsur anggota DPD merupakan representasi rakyat dari 

daerah untuk memperjuangkan kepentingan daerah.  

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, dan kewenangan 

memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD. 

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. 

 

www.m
pr

.g
o.

id



 

Susunan, Kedudukan, Fungsi dan Peran DPR RI 157 

 

2. DPR dengan Presiden, DPD, dan MK. 

Berdasarkan UUD NRI tahun 1945, kini MPR terdiri dari 

anggota DPR dan anggota DPD. Perbedaan keduanya terletak pada 

hakikat kepentingan yang diwakilinya, anggota DPR untuk mewakili 

rakyat sedangkan anggota 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, secara otomatis sah menjadi UU 

dan wajib diundangkan. 

 Dalam hubungan DPR dengan DPD, terdapat hubungan kerja 

dalam hal ikut membahas RUU yang berkaitan dengan bidang 

tertentu. DPD dapat mengajukan kepada DPR RUU yang berkaitan 

dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan 

dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya 

alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan 

perimbangan keuangan pusat dan daerah (Lihat Pasal 22 ) 

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. Di samping itu terdapat hubungan tata kerja lain, misalnya 

dalam hal apabila ada sengketa dengan lembaga negara lainnya, dan 

proses pengajuan pendapat DPR yang menyatakan bahwa Presiden 

bersalah untuk diperiksa oleh MK. 

3. DPD dengan BPK 

Berdasarkan ketentuan UUD NRI 1945, DPD menerima hasil 

pemeriksaan BPK dan memberikan pertimbangan untuk 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. Di samping itu, laporan BPK akan dijadikan sebagai bahan 
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untuk mengajukan usul dan pertimbangan berkenaan dengan RUU 

APBN. 

4. MA dengan lembaga negara  

Pasal 24 ayat (2) menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman 

dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di 

bawahnya 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.  

5. Mahkamah Konstitusi dengan Presiden, DPR, BPK, DPD, MA, 

KY 

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. 

 Kewenangan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan ketentuan 

Pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD NRI tahun 1945 adalah untuk 

mengadili pada tingkat pertama dan terakhir untuk menguji UU 

terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang 

kewenangannya diberikan UUD, memutus pembubaran partai politik, 

dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Di samping 

itu, MK juga wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai 

dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/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.  
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6. 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 meliputi pelaksanaan APBN di daerah-

daerah dan harus menyerahkan hasilnya itu selain pada DPR juga pada 

DPD dan DPRD. 

Selain dalam kerangka pemeriksaan APBN, hubungan BPK 

dengan DPR dan DPD adalah dalam hal proses pemilihan anggota 

BPK. 

7. 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 meliputi pelaksanaan APBN di daerah-

daerah dan harus menyerahkan hasilnya itu selain pada DPR juga pada 

DPD dan DPRD. 

Selain dalam kerangka pemeriksaan APBN, hubungan BPK 

dengan DPR dan DPD adalah dalam hal proses pemilihan anggota 

BPK   

 

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) 

Anggota MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang 

dipilih melalui pemilihan umum. Keanggotaan MPR diresmikan 

dengan keputusan presiden. Masa jabatan anggota MPR lima tahun 

dan berakhir bersamaan pada saat anggota MPR yang baru 

mengucapkan sumpah/janji. Sebelum memangku jabatannya, anggota 

www.m
pr

.g
o.

id



 

160 Susunan, Kedudukan, Fungsi dan Peran DPR RI 

 

MPR mengucapkan sumpah/janji bersama-sama yang dipandu oleh 

Ketua Mahkamah Agung dalam sidang paripurna MPR. 

Sebelum UUD 1945 diamandemen, MPR berkedudukan 

sebagai lembaga tertinggi negara. Namun, setelah UUD 1945 istilah 

lembaga tertinggi negara tidak ada yang ada hanya lembaga negara. 

Dengan demikian, sesuai dengan UUD 1945 yang telah diamandemen 

maka MPR termasuk lembaga negara. Sesuai dengan Pasal 3 Ayat 1 

UUD 1945 MPR amandemen mempunyai tugas dan wewenang 

sebagai berikut: 

 mengubah dan menetapkan undang-undang dasar; 

 melantik presiden dan wakil presiden; 

 memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa 

jabatannya menurut undang-undang dasar. 

Menurut pasal 2 ayat 1 UUD 1945, anggota MPR terdiri dari : 

 Anggota DPR  Utusan dari daerah-daerah dan Golongan-golongan 

jumlahnya 692 MPR bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di 

ibu kota negara. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, 

anggota MPR mempunyai hak berikut ini: 

 mengajukan usul perubahan pasal-pasal undang-undang dasar; 

 menentukan sikap dan pilihan dalam pengambilan keputusan; 

 memilih dan dipilih; 

 membela diri; 

 imunitas; 

 protokoler; 

 keuangan dan administratif. 

Anggota MPR mempunyai kewajiban sebagai berikut: 

 mengamalkan Pancasila; 

 melaksanakan UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan; 
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 menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan 

kerukunan nasional; 

 mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan 

pribadi, kelompok, dan golongan; 

 melaksanakan peranan sebagi wakil rakyat dan wakil daerah. 

 

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 

DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang 

berkedudukan sebagai lembaga negara. Anggota DPR berasal dari 

anggota partai politik peserta pemilu yang dipilih berdasarkan hasil 

pemilu. DPR berkedudukan di tingkat pusat, sedangkan yang berada 

di tingkat provinsi disebut DPRD provinsi dan yang berada di 

kabupaten/kota disebut DPRD kabupaten/kota. Berdasarkan UU 

Pemilu N0. 10 Tahun 2008 ditetapkan sebagai berikut: 

1) jumlah anggota DPR sebanyak 560 orang; 

2) jumlah anggota DPRD provinsi sekurang-kurangnya 35 orang dan 

sebanyak-banyak 100 orang; 

3) jumlah anggota DPRD kabupaten/kota sedikitnya 20 orang dan 

sebanyak-banyaknya 50 orang. 

Keanggotaan DPR diresmikan dengan keputusan presiden. 

Anggota DPR berdomisili di ibu kota negara. Masa jabatan anggota 

DPR adalah lima tahun dan berakhir pada saat anggota DPR yang 

baru mengucapkan sumpah/janji. Sebelum memangku jabatannya, 

anggota DPR mengucapkan sumpah/ janji secara bersama-sama yang 

dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung dalam sidang paripurna DPR. 

Lembaga negara DPR mempunyai fungsi berikut ini: 

1) Fungsi Legislasi. Fungsi legislasi artinya DPR berfungsi sebagai 

lembaga pembuat undang-undang. 

2) Fungsi Anggaran. Fungsi anggaran artinya DPR berfungsi sebagai 

lembaga yang berhak untuk menetapkan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara (APBN). 
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3) Fungsi Pengawasan. Fungsi pengawasan artinya DPR sebagai 

lembaga yang melakukan pengawasan terhadap pemerintahan 

yang menjalankan undang-undang. 

DPR memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut: 

1) membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden untuk 

mendapat persetujuan bersama; 

2) membahas dan memberikan persetujuan peraturan pemerintah 

pengganti undang-undang; 

3) menerima dan membahas usulan rancangan undang-undang yang 

diajukan DPD yang berkaitan  dengan bidang tertentu dan 

mengikutsertakannya dalam pembahasan; 

4) memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-

undang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan 

dengan pajak, pendidikan, dan agama; 

5) menetapkan APBN bersama Presiden dengan memperhatikan 

pertimbangan DPD; melaksanakan pengawasan terhadap 

pelaksanaan undang-undang, anggaran pendapatan dan belanja 

negara, serta kebijakan pemerintah; 

6) membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang diajukan 

oleh DPD terhadap pelaksanaan undang-undang mengenai 

otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan 

daerah, hubungan pusat dan daerah, sumber daya alam dan 

sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, 

pendidikan, dan agama;  

7) memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan dengan 

memperhatikan pertimbangan DPD; 

8) membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas 

pertanggungjawaban keuangan negara yang disampaikan oleh 

Badan Pemeriksa Keuangan;   

9) memberikan persetujuan kepada presiden atas pengangkatan dan 

pemberhentian anggota Komisi Yudisial; 
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10) memberikan persetujuan calon hakim agung yang diusulkan 

Komisi Yudisial untuk ditetapkan sebagai hakim agung oleh 

presiden; 

11) memilih tiga orang calon anggota hakim konstitusi dan 

mengajukannya kepada presiden untuk ditetapkan; 

12) memberikan pertimbangan kepada presiden untuk mengangkat 

duta, menerima penempatan duta negara lain, dan memberikan 

pertimbangan dalam pemberian amnesti dan abolisi; 

13) memberikan persetujuan kepada presiden untuk menyatakan 

perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain, 

serta membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan 

akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait 

dengan beban keuangan negara dan/atau pembentukan undang-

undang; 

14) menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti 

aspirasi masyarakat; dan 

15) melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang ditentukan 

dalam undang-undang. 

16) Melaksanakan pengawasan terhadap : 

 pelaksanaan Undang-undang 

 pelaksanaan APBN 

 kebijakan pemerintah sesuai dengan jiwa UUD 1945 dan 

Ketetapan  

DPR sebagai lembaga negara mempunyai hak-hak, antara lain 

sebagai berikut. 

1) Hak Interpelasi. Hak interpelasi adalah hak DPR untuk meminta 

keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah 

yang penting dan strategis serta berdampak luas bagi kehidupan 

masyarakat. 

2) Hak Angket. Hak angket adalah hak DPR untuk melakukan 

penyelidikan terhadap suatu kebijakan tertentu pemerintah yang 

diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. 
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3) Hak Menyatakan Pendapat. Hak menyatakan pendapat adalah hak 

DR untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah 

mengenai kejadian yang luar biasa yang terdapat di dalam negeri 

disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak 

lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket. Untuk 

memudahkan tugas anggota DPR maka dibentuk komisi-komisi 

yang bekerja sama dengan pemerintah sebagai mitra kerja. 

 

Perwakilan Daerah (DPD) 

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merupakan lembaga negara 

baru yang sebelumnya Dewan tidak ada. DPD merupakan lembaga 

perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai lembaga negara. DPD 

terdiri atas wakil-wakil dari provinsi yang dipilih melalui pemilihan 

umum. 

Jumlah anggota DPD dari setiap provinsi tidak sama, tetapi 

ditetapkan sebanyak-banyaknya empat orang. Jumlah seluruh anggota 

DPD tidak lebih dari 1/3 jumlah anggota DPR. Keanggotaan DPD 

diresmikan dengan keputusan presiden. Anggota DPD berdomisili di 

daerah pemilihannya, tetapi selama bersidang bertempat tinggal di ibu 

kota Republik Indonesia. Masa jabatan anggota DPD adalah lima 

tahun. Sesuai dengan Pasal 22 D UUD 1945 maka kewenangan DPD, 

antara lain sebagai berikut: 

1) Dapat mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR yang 

berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dengan daerah, 

pembentukan dan pemekaran, serta penggabungan daerah, 

pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, 

perimbangan keuangan pusat dan daerah. 

2) Ikut merancang undang-undang yang berkaitan dengan otonomi 

daerah, hubungan pusat dengan daerah, pembentukan dan 

pemekaran, serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya 

alam dan sumber daya ekonomi lainnya, perimbangan keuangan 

pusat dan daerah. 
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3) Dapat memberi pertimbangan kepada DPR yang berkaitan dengan 

rancangan undang-undang, RAPBN, pajak, pendidikan, dan 

agama. 

4) Dapat melakukan pengawasan yang berkaitan dengan pelaksanaan 

undang-undang otonomi daerah, hubungan pusat dengan daerah, 

pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, 

pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, 

perimbangan keuangan pusat dengan daerah, pajak, pendidikan, 

dan agama. 

 

Presiden dan Wakil Presiden 

Presiden adalah lembaga negara yang memegang kekuasaan 

eksekutif. Maksudnya, presiden mempunyai kekuasaan untuk 

menjalankan pemerintahan. Presiden mempunyai kedudukan sebagai 

kepala pemerintahan dan sekaligus sebagai kepala negara. Sebelum 

adanya amandemen UUD 1945, presiden dan wakil presiden dipilih 

oleh MPR, tetapi setelah amandemen UUD1945 presiden dan wakil 

presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. 

Presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun dan 

sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan. 

Presiden dan wakil presiden sebelum menjalankan tugasnya 

bersumpah atau mengucapkan janji dan dilantik oleh ketua MPR 

dalam sidang MPR. Setelah dilantik, presiden dan wakil presiden 

menjalankan pemerintahan sesuai dengan program yang telah 

ditetapkan sendiri. Dalam menjalankan pemerintahan, presiden dan 

wakil presiden tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Presiden 

dan wakil presiden menjalankan pemerintahan sesuai dengan tujuan 

negara yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. 

Kekuasaan Presiden dibedakan atas 2 macam, yaitu : 

1) Kekuasaan tanpa persetujuan DPR, antara lain : 

a. kekuasaan eksekutif atau kekuasaan untuk menjalankan 

pemerintahan. 

b. kekuasaan untuk menetapkan peraturan pemerintah. 
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c. kekuasaan untuk memegang kekuasaan tertinggi atau 

angkatan bersenjata. 

d. kekuasaan untuk menyatakan negara dalam keadaan 

bahaya. 

e. Kekuasaan untuk mengangkat / menerima duta dan 

konsul. 

f. Kekuasaan untuk memberikan hak prerogatif, yaitu : 

i. Grasi : Ampun yang diberikan oleh presiden 

kepada terdakwa setelah Hakim memutuskan 

perkara. 

ii. Amnesti : Ampun yang diberikan oleh presiden 

kepada seseorang, beberapa orang, dengan jalan 

membatalkan segala tuntutan hukum. Ampun 

diberikan karena adanya perubahan kekuasaan 

hukum. 

iii. Abolisi : Ampun yang diberikan oleh presiden 

kepada tertuduh sebelum hakim memutuskan 

perkaranya.  

Rehabilitasi : Usaha pemulihan nama baik 

seseorang yang telah tercemar namanya  

g. Kekuasaan untuk memberi gelar, tanda-tanda jasa dan 

tanda-tanda kehormatan. 

h. Kekuasaan untuk mengangkat dan memberhentikan 

menteri-menteri. 

 

2) Kekuasaan dengan persetujuan DPR, antara lain :  

a. kekuasaan untuk menyatakan perang, membuat 

perdamaian atau membuat perjanjian-perjanjian dengan 

negara lain 

b. kekuasaan untuk membuat APBN (Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara) 
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Mahkamah Agung (MA) 

Mahkamah Agung merupakan lembaga negara yang memegang 

kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan 

yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan 

hukum dan keadilan. Mahkamah Agung adalah pengadilan tertinggi di 

negara kita. Perlu diketahui bahwa peradilan di Indonesia dapat 

dibedakan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan 

peradilan tata usaha negara (PTUN). Kewajiban dan wewenang 

Mahkamah Agung, antara lain sebagai berikut: 

1) berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan 

perundangundangan di bawah undang-undang terhadap undang-

undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh 

undang-undang; 

2) mengajukan tiga orang anggota hakim konstitusi; 

3) memberikan pertimbangan dalam hal presiden memberi grasi dan 

rehabilitasi. 

Lembaga ini terdiri dari pimpinan, hakim anggota, panitera, dan 

seorang sekretaris. Pimpinan dan hakim anggota Mahkamah Agung 

adalah hakim agung. jumlah hakim agung paling banyak 60 (enam 

puluh) orang. 

 

Mahkamah Konstitusi (MK) 

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga baru setelah adanya 

perubahan UUD 1945. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu 

lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman untuk 

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. 

Mahkamah Konstitusi berkedudukan di ibu kota negara. 

Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota 

hakim kontitusi yang ditetapkan dengan keputusan presiden. Susunan 

Mahkamah Konstitusi terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, 

seorang wakil ketua merangkap anggota dan tujuh orang anggota 

hakim konstitusi. Ketua dan wakil ketua dipilih dari dan oleh hakim 

konstitusi untuk masa jabatan selama tiga tahun. Hakim konstitusi 
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adalah pejabat negara. Sesuai dengan Pasal 24 C UUD 1945 maka 

wewenang dan kewajiban Mahkamah Konstitusi, antara lain sebagai 

berikut: 

1) mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya 

bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD; 

2) memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang 

kewenangannya diberikan oleh UUD; 

3) memutuskan pembubaran partai politik; 

4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; 

5) wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan 

pelanggaran oleh Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 

menurut UUD. 

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. Ketua dan 

Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim 

konstitusi. 

 

Komisi Yudisial (KY) 

Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang mempunyai 

wewenang berikut ini: mengusulkan pengangkatan hakim agung; 

menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta 

perilaku hakim. 

Tujuan Komisi Yudisial: 

 Agar dapat melakukan monitoring secara intensif terhadap 

penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dengan melibatkan unsur-

unsur masyarakat. 

 Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kekuasaan kehakiman baik 

yang menyangkut rekruitmen hakim agung maupun monitoring 

perilaku hakim. 
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 Menjaga kualitas dan konsistensi putusan lembaga peradilan, 

karena senantiasa diawasi secara intensif oleh lembaga yang 

benar-benar independen. 

 Menjadi penghubung antara kekuasaan pemerintah dan kekuasaan 

kehakiman untuk menjamin kemandirian kekuasaan kehakiman. 

Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan 

pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan 

kepribadian yang tidak tercela. Anggota Komisi Yudisial diangkat dan 

diberhentikan oleh presiden dengan persetujuan DPR. 

Anggota Komisi Yudisial terdiri atas seorang ketua merangkap 

anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan tujuh orang 

anggota. Masa jabatan anggota Komisi Yudisial lima tahun. 

 

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 

Kedudukan BPK sejajar dengan lembaga negara lainnya. Untuk 

memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara 

diadakan satu Badan Pemeriksan Keuangan yang bebas dan mandiri. 

Jadi, tugas BPK adalah memeriksa pengelolaan keuangan negara. 

Hasil pemeriksaan BPK diserahkan kepada DPR, DPD, dan 

DPRD sesuai dengan kewenangannya. Berdasarkan UUD 1945 Pasal 

23 F maka anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan 

pertimbangan DPD dan diresmikan oleh presiden. BPK berkedudukan 

di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. 

Demikian, semoga bermanfaat.   \ 

BPK mempunyai 9 orang anggota, dengan susunan 1 orang 

Ketua merangkap anggota, 1 orang Wakil Ketua merangkap anggota, 

serta 7 orang anggota. Anggota BPK memegang jabatan selama 5 

tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk satu kali masa 

jabatan. 
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PENUTUP 

Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa 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 tertinggi dan tinggi negara, yaitu: MPR sebagai 

lembaga tertinggi negara; DPR, Presiden, MA, BPK, dan DPA 

sebagai lembaga tinggi negara. Namun setelah amandemen, UUD NRI 

tahun 1945 menyebutkan bahwa lembaga negara adalah MPR, DPR, 

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

lembaga tinggi atau tertinggi negara. 

Di samping mengatur mengenai proses pembagian kekuasaan, 

UUD NRI tahun 1945 juga mengatur mengenai hubungan 

kewenangan dan mekanisme kerja antar lembaga negara dalam 

penyelenggaraan negara. Untuk dapat menelaah tentang hubungan 

antar lembaga negara tersebut, kita perlu mencermati konsep kunci 

yang dipakai dalam sistem pemikiran kenegaraan Indonesia. 
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FUNGSI DAN PERAN LEMBAGA LEGISLATIF DALAM 

PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN PRESDENSIIL 

 

Oleh : Hendri Padmi 

 

 

Latar Belakang 

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan checks and balances dalam 

rangka melaksanakan fungsi utama dari Negara maka Kekuasaan 

Negara dalam mengatur, menertibkan ,dan memajukan kepentingan 

umum dalam rangka mencapai tujuan bersama di serahkan kepada 

Lembaga-lembaga negara. Penyerahan kekuasaan kepada lembaga 

negara di maksudkan agar negara dalam mencapai tujuannya menjadi 

lebih efisien. Lazimya penyerahan kekuasaan Negara kepada lembaga 

negara mengacu pada asas “Trias Politica “dari Montesquieu tentang 

pemisahan kekuasaan atau dari John Lock tentang pembagian 

kekuasaan. Kita ketahui saat ini asas trias politica yang diterapkan di 

Indonesia,tidaklah persis sama dengan asas asli  “Trias politica” yang 

dikemukakan oleh Jhon Lock maupun Montesquieu,namun 

membingkai sendiri pembagian atau pemisahan kekuasaan sebagai 

mana diatur dalam konstitusi Negara Indonesia yaitu Undang-Undang 

Dasar 1945.    

Dalam sistem pemerintahan 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 menuntut pemberhentian 

presiden jika presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum.  
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Masalah 

Berdasarkan judul yang telah ada dan latar belakang yang telah 

kami paparkan diatas, maka yang menjadi fokus msalah yang ingin 

kami bahas yaitu: Bagaimana fungsi dan peran lembaga legislative 

dalam sistem pemerintahan di Indonesia sekarang ini ?  

 

Lembaga Legislatif dalam system pemerintahan presidential 

Klasifikasi sistem pemerintahan presidensial dan parlementer 

didasarkan pada hubungan antara kekuasaan eksekutif dan legislatif. 

Sistem pemerintahan disebut parlementer apabila badan eksekutif 

sebagai pelaksana kekuasaan eksekutif mendapat pengawasan 

langsung dari badan legislatif. Sistem pemerintahan disebut 

presidensial apabila badan eksekutif berada di luar pengawasan 

langsung badan legislatif. Sistem pemerintahan presidensial adalah 

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 

presidensial 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 bertanggungjawab kepada presiden. Sistem 

pemerintahan presidensial 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 

presidensial juga mengatur bahwa anggota legislatif tidak boleh 

menjabat di badan eksekutif dan begitu juga sebaliknya dengan 

eksekutif. 
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Ciri-Ciri Sistem Pemerintahan Presidensial 

 Presiden memangku jabatan sebagai kepala pemerintahan dan 

kepala Negara 

 Presiden diangkat melalui pemilu yang dipilih langsung oleh 

rakyat 

 Anggota legislatif dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan 

umum (pemilu) 

 Presiden mempunyai hak prerogratif (hak istimewa) untuk 

mengangkat dan memberhentikan menteri-menterinya baik yang 

memimpin departemen dan non departemen 

 Kabinet (dewan menteri) dibentuk oleh presiden. Kabinet 

bertanggung jawab kepada presiden dan tidak bertanggung jawab 

kepada parlemen/legislatif. 

 Presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen karena ia 

tidak dipilih oleh parlemen. 

 Parlemen memiliki kekuasaan legislatif dan menjabat sebagai 

lembaga perwakilan.  

 Presiden tidak berada di bawah pengawasan langsung parlemen. 

 Kekuasaan eksekutif tidak bertanggung jawab oleh kekuasaan 

legislatif  

 Kekuasaan eksekutif tidak dapat dijatuhkan oleh legislatif dan 

sebaliknya 

Menurut John Locke, 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). 
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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 (kerajaan). (Mahfud MD, 2000: 73) 

Menurut Montesqiueu untuk tegaknya Negara demokrasi perlu 

diadakan pemisahan kekuasaan Negara kedalam organ-organ 

Legislatif, Eksekutif, dan yudikatif.Kekuasaan legislative adalah 

kekuasaan membuat undang-undang; eksekutif melaksanakan undang-

undang; yudikatif mengadili kalau terjadi pelanggaran atas undang-

undang tersebut. Dan pada kenyataanya ternyata, sejarah 

menunjukkan bahwa cara pembagian kekuasaan yang dilakukan oleh 

Montesqiueu yang lebih diterima. (Mahfud MD, 2000: 73). 

Sementara 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). 

Lembaga legislatif dalam melaksanakan tugasnya memiliki 

fungsi dan wewenang. Adapun fungsi dan wewenang tersebut yang 

telah ditetapkan pula dalam undang-undang dasar 1945 yaitu sebagai 

berikut: 

1. Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat 

a) Fungsi legislatif 

Yaitu wewenang badan legislatif untuk menentukan kebijakan 

dan membuat undang undang disertai dengan hak hak tertentu yang 

dimilikinya, seperti hak inisiatif, hak amandemen dan hak budget. 

b) Fungsi kontrol 

Fungsi ini bertujuan untuk menjaga tindakan pemerintah atau 

badan eksekutif sesuai dengan kebijakan dan perundang-undangan 
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yang telah ditetapkan. Dalam menjalankan fungsi kontrol ini, badan 

legislatif mempunyai beberapa hak tertentu lainya seperti: 

 Hak untuk mengajukan pertayaan. 

 Hak interpelasi yaitu hak untuk meminta keterangan kepada 

pemerintah mengenai kebijaksanaannya didalam suatu bidang. 

 Hak angket yaitu hak bagi anggota badan legislatif untuk 

mengadakan penyelidikan mengenai suatu masalah dengan 

harapan agar diperhatikan oleh pemerintah. 

 Hak mosi yaitu hak untuk mengajukan sikap tidak percaya 

kepada pemerintah yang dalam sistem parlementer dapat 

berujung pada pengunduran diri kabinet atau terjadi krisis 

kabinet. 

c) Fungsi anggaran 

Yaitu badan legisltif bersama sama dengan pemerintah 

(eksekutif) dalam menyusun dan mengesahkan anggaran Negara 

dengan adanya wewenang DPR seperti di atas, maka sepanjang tahun 

dapat terjadi musyawarah/persidangan yang teratur antara pemerintah 

dengan dewan DPRdan DPR mempunyai kebijaksanaan dan politik 

pemeritah. Diatur dalam pasal 19 ayat (3). 

Dalam kaitan dengan checks and balances itu maka gagasan 

perubahan terhadap sistem parlemen dari supermasi MPR yang terdiri 

dari tiga unsur (DPR, Utusan daerah, dan Utusan Golongan) menjadi 

parlemen sistem bikameral (dua kamar) yang terajut dalam 

hubungan checks and balances dengan lembaga negara lainnya 

khususnya dengan lembaga eksekutif dan yudikatif. Salah satu alasan 

mengapa negara menganut sistem bikameral ini adalah adanya 

kebutuhan akan perlunya suatu keseimbangan yang lebih stabil antara 

pihak eksekutif dan legislatif. Gagasan ini menghendaki agar 

parlemen terdiri dari lembaga perwakilan politik yakni DPR dan 

lembaga perwakilan teritorial yakni DPD. 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 
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undang-undang dasar 1945 perubahan ke-IV terdiri atas anggota 

MPR, DPR dan DPD.  

Kemudian, Menurut Jimly, ada dua alasan utama yang sering 

digunakan dalam menerapkan sistem bikameral yaitu adanya 

kebutuhan untuk keseimbangan yang stabil antara eksekutif dan 

legislatif serta keinginan untuk menjalankan sistem yang lebih efesien 

(Jimly Asshiddiqie.2004 : 163) 

Selain itu, Menurut CF. Strong hal yang mendukung sistem 

bikameral ini yaitu dapat dicegahnya perumusan UU yang tidak 

direncanakan secara matang dan melindungi kehendak rakyat 

khususnya bikameral dalam negara federal (CF. Strong. 2004 : 273). 

Cara kerja lembaga legislatif jelas berkaitan dengan hubungan 

dengan antara legislatif dengan lembaga eksekutif. Sebagian sistem 

presidesial adalah bikameral (Reni Dwi Purnomowati, 2005 : 17).  

Untuk membangun prinsip checks and balances dalam lembaga 

perwakilan rakyat Indonesia dilakukan, gagasan menciptakan kamar 

kedua di lembaga perwakilan rakyat guna mengakomodasi 

kepentingan daerah dalam menciptakan keadilan distribusi kekuasaan 

menjadi dapat diwujudkan. 

 

Fungsi dan peran lembaga legislatif dalam pelaksanaan sistem 

pemerintahan di indonesia saat ini. 

Badan legislatif di Indonesia atau representatives bodies adalah 

struktur politik yang mewakili rakyat/masyarakat Indonesia dalam 

menyusun undang-undang serta melakukan pengawasan atas 

implementasi undang-undang oleh badan eksekutif di mana para 

anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum (pemilu). Struktur-

struktur politik yang termasuk ke dalam kategori ini adalah Majelis 

Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat Tingkat I 

dan Tingkat II, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan 

Perwakilan Daerah (DPD). Selain badan legislatif, di Indonesia juga 

terdapat dua badan trias politika lainnya yaitu badan 

eksekutif dan badan yudikatif. 
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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 sistem presidensial, badan legislatif menentukan 

agendanya sendiri, membahas dan menyetujui rancangan undang-

undang. Lembaga legislatif 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. selain itu ada pula 

kelemahan yang ditimbulkan cenderung menempatkan eksekutif 

sebagai bagian dari kekuasaan yang sangat berpengaruh karena 

kekuasaanya besar yaitu: 

1. Terdapat kecenderungan terlalu kuatnya otoritas dan konsentrasi 

kekuasaan di tangan Presiden. 

2. Seringnya terjadi pergantian para pejabat karena adanya hak 

perogatif presiden. 
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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. 

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,.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. 

Jimly Asshiddiqie yang menyebut Indonesia setelah 

Amandemen ke-4 UUD 1945 menerapkan sistem Trikameral (sistem 

tiga kamar) dalam lembaga perwakilan rakyat karena terdiri atas tiga 

lembaga yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan 

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

Argumentasi tiga kamar ini didasarkan bahwa masing-masing dari 

ketiga badan memiliki fungsi dan wewenang yang spesifik serta 

berbeda-beda, kendati sesungguhnya bahwa kuasa dominan dalam 

membentuk undang-undang hanyalah di tangan DPR. 

            

KESIMPULAN 

Berdasarkan dari hasil pemaparan diatas dapat disimpulkan 

kelebihan Sistem Pemerintahan Indonesia. Presiden dan menteri 

selama masa jabatannya tidak dapat dijatuhkan DPR, pemerintah 

punya waktu untuk menjalankan programnya dengan tidak dibayangi    

krisis cabinet, Presiden tidak dapat membekukan  atau membubarkan 

DPR sementara kelemahannya. Ada kecenderungan terlalu kuatnya 
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otoritas dan konsentrasi kekuasaan di tangan Presiden. Sering 

terjadinya pergantian para pejabat karena adanya hak perogatif 

presiden. pengawasan rakyat terhadap pemerintah kurang 

berpengaruh, pengaruh rakyat terhadap kebijaksanaan politik kurang 

mendapat perhatian. 

Peranan lembaga legislatif dalam system pemerintahan di 

Indonesia melahirkan sebuah system pemerintahan bikameral yang 

didalamnya mencakup keseluruhan kinerja lembaga legislatif dan 

eksekutif, dengan menerapkan asas check and balances dapat 

menunjukkan adanya system pemerintahan yang lebih jelas. 

 

SARAN 

Sebagai mana diketahui Sistem Pemerintahan Presidensial  

memiliki beberapa kekurangan antara lain: Kekuasaan eksekutif diluar 

pengawasan langsung legislatif sehingga dapat menciptakan 

kekuasaan mutlak, sistem pertanggungjawaban kurang 

jelas.,Pembuatan keputusan atau kebijakan publik umumnya hasil 

tawar-menawar antara eksekutif dan legislatif sehingga dapat terjadi 

keputusan tidak tegas dan memakan waktu yang lama.  Untuk itu 

perlu penataan hubungan fungsi-fungsi lembaga Negara sebagaimana 

ajaran TRIAS POLITICA yang dikemukakan oleh Montesquieu untuk 

menghindari tumpang tindih kekuasaan dan dominasi kekuasaan salah 

satu lembaga negara. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan checks and 

balances serta fungsi utama lembaga Negara, dengan berpijak pada 

ketentuan UUD 1945 hasil perubahan yang ada sekarang, maka perlu 

penyempurnaan UU tentang Susduk-, DPR,DPD,dan MPR. 
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ANALISIS SUSUNAN, KEDUDUKAN, FUNGSI DAN PERAN 

DPR RI DALAM SISTEM PRESIDENSIIL 

 

Oleh: Himawan Ahmed Sanusi 

 

 

Pendahuluan  

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 
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sepenuhnya karena dilakukan bersama Presiden). 

(https://hamdanzoelva.wordpress.com/)  

Perubahan yang terjadi tidak saja pada jumlah lembaga 

perwakilan rakyat akan tetapi 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. Walaupun sama-sama 

merupakan lembaga perwakilan rakyat, ketiga lembaga tersebut 

memiliki fungsi yang berbeda serta keterwakilan (representasi) yang 

berbeda pula.  

 

Mekanisme Checks and Balances  

Diawali dengan pertanyaan, Bagaimana pengaturan mekanisme 

Checks and Balances antara Presiden dan DPR dalam Sistem 

Pemerintahan Presidensial berdasarkan UUD 1945 dan UU No. 27 

Tahun 2009 dan bagaimana efektifitas penerapan mekanisme Checks 

and Balances antara Presiden dan DPR dalam Sistem Pemerintahan 

Presidensial di Indonesia?  

1. Pengaturan mekanisme checks and balances antara Presiden dan 

DPR terdapat dalam berbagai bidang, yaitu legislasi, anggaran, 

pengawasan yang diuraikan sebagai berikut :   

a. Dalam bidang legislasi dan anggaran diatur dalam UUD 

1945 : pasal 5 ayat (1), pasal 21 ayat (2), pasal 22 ayat (1), 

pasal 23 ayat (2) dan pasal 23 ayat  (3).  

b. Dalam bidang legislasi dan anggaran diatur dalam UU 

No. 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD, dan 

DPRD yaitu pasal 71 huruf : a, b, c, d, e, f, g h, i, j, k, l, 

m, n, o, p, q, r, s, t.   

c. Dalam bidang pengawasan diatur dalam UUD 1945 : 

pasal 7A, pasal 7B ayat (1), pasal 7B ayat (2), pasal 7B 
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ayat (3), pasal 7B ayat (4), pasal 7B ayat (5), pasal 7B 

ayat (7), pasal 7C, pasal 8 ayat (1) dan pasal 8 ayat (2), 

pasal 11 ayat (1), pasal 11 ayat (2), pasal 13 ayat (2), 

pasal 13 ayat (3), pasal 14 ayat (2), pasal 22 ayat (1), 

pasal 22 ayat (2), pasal 24A ayat (3) dan pasal 24B ayat 

(3), pasal 23F ayat (1) dan pasal 24C ayat (3).   

2. Kekuasaan Presiden dalam hal tertentu bergeser ke DPR. 

Parlemen menjadi sangat kuat, dan bahkan seringkali masuk ke 

ranah kerja eksekutif. Oleh karena itu, perwujudan daripada 

mekanisme checks and balances sebenarnya sudah berjalan 

namun hanya saja tidak berjalan dengan baik, hal ini dikarenakan 

masih ada anggapan yaitu lembaga perwakilan rakyat dalam hal 

ini DPR terlihat bahwa dirinyalah yang lebih berkuasa sehingga 

cita-cita daripada checks and balances tidak terwujud dan 

terlaksana dengan baik.  

Perubahan terhadap Konstitusi tersebut dari amandemen 

pertama hingga keempat telah melahirkan Hukum Tata Negara yang 

baru, yakni adanya LembagaLembaga 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 

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 

memngurangi 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.   

Sebagaimana dikatakan oleh Jaendjri Gaffar bahwa sistem 

checks and balances atau sistem saling mengawasi dan mengimbangi 
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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.  

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. 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 

undangundang; dan   

c) kekuasaan federatif sebagai kekuasaan mengadakan perserikatan 

dan aliansi serta 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.  

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.   
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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 dalam UU No. 

27 Tahun 2009 serta praktiknya dalam Sistem Pemerintahan di 

Indonesia.  

Jadi 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. 18 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. Seperti contoh, pada 

masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono periode 

pertama, partai yang mendukung adalah partai kecil, sehingga yang 

masuk di lembaga legislatif hanya sebagian kecil, dan sebagian besar 

ditempati oleh partai lain.  

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.  

Contoh lain, Rumusan UUD 1945 tentang semangat 

penyelenggaraan negara tidak dapat dijadikan sandaran untuk 
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penyelenggaraan negara. UUD 1945 perlu mempertegas aturan dasar 

tentang kehidupan yang demokratis, supremasi hukum, pemberdayaan 

rakyat, penghormatan hak asasi manusia (HAM) dan otonomi daerah. 

Kelemahan UUD ini membuka peluang bagi berkembangnya praktek 

penyelenggaraan negara yang tidak sesuai dengan pembukaan UUD 

1945. Antara lain tidak adanya checks and balances antara lembaga 

negara dan kekuasaan terpusat pada presiden. Infrastruktur politik 

yang dibentuk, antara lain partai politik dan organisasi masyarakat, 

kurang mempunyai kebebasan berekspresi sehingga tidak dapat 

berfungsi sebagaimana mestinya. Dengan kelemahan-kelemahan itu, 

maka selama menggunakan UUD 1945 (sebelum diubah), Negara 

Indonesia tidak pernah terselenggara secara demokratis. Untuk 

mencegah berulangnya kecenderungan otoritarian, UUD 1945 harus 

diperbaharui untuk lebih mengukuhkan dan menjamin pelaksanaan 

demokrasi, sehingga negara berdasarkan hukum, benar-benar 

sebagaimana sarana mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat 

Indonesia. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 untuk 

menyeimbangkan kekuasaan antara legislatif, eksekutif, yudisial yang 

dianggap executive heavy, sehingga tercipta checks and balances 

sistem.  

  

Susunan dan Sumber dalam Sistem Perwakilan Rakyat  

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 
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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  

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 

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). Karenya para wakil 

itu harus mengikuti instruksi para pemilihanya atau rakyat. Amerika 

Serikat termasuk penganut konsep yang kedua ini.  

Perubahan UUD 1945 membawa perubahan yang cukup 

mendasar mengenai sistem perwakilan dalam ketatanegaraan 
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Indonesia. Paling tidak ada tigak aspek mendasar mengenai lembaga 

perwakilan rakyat setelah perubahan UUD 1945, yaitu; mengenai 

struktur kelembagaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, fungsi 

dan kewenangannya serta pengisian anggota lembaga perwakilan.  

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 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.  

Dari uraian di atas nampak jelas bahwa sistem perawikan yang 

kita anut bukanlah sistem bikameral akan tetapi masih sitem 

unikameral karena terdiri dari tiga kamar yaitu, DPR, DPD dan MPR, 

dimana anggota MPR adalah terdiri dari dari anggota DPR dan 

anggota DPD (bukan terdiri dari DPR dan DPD). Sedangkan dari sisi 

legislasi lebih tepat system perwakilan kita adalah system unicameral.   
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Memperhatikan sistem perwakilan rakyat yang dianut setelah 

perubahan UUD 1945, telah mengandung semangat demokrasi yang 

cukup kuat. Hal ini terbukti dengan adanya penegasan mekanisme 

rekrutmen anggota lembaga perwakilan yang seluruhnya dipilih 

melalui mekanisme yang sangat demokratis yaitu seluruhnya dipilih 

oleh rakyat melalui pemilihan umum. Demikian juga tercermin dalam 

upaya memperkuat posisi lembaga perwakilan (DPR dan DPD) 

dengan menegaskan fungsi-fungsi lembaga perwakilan dalam bidang 

legislasi dan anggaran yang lebih tegas. Disampiung itu pemberian 

hak-hak DPR dan DPD yang dijamin UUD untuk mengawasi 

Presiden/pemerintah serta keterlibatan lembaga perwakilan dalam 

penentuan kejabakan administrasi pemerintahan tertentu, 

menunjukkan bahwa fungsi lembaga perwakilan telah menembus 

masalah-masalah administratif bahkan pada beberapa fungsi yudikatif 

yaitu menuntut pemberhentian Presiden setlah melalui penyeldikan 

oleh DPR serta penentuan hakim agung dan hakim konstitusi. Tetapi 

pada sisi lain, kewenangan MPR sebagai lembaga perwakilan rakyat 

dikurangi yaitu hanya pada fungsi legislasi pada tataran perubahan 

dan penetapan undang-undang dasar dan fungsi administratif dalam 

pelantikan Presiden serta pemilihan Presiden atau wakil presiden 

dalam hal-hal tertentu.  

Pada sisi lain dengan jaminan hak-hak asasi manusia yang 

diatur dalam undang-undang dasar memberikan hak-hak politik yang 

lebih nyata dan transparan kepada rakyat dalam melakukan akes 

terhadap pemerintahan baik secara langsung maupun melalui lembaga 

perwakilan rakyat yang ada.  

  

PENGUATAN BADAN LEGISLASI DPR RI   

Berlangsungnya perubahan dan penataan sistem ketatanegaraan 

di Indonesia pasca Perubahan UUD 1945 khususnya tentang 

bergesernya kekuasaan membentuk undang-undang dari Presiden ke 

DPR telah mempertegas kedudukan DPR sebagai lembaga legislatif 

yang menjalankan kekuasaan membentuk undangundang. Posisi, 

tanggung jawab dan peran DPR yang besar secara normatif 

menghendaki DPR mempunyai struktur kelembagaan yang bersifat 
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tetap yaitu Badan Legislasi yang dibentuk pada Tahun 1999 melalui 

Peraturan Tata Tertib DPR. Badan Legislasi memiliki kewenangan 

dalam mendukung fungsi legislasi DPR sebagai upaya penguatan baik 

secara kelembagaan maupun kewenangan dalam menunjang 

produktivitas legislasi. Namun pada perkembangannya, Badan 

Legilasi tidak lagi memiliki kewenangan untuk menyiapkan 

rancangan undang-undang usul inisiatif DPR berdasarkan UU MD3. 

Hal tersebut disinyalir menjadi salah satu sebab tersendatnya tugas 

legislasi yang dijalankan. Berdasarkan hal tersebut di atas, Apa yang 

menjadi ratio legis penguatan Badan Legislasi sebagai sistem 

pendukung DPR RI dalam pembentukan undang-undang?; dan (2) 

Bagaimana model ideal Badan Legislasi DPR RI? Jika di analisis 

dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach), 

konsep (conseptual approach), dan sejarah (historycal approach), 

maka pergeseran kekuasaan membentuk undang-undang dari Presiden 

ke DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) UUD NRI Tahun 

1945 belum sepenuhnya terwujud. Badan Legislasi yang dilahirkan 

dalam rangka merespon Perubahan UUD 1945 memiliki dasar 

filosofis dan historis untuk menjawab akar masalah dan inisiatif DPR 

untuk mengajukan Rancangan Undang-Undang dalam menunjang 

tingkat produktivitas DPR dalam menghasilkan undang-undang. 

Namun kewenangan yang dimiliki oleh Badan Legislasi saat ini 

dengan ditiadakannya kewenangan utama oleh UU MD3 menjadikan 

Badan Legislasi tidak efektif. Badan Legislasi tidak lagi memiliki 

kewenangan untuk menyusun atau menyiapkan rancangan undang-

undang usul inisiatif DPR RI yang berdampak pada pencapaian 

legislasi di lingkungan DPR. Sehingga perlu dilakukan penguatan 

posisi dan peran Badan Legislasi dalam melaksanakan kekuasaan 

membentuk undang-undang berdasarkan UUD NRI Tahun 1945. 

(dikuatkan dengan Jurnal Jordan Muhammad “Penguatan Badan 

Legislatif DPR RI sebagai Akselerator Pembentukan UndangUndang 

dalam Menunjang Produktivitas Legislasi di Indonesia).  
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SUSUNAN, KEDUDUKAN, FUNGSI DAN PERAN DEWAN 

PERWAKILAN RAKYAT RI DALAM SISTEM PRESIDENSIIL 

 

Oleh: Ririn Harini 

 

 

PENDAHULUAN 

Pada prinsipnya sistem pemerintahan itu mengacu pada bentuk 

hubungan antara lembaga legislatif dengan lembaga eksekutif. Sistem 

Presidensial telah mengalami beberapa kali penyempurnaan dari 

zaman Orde Baru. Ciri dari sistem pemerintahan masa orde baru ini 

adalah adanya kekuasaan yang amat besar pada lembaga 

kepresidenan. Hampir semua kewenangan presiden yang di atur 

menurut UUD 1945 tersebut dilakukan tanpa melibatkan 

pertimbangan atau persetujuan DPR sebagai wakil rakyat. Oleh sebab 

itu tidak adanya pengawasan dan tanpa persetujuan DPR, maka 

kewenangan presiden sangat besar dan cenderung dapat 

disalahgunakan.Sehingga muncul  reformasi untuk memperbaiki 

adanya penyalahgunaan wewenang dengan melakukan amandemen 

terhadap UUD 1945. Amandemen tersebut dilakukan pada Tanggal 19 

Oktober 1999, Tanggal 18 Agustus 2000,  Tanggal 9 November 2001, 

dan Tanggal 11 Agustus 2002. 

Amandemen UUD 1945 dilakukan sebanyak empat kali, yaitu 

tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. 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. 
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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 

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”. 

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.  

 

KEDUDUKAN, FUNGSI, DAN WEWENANG DPR. 

Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kuat, ini 

ditegaskan dalam perubahan UUD 1945 tercantum dalam Pasal 7C 

yang menyebutkan "Presiden tidak dapat membekukan dan atau 

membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat” Hal ini sesuai dengan 

prinsip presidensial sebagi sistem pemerintahan Indonesia yang 

dipertahankan dan lebih disempurnakan dalam perubahan UUD 1945. 

Presiden dan DPR dipilih langsung oleh rakyat, sehingga keduanya 

memiliki legitimasi yang sama dan kuat serta masing-masing tidak 

bisa saling menjatuhkan. 

Kemudian apabila kita analisis dari sekian banyak pasal-pasal 

dalam UUD setelah perubahan yang menyangkut mengenai tugas 

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

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

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

dan tugas DPR diatas maka dapat dirumuskan bahwa DPR 

mempunyai tugas pokok sebagi berikut. 

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

2. Fungsi di bidang anggaran (bageter). 

3. Fungsi di bidang pengawasan. 

 

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

Salah satu pilar pemerintah yang demokratis adalah menjunjung 

tinggi supermasi hukum. Supermasi hukum dapat terwujud apabila di 

dukung oleh perangkat peraturan Perundang-undangan yang 

dihasilkan melalui proses legislasi. Oleh karena itu, fungsi legislasi 

DPR dalam proses demokrasi sangatlah penting. 

Menurut ketentuan konstitusi rancangan Undang-Undang 

(RUU) yang akan dibahas di DPR dapat berasal dari pemerintah dan 
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dapat pula berasal dari DPR sebagai RUU usul inisiatif. Untuk masa 

yang akan datang jumlah RUU yang berasal dari inisiatif DPR 

diharapkan    akan semakin banyak.  Hal ini merupakan bagian 

penting dari komitmen reformasi hukum nasional dan pemberian 

peran yang lebih besar kepada DPR secara konstitusional dalam 

pembuatan undang-undang.Peningkatan peran tersebut merupakan 

hasil dari perubahan UUD 1945. dalam naskah asli UUD 1945 hak 

membuat undang-undang berada pada Presiden "Presiden memegang 

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

perubahan hak tersebut bergeser dari Presiden kepada DPR dan 

rumusan tersebut dituangkan dalam perubahan UUD 1945 dalam 

Pasal 20 ayat (1) menyebutkan "DPR memegang kekuasaan 

membentuk undang-undang". 

Namun demikian kinerja dan produktifitas DPR dalam 

pembuatan undang-undang dirasakan masih kurang. Tercatat 

rancangan undang-undang yang dibahas di DPR Sebagian besar 

berasal dari pemerintah, sedangkan RUU usul inisiatif DPR sangat lah 

minim sekali. Oleh karena itu untuk meningkatkan kinerja dalam 

bidang legislasi sebaiknya DPR tidak terjebak pada fungsi 

pengawasan saja yang pada akhirnya menelantarkan fungsi legislasi. 

 

2. Fungsi di Bidang Anggaran (Budgeter) 

Untuk menjalankan fungsi pokok Dewan Perwakilan Rakyat di 

bidang anggaran diatur dalam Pasal 23 perubahan UUD 1945. 

Ditegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 

ditetapkan tiap tahun dengan undang-undang. Kedudukan DPR dalam 

APBN sangatlah kuat, karena    apabila Dewan Perwakilan Rakyat 

tidak menyetujui anggaran yang diusulkan oleh pemerintah, maka 

pemerintah menjalankan anggaran tahun lalu. 

 

3. Fungsi di Bidang Pengawasan. 

Pada dasa warsa yang lalu, peraktek ketatanegaraan lebih di 

dominasi oleh peran eksekutif atau pemerintah. Terlebih dominasi 

kekuasaan eksekutif pada waktu itu mendapat legitimasi secara 
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konstitusional, hal ini terlihat pada pasal-pasal dalam UUD 1945 

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

1945 menyatakan "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan 

pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar". Begitu pula kalau 

dilihat penjelasan umum angka IV ditegaskan bahwa "Dibawah 

Majelis Permusyawaratan Rakyat Presiden ialah penyelenggara 

pemerintahan tertinggi. Dalam menjalankan Pemerintahan negara, 

kekuasaan dan tanggung jawab adalah ditangan Presiden 

(comentration of power and responsibility upon the president) 

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

bersama DPR, Presiden juga dapat menetapkan Peraturan Pemerintah 

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

10 Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, 

Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Pasal 11 Presiden menyatakan 

perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain, 

dengan persetujuan DPR. Sedangkan Pasal 12 disebutkan Presiden 

dapat menyatakan keadaan bahaya menurut sarat-sarat yang 

ditetapkan undang-undang. Pasal 13 Presiden mengangkat duta dan 

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

dan rehabilitasai. Dan Pasal 15 disebutkan Presiden memberi gelar, 

tanda jasa dan lain-lain. Dominasi kekuasaan eksekutif semakin 

bertambah ketika dengan kekuasaanya melakukan monopoli 

penapsiran terhadap Pasal 7. Penapsiran ini menimbulkan implikasi 

yang sangat luas karna Presiden dapat dipilih kembali untuk masa 

yang tidak terbatas. 

Dengan diadakan perubahan terhadap UUD 1945 kini peran itu 

mulai bergeser dan berubah. Meskipun Presiden masih memegang 

kekuasaan pemerintah, tetapi dengan adanya pergeseran ini, Presiden 

tidak lagi mempunyai kekuasaan di bidang legislasi, sebab kekuasan 

tersebut sekarang ada pada tangan DPR. Pasal 20 ayat (1) 

menyebutkan "Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan 

membentuk undang-undang". Sedangkan Presiden hanya mempunyai 

hak mengajukan rancangan undang-undang saja.Dalam kontek 

pengawasan, perubahan dan pergeseran tersebut terlihat dengan 

dicantumkanya fungsi pengawasan sebagi the orginal power DPR 

dalam perubahan UUD 1945 dan melalui berbagi perturan Perundang-
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undangan yang dihasilkan. Pasal 20A ayat (1) DPR memiliki fungsi 

legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Kemudian untuk 

melaksanakan fungsinya, sebagi mana dijelaskan pada Pasal 20A ayat 

(2), DPR memiliki hak anggket, hak interpelasi, dan hak menyatakan 

pendapat Serta pada ayat (3) pasal yang sama setiap anggota DPR 

mempunyai hak mengajukan pertanyaan, hak menyatakan usul dan 

berpendapat sekaligus hak imunitas. 

Perubahan UUD 1945 telah memberikan peran yang kuat 

kepada DPR dalam melaksanakan fungsi pengawasan. Pengawasan 

yang dilakukan DPR dalam menjalankan pemerintahan, merupakan 

bagian dari sistem dalam kehidupan ketatanegaraan dan kebangsaan 

yang mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi. Disaat yang 

bersamaan situasi masyarakat yang berkembang demikin cepat dan 

kepercayaan yang demikian besar untuk menggantungkan harapan 

serta kepentingan-kepentingannya kepada lembaga perwakilan, 

kemudian gejala demikian disambut oleh DPR sebagai salah satu 

lembaga perwakilan dengan meningkatkan kinerjanya dalam 

pelaksanan fungsi kontrol atau pengawasan kepada pemerintah. 

Pelaksanaan fungsi pengawasan dilakukan melalui mekanisme 

penggunaan beberapa hak yang pada sebelumnya tidak digunakan 

seperti hak interpelasi ataupun hak angket. Melalui hak interpelasi, 

Presiden diminta untuk memberikan keterangan atau klarifikasi atas 

kebijakannya. Sedangakan melalui hak angket, DPR melakukan 

penyelidikan terhadap peryeimpangan penggunaan dana-dana yang 

digunakan oleh Persiden. 

Pengawasan DPR juga dilakukan melalui keterlibatan DPR 

dalam proses pemilihan pejabat publik yang ditetapkan oleh 

pemerintah berdasarkan Perubahan UUD 1945 dan Undang-Undang 

lainya. Dalam hal pengangkatan duta, penempatan duta negara lain, 

pemberian amenesti, abolisi, Presiden harus mendengarkan 

pertimbangan DPR. Kemudian dalam hal pengangkatan Dewan 

Gubernur Bank Indonesia (UU No.23 Tahun 1999), pengangkatan dan 

pemberhentian panglima TNI (Tap MPR No. IV/MPR/2000), 

pengankatan dan pemberhentian Kapolri (Tap MPR No. 

IV/MPR/2000).Pada akhirnaya peningkatan peran DPR dalam bidang 

pengawasan bagian dari upaya untuk menerapkan mekanisme checks 
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and balances untuk menuju pemerintahan yang demokratik. Hal ini 

mengharuskan DPR untuk bekerja optimal demi melaksanakan fungsi-

fungsi konstitusionalnya, dengan memanfatkan hak-haknya secara 

maksimal. 

Demikianlah pembahasan materi focus group discussiondibuat 

semoga dapat dijadikan masukan untuk peninjauan susunan, 

kedudukan, fungsi dan peran Dewan Perwakilan Rakyat RI dalam 

sistem presidensiil. 
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SUSUNAN, KEDUDUKAN, FUNGSI DAN PERAN DPR RI 

DALAM NEGARA HUKUM PANCASILA 

 

Oleh: Herlambang
1
 

 

 

Pendahuluan 

Gerakan kembali ke Kitah Negara Hukum Pancasila  mulai 

gencar dilakukan. MPR merupakan lembaga yang paling banyak 

menginisiasi pembicaraan termaksud. Pertanyaan dasar yang dahlu 

muncul pada pra kemerdekaan, yaitu “dengan dasar apa negara ini 

akan dibangun di kemudian hari?.” Menjadi relevan untuk ditanyakan 

kembali. statement tegas UUD 1945 kita khususnya pasca perubahan 

yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum,
2
2 maka 

permasalahnnya adalah negara hukum seperti apa yang dikehendaki 

oleh konstitusi yang berpancasila? Sebelum perubahan didalam 

penjelasan UUD 1945 ditegaskan bahwa yang dimaksud oleh negara 

hukum adalah negara hukum dalam tradisi rechtsstaats padahal dalam 

kenyataannya negara hukum dalam tradisi rechtsstaats di daratan 

Eropa tidak memiliki Pancasila atau lebih tragis tidak memiliki dasar 

negara yang „sejenis‟ dengan Pancasila?
3
 Hal ini berarti bahwa negara 

hukum pancasila tidak identik dengan konsep negara hukum yang 

lahir di negara Eropa dan Amerika. 

Ide dan gagasan untuk mengimplementasikan nilai-nilai yang 

terkandung pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di 

indonesia, merupakan perintah konstitusional.  

                                                           
1 Disampaikan pada FGD yang diselenggarakan oleh MPR RI bekerja sama dengan Uniersitas 
muhamadiyah Bengkulu. pada hari jum‟at 28 Oktober 2016 
2 Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 
3 Meskipun Prancis memiliki liberte, equality, dan freternite, namun hanyalah spirit negara yang 
jauh berbeda dengan Pancasila yang dikatakan oleh Bung Karno sebagai perasan dari nilai-nilai 

bangsa Indonesia. Dalam Ibnu Sina Chandranegara fungsi falsafah negara dalam penerapan 

konsep negara hukum ournal.uinjkt.ac.id  Diunduh pada hari selasa tanggal 25 Oktober 016 
pukul 14.24 
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Dalam ilmu pengetahuan hukum, pengertian sumber dari segala 

sumber hukum dapat diartikan sebagai sumber pengenal( kenbron van 

her recht) dan diartikan sebagai sumber asal, sumber nilai-nilai yang 

menjadi penyebab timbulnya aturan hukum ( welbron van recht). 

Maka pengertian Pancasila sebagai sumber bukanlah dalam pengertian 

sumber hukum kenbron sumber tempat ditemukannya, tempat melihat 

dan mengetahui norma hukum positif, akan tetapi dalam arti welbron 

sebagai asal usul nilai. Sumber ini yang menjadi sumber  dari hukum 

positif. Jadi Pancasila merupakan sumber nilai dan dan nilai nilai yang 

terkandung didalamnya dibentuklah norma-norma hukum oleh 

Negara.
4
 

Walaupun wajah hukum pancasila masih buram, namun sedikit 

gambaran dapat ditemukan dari pedoman utama penjabarkan nilai-

nilai yang terkandung di dalam sila-sila pencasila diberikan di dalam 

Undang-Undang Dasar 1945.  

Dalam alinia ke empat pembukaan UUD 1945, termuat unsur- 

unsur yang menurut ilmu hukum di syaratkan bagi adanya suatu tertib 

hukum di indonesia (rechts orde) atau (legai orde) yaitu suatu 

kebulatan dan keseluruhan peraturan- peraturan hokum. Dengan di 

cantumkanya pancasila secara formal didalam pembukaan UUD 1945, 

maka pancasila memperoleh kedudukan sebagai norma dasar hukum 

positif, dengan demikian tata kehidupan benegara tidak hanya 

bertopang pada asas- asas sosial, ekonomi, politik, akan tetapi dalam 

perpaduanya dengan keseluruhan asas yang melekat padanya yaitu 

panduan asas- asas kultural.
5
 

Undang-undang Dasar 1945 merupakan pokok-pokok pikiran 

utama para pendiri bangsa tentang bagaimana negara  ini 

diselenggarakan berdasarkan ketentuan hukum atau disebut sebagai 

negara hukum.  Kedudukan Pancasila sebagai dasar Negara tersebut 

menurut  Kaelan, yang dikutip oleh Ongki dapat diperinci sebagai 

berikut : 

                                                           
4 Ongki Setio Kuncono.Poisi Pancasila sebagai landasan Hukum Di Indoesia. 
http://www.spocjournal.com/ hukum. diunduh pada hari selasa tanggal 12 April 2016 pukul 

16.19  
5 Sri Widayati. Arti Pancasila Sebagai Sumber Hukum. http://www.g-excess.com. Diunduh pada 
Hari selasa tanggal 12 april 2016 pukul 16.21 
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1. Pancasila sebagai dasar Negara adalah merupakan sumber dari 

segala sumber hukum (sumber tertib hukum) Indonesia. Dengan 

demikian Pancasila merupakan asas kerokhanoian tertib hukum 

Indonesia yang dalam Pembukaan UUD 1945 dijelmakan lebih 

lanjut dalsam Empat Pokok Pikiran. 

2. Meliputi suasana kebatinan (Geistlicbenbintergrund) dari Undang 

Undang Dasar 1945. 

3. Mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar Negara (baik 

hukum dasar tertulis maupun tidak tertulis ) 

4. Mengandung norma yang mengharuskan Undang Undang Dasar 

mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain lain 

penyelenggara Negara ( termasuk para penyelenggara partai dan 

golongan fungsional) memegang teguh cita-cita moral rakyat yang 

luhur. Hal ini sebagaimana tercantum dalam pokok pikiran 

keempat yang bunyinya sebagai berikut “ …..Negara berdasarkan 

atas Ketuhanan Yang Maha Esa, menurut dasar kemanusiaan 

yang adil dan beradab “. 

5. Merupakan sumber semangat bagi Undang Undang Dasar 1945, 

bagi penyelenggara Negara, para pelaksana pemerintahan ( juga 

para penyelenggara partai dan golongan fungsional) Hal ini dapat 

dipahami karena semangat adalah penting bagi pelaksanaan dan 

penyelenggaraan Negara karena masyarakat dan negara Indonesia 

senantiasa tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan 

zaman dan dinamika  masyarakat. Dengan semangat yang 

bersumber pada asas kerokhanian Negara sebagai pandangan 

hidup bangsa, maka dinamika masyarakat dan Negara akan tetap 

diliputi dan diarahkan asas kerokhanian Negara.
6
 

Pembicaraa tentang negara hukum pancasila juga merupakan 

bentuk perhatian terhadap hukum yang bersumber pada nilai-nilai  

yang terkandung dalam sila-sila pancasila. Nilai-nilai Pancasila 

bersifat universal, sehingga harus diinternalisasi dalam kehidupan 

berbangsa dan bernegara, termasuk pembangunan hukum. Dalam 

                                                           
6 Op.Cit Ongki.. Lihat juga Kaelan. Negara  Kebangsaan Pancasila. Paradigma. Yogyakarta 
2013Hlm 472.  

www.m
pr

.g
o.

id



 

Susunan, Kedudukan, Fungsi dan Peran DPR RI 201 

 

kaitannya dengan pembangunan, hukum mempunyai fungsi sebagai 

pemelihara ketertiban dan keamanan, sarana pembangunan, penegak 

keadilan dan pendidikan masyarakat.
7

  Sehingga segala bentuk 

aktivitas pengembangan (rechsbeoefening) hukum nasional harus 

berdasarkan nilai -nilai yang termuat dalam pancasila sebagai norma 

dasar Negara.
8
  Negara hukum Pancasila mengandung lima asas, 

yaitu   

Pertama, asas Ketuhanan Yang Maha Esa.  Asas ini 

tercantum pada Pembukaan UUD 1945 alinea ke IV, yaitu “… 

maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam 

suatu UUD Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
9

 Berdasarkan 

pernyataan ini, Indonesia merupakan negara yang ber-Tuhan, 

agama dijalankan dengan cara yang berkeadaban, hubungan 

antar umat beragama, kegiatan beribadahnya dan toleransi harus 

berdasarkan pada Ketuhanan. Kebebasan beragama harus 

dilaksanakan berdasarkan pada tiga pilar, yaitu freedom 

(kebebasan), rule of law (aturan hukum) dan tolerance 

(toleransi). Kedua, asas perikemanusiaan universal. Asas ini 

mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat 

dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan, juga mengakui 

persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi manusia 

tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, ras, warna 

kulit, kedudukan sosial, dan lainnya. Dalam Pembukaan UUD 

1945 merupakan perwujudan dari asas perikemanusiaan dalam 

hukum positif Indonesia dalam kehidupan sehari-hari hal ini 

terlihat pada lembaga-lembaga yang didirikan untuk 

menampung segala yang tidak seimbang dalam kehidupan 

sosial. Ketiga, asas  kebangsaan atau persatuan dalam 

kebhinekaan, yaitu setiap warga negara mempunyai kedudukan, 

                                                           
7  Ali Taher Parasong. Internalisasi Pancasila dalam Pembentukan    peraturan Perundang-
undangan  di Indonesia. http://fhumj.org  diunduh pada hari selasa tanggal 12 April 2016 pukul 

1634 
8  Dani Pinasang . Falsafah Pancasila Sebagai Norma Dasar ((grundnorm) dalam rangka 
pengembanan sistem hukum nasional. Jurnal Unsrat Vol.XX/ No 3/Apri –juni/2012. 

http://repo.unsrat.ac.id. Diunduh Pada Hari Jum‟at tanggal 15 April 016 pukul 11;14. 
9 Op Cit Ali Taher. Lihat Juga Yudi Latif, Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan 
Aktualitas Pancasila, Jakarta: Kompas Gramedia, 2011, hlm. 67. 
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hak, dan kewajiban yang sama. Asas ini menunjukkan, bahwa 

bangsa Indonesia bebas untuk menentukan nasibnya sendiri dan 

berdaulat, sehingga tidak membolehkan adanya campur tangan 

(intervensi) dari bangsa lain dalam hal mengenai urusan dalam 

negeri. Keempat, asas demokrasi permusyawaratan atau 

kedaulatan rakyat. Penjelmaan dari asas ini dapat dilihat pada 

persetujuan dari rakyat atas pemerintah itu dapat ditunjukkan 

bahwa presiden tidak dapat menetapkan suatu peraturan 

pemerintah, tetapi terlebih dahulu adanya undang-undang 

artinya tanpa persetujuan rakyat Presiden tidak dapat 

menetapkan suatu peraturan pemerintah. Kelima, asas keadilan 

sosial. Asas ini antara lain diwujudkan dalam pemberian 

jaminan sosial dan lembaga negara yang bergerak di bidang 

sosial yang menyelenggarakan masalah-masalah sosial dalam 

negara.
10

 

Walaupun telah ada usaha untuk memperjelas wajah huum 

Pancasila sudah barang tentu wajah hukum pancasila tersebut belum 

sejelas wajah hukum kontemporer. Tulisan-tulisan lepas yang 

membahas hukum yang bersumber pada pancasila masih belum 

terkumpul secara menyeluruh dalam suatu buku yang terintegrasi. 

 

Negara Hukum Pancasila sebagai Negara Hukum Kesejahteraan 

di Indonesia 

Secara tradidsional maka makna negara hukum diasosiasikan 

dengan makna Rechtstaats dan Rule of law. Dalam perkembangannya 

konsep negara hukum, mengalami penyempurnaan yang secara umum 

dapat dilihat antara lain :  

a) Sistem pemerintahan negara yang didasarkan atas kedaulatan 

rakyat.  

b) Bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya 

harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang - undangan.  

c) Adanya jaminan terhadap hak - hak asasi manusia.  

                                                           
10 Ibid 
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d) Adanya pembagian kekuasaan dalam negara  

e) Adanya pengawasan dari badan - badan peradilan yang bebas dan 

mandiri, dalam arti lembaga peradilan tersebut benar - benar tidak 

memihak dan tidak berada di bawah pengaruh eksekutif.  

f) Adanya peran yang nyata dari anggota - anggota masyarakat atau 

warga Negara untuk turut serta mengawasi perbuatan dan 

pelaksanaan kebijaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah.  

g) Adanya sistem perekonomian yang dapat menjamin pembagian 

merata sumber daya yang diperlukan bagi kemakmuran warga 

negara.
11

 

Bagir Manan menyebutkan bahwa dimensi sosial ekonomi dari 

negara berdasar atas hukum adalah berupa kewajiban negara atau 

pemerintah untuk mewujudkan dan menjamin kesejahteraan sosial 

(kesejahteraan umum) dalam suasana sebesar besarnya kemakmuran 

menurut asas keadilan social bagi seluruh rakyat. Dimensi ini secara 

spesifik melahirkan paham negara kesejahteraan (Verzorgingsstaat, 

Welfare state).
12

 Jika adanya kewajiban pemerintah untuk memajukan 

kesejahteraan umum itu merupakan ciri konsep negara kesejahteraan, 

Indonesia tergolong sebagai negara kesejahteraan, karena tugas 

pemerintah tidaklah hanya dibidang pemerintahan saja, melainkan 

harus juga melaksanakan kesejahteraan sosial dalam rangka mencapai 

tujuan Negara, yang dijalankan melalui pembangunan nasional.
13

 

Pilihan indonesia unuk menjadi negara hukum kesejahteraan sebagai 

implementsi negara hukum pancasila dipengaruhi oleh pergesaekan 

sistem ekonomi yang terjadi pada tahun 30n dan 40an, bersamaan 

dengan berkembangnya ide negara kesejahteraan pada saat itu. 

When the modern welfare states started to emerge in the 1930s 

and 1940s, the background was an entirely different one. The socialist 

economy of the Soviet Union seemed to be highly successful, while the 

Western countries had undergone a traumatic period during the inter-

                                                           
11  Syaiful Bakhri. Ilmu Negara dalam Konteks Negara Hukum Modern. Yokyakarta: Total 
Media, 2010. hlm 159.dikutip dari tinjauan pusataka. digilib.unila.ac.id. Diunduh pada hri 

selasa tanggal 25 Oktober 016 pukul 13.58  
12 Prajudi Atmosudirjo. Hukum Administrasi Negara. Jakarta : Ghalia Indonesia, 1994 hlm 19.  
13 Ibid 
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war years with mass unemployment and periods of hyperinflation; 

both among economists and politicians, the belief that markets were 

able to allocate resources in a rational manner, was at a low ebb. As 

several developing countries gained independence from the colonial 

powers, there was also widespread agreement that the road toward 

development had to be paved by centralized economic planning. 

Ruang lingkup kesejahteraan yang henak diwujudkan oleh 

negara, paling tidak memiliki ciri-ciri, sebagai berikut; 

1. Sebagai kondisi sejahtera (well-being). Pengertian ini 

biasanya menunjuk pada istilah kesejahteraan sosial (social 

welfare) sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material 

dan non-material. Midgley, et al (2000: xi) mendefinisikan 

kesejahteraan sosial sebagai “…a condition or state of 

human well-being.” Kondisi sejahtera terjadi manakala 

kehidupan manusia aman dan bahagia karena kebutuhan 

dasar akan gizi, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, dan 

pendapatan dapat dipenuhi; serta manakala manusia 

memperoleh perlindungan dari resiko-resiko utama yang 

mengancam kehidupannya. 

2. Sebagai pelayanan sosial. Di Inggris, Australia dan 

Selandia Baru, pelayanan sosial umumnya mencakup lima 

bentuk, yakni jaminan sosial (social security), pelayanan 

kesehatan, pendidikan, perumahan dan pelayanan sosial 

personal (personal social services). 

3. Sebagai tunjangan sosial yang, khususnya di Amerika 

Serikat (AS), diberikan kepada orang miskin. Karena 

sebagian besar penerima welfare adalah orangorang miskin, 

cacat, penganggur, keadaan ini kemudian menimbulkan 

konotasi negatif pada istilah kesejahteraan, seperti 

kemiskinan, kemalasan, ketergantungan, yang sebenarnya 

lebih tepat disebut “social illfare” ketimbang “social 

welfare” (lihat Kotak 1). 

4. Sebagai proses atau usaha terencana yang dilakukan oleh 

perorangan, lembaga-lembaga sosial, masyarakat maupun 

badan-badan pemerintah untuk meningkatkan kualitas 
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kehidupan (pengertian pertama) melalui pemberian 

pelayanan sosial (pengertian ke dua) dan tunjangan sosial 

(pengertian ketiga).
14

 

Ide dasar negara kesejahteraan beranjak dari abad ke-18 ketika 

Jeremy Bentham (1748-1832) yang dikenal sebagai (father of welfare 

states), mempromosikan gagasan bahwa pemerintah memiliki 

tanggung jawab untuk menjamin the greatest happiness (atau welfare) 

of the greatest number of their citizens. Bentham menggunakan istilah 

„utility‟ (kegunaan) untuk menjelaskan konsep kebahagiaan atau 

kesejahteraan. Berdasarkan prinsip utilitarianisme yang ia 

kembangkan, Bentham berpendapat bahwa sesuatu yang dapat 

menimbulkan kebahagiaan ekstra adalah sesuatu yang baik. 

Sebaliknya, sesuatu yang menimbulkan sakit adalah buruk
15

 

The history of the welfare state is conceived as a series of 

events or incidents essentially linked by the continuum of time. Insofar 

as an explanation of these changes or innovations in policy is 

provided, it is often in terms of the influence of a handful of “great 

men.” For C. V. Dicey, the author of Law and Opinion in England in 

the Nineteenth Century, published in 1905, the dominant role was 

played by great thinkers-philosophers, jurists, social theorists, etc., 

who shaped the opinion of those citizens active in public life.
 16

 

Welfare state difokuskan pada penyelenggaraan sistem 

perlindungan sosial yang melembaga bagi setiap orang sebagai 

cerminan dari adanya hak kewarganegaraan (right of citizenship), di 

satu pihak, dan kewajiban negara (state obligation), di pihak lain. 

Kesejahteraan negara ditujukan untuk menyediakan pelayanan-

pelayanan sosial bagi seluruh penduduk – orang tua dan anak-anak, 

pria dan wanita, kaya dan miskin, sebaik dan sedapat mungkin. Di 

negara-negara Barat, welfare state sering dipandang sebagai strategi 

                                                           
14  Suharto.peta dan dinamika welfare state di beberapa negara - International 
...www.policy.hu/suharto/ . Diunduh Pada hari selasa tanggal 26 Oktober 2016 pukul 15.06 
15 Ibid 
16 Dikutip oleh Ian Gough. Theories of the Welfare State: a Critique. eprints.lse.ac.uk. Diunduh 
pada hri selasa tanggal 25 Oktober 016 pukul 14.33 
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„penawar racun‟ kapitalisme, yakni dampak negatif ekonomi pasar 

bebas. 
17

 

Welfare state sering disebut sebagai bentuk dari „kapitalisme 

baik hati‟ (compassionate capitalism)... Meski dengan model yang 

berbeda, negara-negara kapitalis dan demokratis seperti Eropa Barat, 

AS, Australia dan Selandia Baru adalah beberapa contoh penganut 

welfare state. Sedangkan, negara-negara di bekas Uni Soviet dan Blok 

Timur umumnya tidak menganut welfarestate, karena mereka bukan 

negara demokratis maupun kapitalis). 
18

 

Menunjuk pada negara yang memiliki GDP tinggi dan 

pengeluaran sosial yang tinggi pula. Status ini diduduki oleh negara-

negara Skandinavia dan Eropa Barat yang menerapkan model 

kesejahteraan negara universal dan korporasi. Swedia, Denmark, dan 

Norwegia, misalnya, masing-masing memiliki GDP (PE) sebesar 

US$26.625; US$ 25.150; dan US$24.924. Pengeluaran sosial (PS) 

mereka juga ternyata sangat tinggi, yakni masing-masing sebesar 

33,1%; 27,8%; dan 28,7% dari jumlah total pengeluaran 

pemerintahnya. Jerman (PE US$23.536 – PS US$23,5%) dan Austria 

(PE US$20.391 – PS 24,5%) juga termasuk kategori ini
19

 

Di negara-negara yang menganut welfare state, negara harus 

melayani masyarakatnya dengan memberikan pelayanan publik seperti 

pendidikan, perumahan, dan pelayanan sosial lainnya. Orang memiliki 

akses untuk pendidikan dengan gratis, pelayanan kesehatan dengan 

kualitas bagus, perumahan yang disediakan negara, serta transportasi 

publik yang nyaman dan terjangkau oleh masyarakat.
20

 

Negara kesejahteraan bukanlah wujud dari sosialisme. Dalam 

format negara kesejahteraan memang terdapat persinggungan antara 

pemikiran liberal dan kolektivis sosial demokrat, khususnya dalam 

area ”sosial justice” dan ”mutual responsibility and the duty of the 

strong aid to the weak” Namun, persinggungan tersebut tidak bisa 

                                                           
17 Suharto.Op.cit 
18 Ibid 
19 Ibid 
20 Ainur Rofieq. pelayanan publik dan welfare state. download.portalgaruda.org. Diunduh pada 

hri selasa tanggal 25 Oktober 016 pukul 15 Diunduh pada hri selasa tanggal 25 Oktober 016 
pukul.08 

www.m
pr

.g
o.

id



 

Susunan, Kedudukan, Fungsi dan Peran DPR RI 207 

 

menghapuskan perbedaan dasar diantara pandangan kolektivis dan 

liberal. Kaum kolektivis menilai negara kesejahteraan sebagai bentuk 

peralihan dari kapitalisme laissez faire menuju sosialisme, sehingga 

dalam kaca mata mereka, negara kesejahteraan tidak pernah lebih dari 

suatu ”tahapan antara” (a staging post in the transition)
21

. 

Implementasi Konsep negara kesejahteran di setiap negar tidak 

identik sama, karena dipengaruhi oleh konstalsi budaya, politik, sosial 

dan ekonomi, serta teritorial negar tersebut. Demikian juga dengan 

implementasi negara hukum kesejahteraan indonesia. Negara hukum 

Panncasila yang merupakan implementasi negara hukum 

kesejahteraan di Inondeisia memiliki kekhususan Tesendiri. Nili-nilai 

Pancasila seharusnya menjadi dasar pengembangan konsep negara 

hukum kesejahteraan di Indonesia. Negara hukum Pancasila tidak saja 

menguapayakan kesehjateraan materi, tetapi juga kedamaian spriritual 

masyaakatnya. Masyarakat indonesia yang Religious harus difasilitasi 

oleh negara untuk memenuhi kebutuahan tersebut. (Vide Pasal 29 

UUD). Negara Hukum Pancasila juga harus memperhatikan aspek 

hunmanisme dan perlindungan hak asasi manusia. (ide pasal 28 UUD 

1945). Negara hukum pancasila harus mengutamakan ksejahteraan 

ekonomi yang dilakukan secara bergotong royong.  Perekonomian 

disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. 

Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang 

menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi dan 

air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh 

negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. 

Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi 

ekonomi dengan prinsip  kebersamaan, efisiensi berkeadilan, 

berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan 

menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.  

(Vide Pasal 33 UUD 1945), Negara Indonesia juga harus berperan 

serta untuk.  memelihara Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar, 

mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan 

memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai 

                                                           
21 N Barr, The Economics of the Welfare State, (Stanford: Stanford University Press, 1998), p.44-

63. Dalam Muryanto Amin. Konsep Negara Kesejahteraan Dari Waktu Kewaktu. Jurnal 

POLITEIA|Vol.3|No.2 |Juli 2011 ISSN: 0216-9290.hlm 56 
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dengan martabat kemanusiaan. Negara bertanggung jawab atas 

penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan 

umum yang layak.(vide pasal 34)  

 

Lembaga Negara dalam Negara Hukum Pancasila  

Pertanyaan selanjutnya setelah kita mendapatkan jawaban 

bahwa inonesia dididirikan atas dasar Pancasila, sebagaimana 

diformulasikan di dalam pembukaan UUD 1945. Undang Undang 

dasar 1945 sebagai konstitusi tertulis harus menjadi dasar bagi 

penyusunan strukur organ negara Indonesia.  

Konstitusi selalu dianggap “mendahului” dan “mengatasi” 

pemerintahan dan segala keputusan serta peraturan lainnya. A 

Constitution, kata Thomas Paine, “is not the act of a government but 

of the people constituting a government”.13 Konstitusi disebut 

mendahului, bukan karena urutan waktunya, melainkan dalam sifatnya 

yang superior dan kewenangannya untuk mengikat
22

.  

Charles Howard McIlwain menjelaskan: In fact, the traditional 

notion of constitutionalism before the late eighteenth century was of a 

set of principles embodied in the institutions of a nation and neither 

external to these nor in existence prior to them.
23

 Secara tradisional, 

sebelum abad ke-18, konstitutionalisme memang selalu dilihat sebagai 

seperangkat prinsip-prinsip yang tercermin dalam kelembagaan suatu 

bangsa dan tidak ada yang mengatasinya dari luar serta tidak ada pula 

yang mendahuluinya.
24

 

Konstitusi tertulis pertama yang dikenal dalam peardaban dunia 

adalah yang disebut sebagai Piagam madinah. Piagam Madinah ini 

dapat disebut sebagai piagam tertulis pertama dalam sejarah umat 

manusia yang dapat dibandingkan dengan pengertian konstitusi dalam 

arti modern. Piagam ini dibuat atas persetujuan bersama antara Nabi 

Muhammad SAW dengan wakil-wakil penduduk kota Madinah tak 

lama setelah beliau hijrah dari Mekkah ke Yatsrib, nama kota 

                                                           
22  Charles Howard McIlwain, Constitutionalism: Ancient and Modern, (Ithaca, New York: 

Cornell University Press, 1966), h. 20. Dlm ibnu sina. Op.cit. hal.57 
23 Ibid 
24 Ibid 
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Madinah sebelumnya, pada tahun 622 M. Para ahli menyebut Piagam 

Madinah tersebut dengan berbagai macam istilah yang berlainan satu 

sama lain.
25

  

Undang Undang Dasar 1945 seharusnya menjadi pegangan 

utama dalam menyelngarakan negar indonesia untuk mencapai 

tujuannya. Berdasarkan Undang Undang Dasar 1945 maka negara 

indonesia diselenggarakan oleh beberapa organ negara yang disebut 

dengan lembaga tinggi negara. Pertanyaan dasarnya adalah apakah 

Undang-undang Dasar 1945 membagi habis kewenagan oragan-organ 

tersebut sehingga menjdi organ yang terpisah dan berdiri sendiri, 

ataukah masing-masing lembaga tersebut memiliki fungsi yang 

menjadi bagianya yang merupkan pembagian kekuasaan negara.  

Undang Undang Dasar 1945 membagi kekuasaan negara 

kepada beberapa organ yaitu;  

1. MPR (Pasal 2-3 UUD 1945) 

2. Kekuasaan Pemerintahan Negara (Pasal 4-16 UUD 1945) 

3. DPR Pasal ( Pasal 19 -22b UDD 1945) 

4. DPD (Pasal 22 c dan 22 D UUD 1945) 

5. BPK (Pasal 23 UUD 1945) 

6. Mahkamah Agung (Pasal 24 A UUD 1945) 

7. Komisi Judisial (Pasal 24 b) 

8. Mahkamah Konstitusi (Pal 24c UUD 1945) 

Pertanyaan dasarnya adalah apakah pembagian kekuasaan 

negara tersebut didasarkan pada perinsip “Trias politica” yang 

menjadikan setiap lembaga negara menjadi lembaga yang terpisahkan 

dan tidak dapat dicampuri oleh lembaga lain atau  justru lembaga 

lembaga tersebut saling melengkapi satu sama lain dalam menjalankan 

kekuasaan negara. 

Memaknai hubungan antar lembaga maka setiap lembaga 

dirancang untuk memiliki hubungan dengan lembaga lainnya, baik 

                                                           
25 Ibid.hlm 58 
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dalam kaitan koordinasi dalam melaksanakan tugas dan wewenang 

tertentu maupun  dalam melaksanakan aktiitas pengawasan. Pertama 

hendaklah dilihat. Hubungan antar MPR dengan DPR dan DPD yang 

mejalankan fungsi yang hampir sama sebagai lembaga perwakilan, 

baik perwakilan kedaulatan rakyat, perwaklan rakyat, maupun 

perwakilan daerah. Kedua hubungan Presiden dengan MPR, DPR dan 

DPD, ketiga hubungan antara DPR, DPD dan BPK, Keempat 

hunbungan BPK dengan prsiden, Kelima hubungan Mahkamah 

Agung, Komis yudisial, dan mahkamah Konstitusi dengan presiden 

dan DPR,DPD dan BPK. 

Salah satu hubungan klembagaan adalah hubungan Badan 

Perwakilan dngan lembaga Negara lainnya. Pertanyaan dasar yang 

harus dijawab adalah karakter dasar MPR, DPR dan DPD sebagi 

lembaga perwakilan. Majelis Permusywaratan Rakyat terdiri atas 

anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan 

Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut 

dengan undang-undang. Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang 

sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota negara.  Segala putusan 

Majelis Permusyawaratan Rakyat  ditetapkan dengan suara yang 

terbanyak. (Vide Pasal 2 UUD 1945). Pasal 3 menjelaskan ewenang 

MPR yaitu;  Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah 

dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Majelis Permusyawaratan 

Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden.  Majelis  

Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden 

dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-

Undang Dasar. Ketentuan ini tidak menggambar karaktr dasar dari 

MPR, kecuali menyebutkan bahwa MPR merupakan gabungan 

anggota DPR dan DPD. Jika dibanding dengan ketentuan sebelum 

diubah maka Karakter MPR adalah sebagai pemegang Kedaulatan 

Rakyat yang melakukan permusyawaratan dalam menentukan arah 

kebijakan negara dalam mencapai tujuanya. 

Adapun Karakter Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia 

seharusnya dpat dilihat dari ketentuan UUD 1945.  Pasal 20 

menyebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan 

membentuk undang-undang, dan pasal 20 A menjelaskn bahwa; 

Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, 
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dan fungsi pengawasan. Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak 

interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. setiap anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak  Mengajukan pertanyaan, 

menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas.  

Sedangkan Dewan Perwakilan Daerah memiliki Karakter 

sebagai perwakilan dari setiap provinsi yang dipilih melalui pemilihan 

umum. (Vide Pasal 22 C UUD 1945).  dapat mengajukan kepada 

Dewan Perwakilan Rakyat.....  ikut membahas rancangan 

undang-undang;... serta memberikan pertimbangan kepada 

Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang... 

serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan 

Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk 

ditindaklanjuti.(vide Pasal 22 D UUD 1945) 

Berdasarkan ketentuan ini maka Lembaga DPR merupakan 

lembaga pembentuk undang-undang. Kedudukan sebagai lembaga 

pembuat Undang Undang DPR harus bersama-sama dengan Presiden  

dalam pokok bahasan tertentu di bantu oleh DPD. Sebagai lembaga 

pengawas bagi organ lainya maka DPR juga dibantu oleh DPD, BPK, 

Komisi Judisial.  Hal ini menunjukan bahwa DPR tidak dapat secara 

mandiri menjalankan fungsinya.  

Rancang bangun lembaga perwakilan yang diemban oleh tiga 

organ seperti ini perlu dikaji kembali. Secara ideal pemegang 

keadulatan Rakyat adalah MPR, yang merpresentasikan perwakilan 

partai politik dan wakil daerah dan wakil golongan rakyat selain 

anggota partai politik. Karaktr utama MPR adalah melakukan 

permusyawaratan dalam merumuskan kebijakan umum 

penyelenggaraan negara dalam rangka mencapai tujuan bangsa 

Indonesia. Sedangkan pelaksanaan sehari-hari kedaulatan rakyat 

tersebut dilakukan oleh DPR dan DPD dengan persfektif yang 

berbeda. Dalam menjalankan kedaulatan rakyat tersebut DPR Dan 

DPD diberikan kewenangan melakukan pengawasan terhadap kinerja 

lembaga negara lainnya.  

Apabila dasumsikan bahwa DPR merupakan bagian dari 

pemegang kedaulatan rakyat bersam-sama dengan DPD dan Utusan 

Golongan, maka syarat utama anggota DPR sebagai wakil rakyat yang 
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terafiliasi pada partai politik tertentu, seharusnya mereka mengusasi 

dan memehami serta menghayati Visi, misi dan arah perjuangan 

partai, dang telah terlatih dalam memformulasi dan memperjuangkan 

kepentingan rakyat yang memilihnya. Sedangkan anggota DPD 

seharusnya adalah Tokoh Masyarakat yang telah diakui dan teruji 

dalam menyelesaikan persoalan rakyat di daerah provinsi tertentu. 

Anggota DPD seharus Non partisan dan tidak pernah menjadi anggota 

partai politik. Misi utama anggota DPD adalah memperjuangan 

kepentingan daerahnya. 

Karakter Mahkamah Agung Mahkamah Konstitusi dan Komisi 

Judisial, sebagai lembaga negara penyelenggara urusan kehakiman. 

Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji 

peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap 

undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan 

oleh undang-undang. Hakim agung harus memiliki integritas dan 

kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman 

di bidang hukum.  Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial 

kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan 

dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden .(Vide 

pasal 24 A).  

Mahkamah Konstitusi meiliki karakter sebagai  lembaga yang 

berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang 

putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap 

Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga 

negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, 

memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang 

hasil pemilihan umum.  Mahkamah Konstitusi wajib memberikan 

putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan 

pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-

Undang Dasar.(Vide Pasal 24C). Komisi Judisial memiliki karakter 

Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan 

pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam 

rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, 

serta perilaku hakim. Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai 

pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki 

integritas dan kepribadian yang tidak tercela. Anggota Komisi 
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Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan 

Dewan  Perwakilan Rakyat. (Vide pasal 24B). 

 

Sistem Pemerintahan dalam Negara Hukum Pancasila  

Pasal 4 Undang Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa 

Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan 

menurut Undang-Undang Dasar.  Dalam melakukan kewajibannya 

Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden. Sedangkan Pasal 5 

menyebutkan bahwa  Presiden berhak mengajukan rancangan 

undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan  Presiden 

menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang 

sebagaimana mestinya. Pasal 7A, mengatur meknisme pemberhentian 

presiden dan wakil preiden sebelum habis masa  jabatan , yaitu; 

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. Pasal 7 B, 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 

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

Dewan Perwakilan Rakyat.  Pasal 7B ayat 6 menyebutkan bahwa  

Majelis  permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang 

untuk memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling 

lambat tiga puluh hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat 

menerima usul tersebut. Pasal 7C, Presiden tidak dapat membekukan 

dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. 

Pasal 11 Undang Undang Dasar 1945 mengatur bahwa daam 

melakukan tindakan harus dengan perseujun DPR; menyatakan 

perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.  

membuat perjanjian internasional. Demikian juga dengan tindakan 

mengangkat dan menerima duta dan konsul.(Vide Pasal 13 UUD 
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1945), demikian juga dengan memberi amnesti dan abolisi.(vide Pasal 

14 ayat 2). Sedang didalam memberikan grasi dan rehabilitasi 

presiden meminta pertimbangan Mahkamah Agung, (vide Pasal  Pasal 

14 ayat 1). 

Undang undang Dasar 1945 telah memberi pedoman hubungan 

antar lembaga negara khususnya hubungan antar pemerintah, DPR 

dan Mahkamah Agung, adalah hubungan dalam krangka pembagian 

kekuasaan guna wujudkan tujuan bangsa indonesia. Lembaga negara 

yang ada tidak di rancang untuk dipisahkan secara tegas. Pemerintah 

bukanlah lembaga steril dari kekuasaan lembaga negara lainya. 

Demikian juga lembaga negara Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia 

tidak dirancang untuk berdiri sendiri dalam menjalan tugas 

mewujudkan tujuan negara indonesia. Kualitas hubungan antar 

lembaga dipengaruhi oleh kualitas para penyelenggara negara, oleh 

karena itu peningkatan kualits anggota MPR,DPR, DPD, Presiden, 

BPK, Hakim MA dn Hakim MK, serta anggota Komisi Judisial 

menjadi faktor penentu. 

 

Penutup 

1. Negara hukum Pancasila mengandung lima asas, yaitu; Ketuhanan 

Yang Maha Esa, Kemanusiaan yng Adil dan Beradap. Persatuan 

Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan 

dlam permusyawaratan/ perwakilan. Keadilan sosial bagi seluruh 

rakyat Indonesia 

2. Indonesia tergolong sebagai negara kesejahteraan, karena tugas 

pemerintah tidaklah hanya dibidang pemerintahan saja, melainkan 

harus juga melaksanakan kesejahteraan sosial dalam rangka 

mencapai tujuan Negara, yang dijalankan melalui pembangunan 

nasional 

3. Memaknai hubungan antar lembaga maka setiap lembaga tidak di 

rancang untuk dipisahkan secara tegas tetapi dirancang untuk 

memiliki hubungan dengan lembaga lainnya, baik dalam kaitan 

koordinasi dalam melaksanakan  tugas dan wewenang tertentu 

maupun  dalam melaksanakan aktiitas pengawasan 
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SUSUNAN, KEDUDUKAN, FUNGSI DAN PERAN DPR RI 

DALAM SISTEM PRESIDENSIIL 

 

Oleh: Sidiq Aulia 

 

 

Tinjauan terhadap Sistem Pemerintahan Presidensil Indonesia 

Sistem pemerintahan negara dibagi menjadi dua klasifikasi besar, 

yaitu: 

1. Sistem Pemerintahan Presidensil 

2. Sistem Pemerintahan Parlementer 

Klasifikasi sistem pemerintahan presidensial dan parlementer 

didasarkan pada hubungan antara kekuasaan eksekutif dan legislatif. 

Sistem pemerintahan disebut parlementer apabila badan eksekutif 

sebagai pelaksana kekuasaan eksekutif mendapat pengawasan 

langsung dari badan legislatif. Sistem pemerintahan disebut 

presidensial apabila badan eksekutif berada di luar pengawasan 

langsung badan legislatif.  

 

Sistem Pemerintahan Presidensil 

Sistem pemerintahan presidensil ini bertitik tolak dari konsep 

pemisahan sebagaimana dianjurkan oleh teori Trias Politika. Sistem 

ini menghendaki pemisahan secara tegas, khususnya antara badan 

pemegang kekuasaan eksekutif dan badan legislatif. Karakteristik 

sistem presidensial adalah badan perwakilan tidak memilikisupremacy 

of parliament karena lembaga tersebut bukan lembaga pemegang 

kekuasaan negara. Untuk menjamin stabilitas sistem presidensial, 

presiden dipilih, baik secara langsung atau melalui perwakilan, untuk 

masa jabatan tertentu, dan presiden memegang sekaligus jabatan 

kepala negara dan kepala pemerintahan. Sebagai kepala pemerintahan 

dan satu-satunya kepala eksekutif, presiden mengangkat dan 

memberhentikan menteri-menteri negara yang berfungsi sebagai 
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pembantu presiden dan memegang kekuasaan eksekutif dalam bidang 

masing-masing. Kabinet tidak bertanggungjawab secara kolektif,
1
 

tetapi tiap-tiap menteri bertanggung jawab secara individual kepada 

presiden. Contoh negara yang menggunakan sistem pemerintahan 

presidensil: Amerika Serikat, Filipina, Brasil, Mesir, dan Argentina. 

Ciri-ciri sistem pemerintahan presidensil
2
 

1) Kedudukan Presiden di samping sebagai Kepala Negara juga 

sebagai Kepala  Eksekutif (pemerintahan). 

2) Presiden dan Parlemen masing-masing dipilih langsung oleh 

Rakyat melalui Pemilihan Umum. Jadi tidaklah mengherankan 

jikalau ada kemungkinan terjadi komposisi Presiden berasal dari 

partai politik yang berbeda dengan komposisi meyoritas anggota 

partai politik yang menduduki kursi di parlemen. 

3) Karena Presiden dan Parlemen dipilih langsung oleh Rakyat 

melalui pemilihan umum, maka kedudukan antara kedua lembaga 

ini tidak bisa saling mempengaruhi (menjatuhkan seperti halnya di 

sistem parlementer). 

4) Kendati Presiden tidak dapat diberhentikan oleh parlemen di 

tengah-tengah masa jabatannya berlangsung, namun jika Presiden 

malakukan perbuatan yang melanggar hukum, maka presiden 

dapat dijatuhi Impeachment (Pengadilan DPR). 

5) Dalam rangka menyusun Kabinet (Menteri), Presiden wajib minta 

persetujuan Parlemen. Di sini Presiden hanya menyampaikan 

nominasi anggota kabinet, sedangkan parlemen memberi 

persetujuan personil yang telah diajukan oleh Presiden. 

6) Menteri-menteri yang diangkat oleh Presiden tersebut tunduk dan 

bertanggung jawab kepada Presiden. 

 

 

 

                                                           
1 Liat Muhammad arief iskandar,  sistem presidensialisme yang lemahhttp://www.waspada.co.id, 

diakses 26-10-2016. 
2 Utrecht, 1962, Pengantar Hukum Administrasi Negara, Ichtiar, Jakarta, hlm 246 
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Kelebihan Sistem Pemerintahan Presidensil
3
 

1) Badan eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak 

tergantung pada parlemen. 

2) Masa jabatan badan eksekutif lebih jelas dengan jangka waktu 

tertentu. Misalnya, masa jabatan Presiden Amerika Serikat adalah 

empat tahun, Presiden Indonesia adalah lima tahun. 

3) Penyusun program kerja kabinet mudah disesuaikan dengan 

jangka waktu masa  jabatannya. 

4) Legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan-jabatan eksekutif 

karena dapat diisi oleh orang luar termasuk anggota parlemen 

sendiri. 

Kekurangan Sistem Pemerintahan Presidensil
4
 

1) Kekuasaan eksekutif diluar pengawasan langsung legislatif 

sehingga dapat menciptakan kekuasaan mutlak. 

2) Sistem pertanggungjawaban kurang jelas. 

3) Pembuatan keputusan atau kebijakan publik umumnya hasil 

tawar-menawar antara eksekutif dan legislatif sehingga dapat 

terjadi keputusan tidak tegas dan memakan waktu yang lama. 

 

Sistem Pemerintahan Parlementer 

Sistem parlementer adalah sistem pemerintahan yang 

menggabungkan kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif dalam 

suatu lembaga pemegang kedaulatan rakyat yang bernama 

parlemen
5
. Kedudukan kepala negara biasanya dipegang oleh raja, 

ratu, presiden, ataupun sebutan lain yang sesuai dengan bahasa resmi 

yang dipakai di negara bersangkutan, sedangkan jabatan kepala 

pemerintahan biasanya disebut perdana menteri (prime 

minister).
6
  Fungsi perdana menteri dalam kegiatan pemerintahan 

                                                           
3 Ibid.,hlm 250 
4 Ibid.,hlm 261 
5  Sofian Effendi, “Mencari Sistem Pemerintahan Negara”, sofian.staff.ugm.ac.id.,diunduh 

27/10/2016 ,  20.30 WIB 
6 E.Utrecht, 1962, Pengantar Hukum Administrasi Negara, Ichtiar, Jakarta, hlm. 314 
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adalah menjalankan kekuasaan tata usaha negara dalam lingkungan 

jabatan eksekutif sedangkan fungsi presiden sebagai kepala negara 

hanya bersifat simbolik dalam organisasi negara.
7

 C.F. Strong, 

membedakan kedua jabatan tersebut yakni kepala negara disebut 

sebagai nominal executive, sedangkan kepala pemerintahan disebut 

sebagai real executive. 

Pada prinsipnya sistem pemerintahan parlementer menitik 

beratkan pada hubungan antara organ negara pemegang kekuasaan 

eksekutif dan legislatif. Sistem ini merupakan sisa-sisa peninggalan 

sistem Monarkhi. Dikatakan demikian karena kepala negara apapun 

sebutannya, mempunyai kedudukan yang tidak dapat diganggu gugat. 

Sedangkakan penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari diserahkan 

kepada Menteri (Perdana Menteri). 

Contoh negara yang menggunakan sistem pemerintahan 

parlementer: Inggris, India, Malaysia, Jepang, dan Australia. 

Ciri-ciri dari sistem pemerintahan parlementer 

1) Terdapat hubungan yang erat antara eksekutif dan legislatif 

(parlemen), bahkan antara keduanya saling ketergantungan satu 

sama lain. 

2) Eksekutif yang dipimpin oleh Perdana Menteri dibentuk oleh 

parlemen dari partai politik atau organisasi peserta pemilu yang 

menduduki kursi mayoritas di parlemen. 

3) Kepala Negara (apapun sebutannya) hanya berfungsi ataupun 

berkedudukan sebagai Kepala Negara. Tidak sebagai kepala 

eksekutif atau pemerintahan. 

4) Dikenal adanya mekanisme pertanggungjawaban Menteri kepada 

Parlemen yang mengakibatkan parlemen dapat membubarkan 

ataupun menjatuhkan mosi tidak percaya kepada Kabinet, jika 

pertanggungjawaban atas pelaksanaan pemerintahan yang 

dilakukan oleh Menteri baik dibidangnya masing-masing ataupun 

atas dasar kolektifitas tidak dapat diterima oleh parlemen. 

                                                           
7  Jimly Asshidiqie, 2007, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi, Bhuana Ilmu 
Populer, Jakarta, hlm. 311 
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Kelebihan sistem pemerintahan parlementer 

1) Pembuat kebijakan dapat ditangani secara cepat karena mudah 

terjadi penyesuaian pendapat antara eksekutif dan legislatif. Hal 

ini karena kekuasaan eksekutif dan legislatif berada pada satu 

partai atau koalisi partai. 

2) Garis tanggung jawab dalam pembuatan dan pelaksanaan 

kebijakan publik jelas. 

3) Adanya pengawasan yang kuat dari parlemen terhadap kabinet 

sehingga kabinet menjadi berhati-hati dalam menjalankan 

pemerintahan. 

Kekurangan sistem pemerintahan parlementer
8
 

1) Kedudukan badan eksekutif/kabinet sangat tergantung pada 

mayoritas dukungan parlemen sehingga sewaktu-waktu kabinet 

dapat dijatuhkan oleh parlemen. 

2) Kelangsungan kedudukan badan eksekutif atau kabinet tidak bias 

ditentukan berakhir sesuai dengan masa jabatannya karena 

sewaktu-waktu kabinet dapat bubar. 

3) Kabinet dapat mengendalikan parlemen. Hal itu terjadi apabila 

para anggota kabinet adalah anggota parlemen dan berasal dari 

partai mayoritas. Karena pengaruh mereka yang besar diparlemen 

dan partai, anggota kabinet dapat mengusai parlemen. 

4) Parlemen menjadi tempat kaderisasi bagi jabatan-jabatan 

eksekutif. Pengalaman mereka menjadi anggota parlemen 

dimanfaatkan dan manjadi bekal penting untuk menjadi menteri 

atau jabatan eksekutif lainnya 

Berdasarkan ciri-ciri kedua sistem pemerintahan di atas menjadi 

perdebatan sampai sekarang dikalangan para pakar hukum tata negara 

dan politik bahwa sistem pemerintahan Indonesia menganut sistem 

pemerintahan berbentuk presidensial atau Parlementer. Hanta yuda, 

mengemukakan bahwa ketika UUD 1945 belum diamandemen, corak 

pemerintahan Indonesia sering dikatakan sebagai sistem 

                                                           
8 .E.Utrecht, 1962, Pengantar Hukum Administrasi Negara, Ichtiar, Jakarta, hlm. 319 
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semipresidensial. Namun dalam prakteknya sistem pemerintahan 

Indonesia justru lebih mendekati corak parlementer.  Dan setelah 

amandemen UUD 1945 sistem pemerintahan indonesia menjadi 

sistem presidenesial murni. Sedangkan Bagir manan menyebutkan 

bahwa sistem pemerintahan indonesia menganut sistem pemerintahan 

presidensial karena berpendapat pertanggungjawaban presiden kepada 

MPR bukan merupakan pertanggungjawaban kepada badan legeslatif. 

dalam hal ini menambahkan, petanggungjawaban Presiden kepada 

MPR tidak boleh disamakan dengan pertanggungjawaban 

kabinet  kepada parlemen (dalam sistem parlementer).  

Berbeda pendapat dengan apa yang dijelaskan Sri Soemantri 

bahwa sistem pemerintahan Indonesia menganut sistem campuran. 

Karasteristik campuran didasarkan pada kesimpulan yang ditarik dari 

penjelasan UUD 1945, yaitu presiden dipilih dan diangkat oleh MPR, 

Presiden mandataris MPR,
9

 MPR pemegang kekuasaan negara 

tertinggi, Presiden tunduk dan bertanggungjawab kepada MPR, 

Presiden untergroentet kepada MPR. jadi esensi dari kelima hal itu, 

presiden sebagai badan eksekutif mendapat pengawasan langsung dari 

badan legislatif. apabila eksekutif mendapat pengawasan langsung 

dari badan legeslatif, maka hal itu menunjukkan adanya segi 

pemerintahan parlementer. Disamping sistem pemerintahan 

parlementer,  UUD 1945 juga mengandung anasir sistem presidensial. 

Anasir itu dapat dilihat dari adanya ketentuan bahwa presiden 

merupakan pemegang kekuasaan pemerintahan. Dengan posisi seperti 

begitu, UUD 1945 menyatakan bahwa menteri-menteri diangkat dan 

diberhentikan oleh presiden. Selain kedua hal itu, dalam sistem 

ketatanegaraan Indonesia, di samping sebagai kepala pemerintahan 

yang mempunyai kekuasaan riil, presiden juga sebagai kepala 

negara (nominal head of state).
10

 

Sedangkan Jimly asshiddiqie, mengemukakan bahwa setelah 

UUD 1945 diubah maka dalam hal ini, yang lebih dekat dengan sistem 

yang dipakai di indonesia  adalah sistem Amerika Serikat, yaitu sistem 

                                                           
9  Dijelaskan oleh Sri Soemantri (1971:76), Lihat Koerniatmanto Soetoprawiro, 
http://mertodaily.com/index.php/component/content/article/39-domestic-policy/380-sistem-

pemerintahan-indonesia , Dikunjungi tanggal 28/10/2016. 
10 Hendarman Ranadideksa, Arsitektur konstitusi demokratik mengapa ada negara yang gagal 
melaksanakan demokrasi, Fokusmedia, Jakarta, 2007, hal.100. 
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presidensial murni. Sedangkan ditambahkan lagi bahwa sistem 

pemerintahan Republik Indonesia bersadarkan UUD 1945 yang 

disahkan PPKI pada 18 Agustus 1945, juga menganut sistem 

campuran. Tetapi pada pokoknya, sistem yang dianut adalah sistem 

presidensial, tetapi presiden ditentukan tunduk dan bertanggungjawab 

kepada lembaga MPR yang terdiri atas anggota DPR dan ditambah 

utusan-utusan golongan fungsional.  

Perdebatan dikalangan akademisi terhadap sistem pemerintahan 

Indonesia itu terjadi diakibatkan bapak pendiri bangsa ini yang 

mengiingkan memakai sistem pemerintahan yang bersifat “Sistem 

sendiri” sesuai dengan usul Dr. Soekiman, BPUPK dari Yogyakarta, 

dan Prof. Soepomo Ketua Panitia Kecil BPUPK. Pada rapat panitia 

hukum dasar, bentukan BPUPKI, tanggal 11 Juni 1945 dicapai 

kesepakatan bahwa Indonesia tidak akan menggunakan sistem 

parlementer seperti inggris karena karena merupakan penerapan dari 

pandangan individualisme. Sistem tersebut juga tidak mengenal 

pemisahan kekuasaan yang tegas. Antara cabang legisltatif dan 

eksekutif terdapat fusion of power karena kekuasaan eksekutif 

sebenarnya adalah „bagian“ dari kekuasaan legislatif. Perdana Menteri 

dan para menteri sebagai kabinet yang kolektif adalah anggota 

parlemen.  Sebaliknya, sistem Presidensial dipandang  tidak cocok 

untuk Indonesia yang baru merdeka karena sistem tersebut 

mempunyai tiga kelemahan. Pertama, sistem presidensial mengandung 

resiko konflik berkepanjangan antara legislatif – eksekutif. Kedua, 

sangat kaku karena presiden tidak dapat diturunkan sebelum masa 

jabatannya berahir. Ketiga, cara pemilihan “winner takes all” seperti 

dipraktekkan di Amerika Serikat bertentangan dengan semangat 

demokrasi.
11

 

 

 

                                                           
11  Sofian Effendi, Mencari Sistem Pemerintahan 

Negara, http://sofian.staff.ugm.ac.id/artikel/Effendi—Mencari-Sistem-Pemerintahan-
Negara.pdf , dikunjungi tanggal 28/10/2016. 
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Kewenangan dan Kedudukan Presiden dan DPR menurut UUD 

NRI Tahun 1945 (setelah amandemen)
12

 

No PRESIDEN DPR RI 

1. Pasal 4 Ayat (1) “ Presiden 

Republik Indonesia memegang 

Kekuasaan 

Pemerintahan menurut Undang-

Undang Dasar. 

Pasal 7C “Presiden tidak dapat 

membekukan dan/atau 

membubarkan Dewan Perwakilan 

Rakyat”. 

2. Pasal 5 Ayat (1) “ Presiden 

berhak mengajukan rancangan 

undang- undang kepada Dewan 

Perwakilan Rakyat. 

 

Pasal 5 Ayat (2) “Presiden 

menetapkan peraturan 

pemerintah untuk menjalankan 

undang-undang sebagaimana 

mestinya 

Pasal 11 Ayat (1) “ Presiden 

denganPersetujuan Dewan 

Perwakilan Rakyat menyatakan 

perang, membuat perdamaian dan 

perjanjian dengan negara lain. 

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 

3. Pasal 7 “Presiden dan Wakil 

Presiden memegang jabatan 

selama lima tahun, dan 

sesudahnya dapat dipilih kembali 

dalam jabatan yang sama, hanya 

untuk satu kali masa jabatan. 

Pasal 13 Ayat (2) “Dalam hal 

mengangkat duta, Presiden 

memperhatikan pertimbangan 

Dewan Perwakilan Rakyat. 

4. Pasal 10 “ Presiden memegang 

kekuasaan yang tertinggi atas 

Angkatan Darat, Angkatan laut 

dan Angkatan Udara. 

Pasal 20 Ayat (2) “Setiap rancangan 

undang-undang dibahas oleh 

Dewan Perwakilan Rakyat dan 

Presiden untuk mendapat persetujuan 

bersama. 

5. Pasal 11 Ayat (1) “ Presiden 

denganPersetujuan Dewan 

Perwakilan Rakyat menyatakan 

perang, membuat perdamaian dan 

Pasal 20A Ayat (1) “Dewan 

Perwakilan Rakyat memiliki 

fungsilegislasi, fungsi anggaran, dan 

fungsi pengawasan.” 

                                                           
12 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
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perjanjian dengan negara lain. 

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 

Pasal 20A Ayat (2) “Dalam 

melaksanakan fungsinya, selain hak 

yang diatur dalam pasal-pasal lain 

Undang-Undang Dasar ini, Dewan 

Perwakilan Rakyat mempunyai 

hak interpelasi, hak angket, dan 

hak menyatakan pendapat. 

Pasal 20 Ayat (3) “Selain hak yang 

diatur dalam pasal-pasal lain Undang-

Undang Dasar ini, setiap anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat 

mempunyai hakmengajukan 

pertanyaan, menyampaikan usul dan 

pendapat serta hak imunitas. 

6. Pasal 12 “Presiden menyatakan 

keadaan bahaya. Syarat-syarat 

dan akibatnya keadaan bahaya 

ditetapkan dengan undang-

undang. 

 

 

Pasal 21 “Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat 

berhakmengajukan usul rancangan 

undang-undang”. 

7. Pasal 13 Ayat (1) “ Presiden 

mengangkat duta dan konsul. 

Pasal 13 Ayat (2) “Dalam hal 

mengangkat duta, 

Presidenmemperhatikan 

pertimbangan Dewan 

Perwakilan Rakyat. 

Pasal 22 Ayat (2) “Peraturan 

pemerintah itu harus 

mendapat persetujuan Dewan 

Perwakilan Rakyat dalam 

persidangan yang berikut 

8. Pasal 14 Ayat (1) “Dalam hal 

mengangkat duta, 

Presidenmemperhatikan 

pertimbangan Dewan 

Perwakilan Rakyat. 

Pasal 14 Ayat (2) “Presiden 

memberi amnesti dan abolisi 

denganmemperhatikan  pertimb

angan Dewan Perwakilan 

Rakyat. 

 

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. 
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9. Pasal 15 “Presiden 

memberi gelar, tanda jasa, dan 

lain-lain tanda kehormatan yang 

diatur dengan undang-undang. 

Pasal 23E Ayat (2) “Hasil 

pemeriksaan keuangan 

negara diserahkan kepada Dewan 

Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah, dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai 

dengan kewenangannya 

10. Pasal 16 “Presiden membentuk 

suatu dewan 

pertimbangan yang bertugas 

memberikan nasihat dan 

pertimbangan kepada Presiden, 

yang selanjutnya diatur dalam 

undangundang. 

Pasal 23F Ayat (1) “Anggota Badan 

Pemeriksa Keuangan dipilih oleh 

Dewan Perwakilan Rakyat dengan 

memperhatikan pertimbangan Dewan 

Perwakilan Daerah dan diresmikan 

oleh Presiden. 

11. Pasal 17 Ayat (2) “Menteri-

menteri itudiangkat dan 

diberhentikan oleh Presiden. 

Pasal 24A Ayat (3) “Calon hakim 

agung diusulkan Komisi Yudisial 

kepada Dewan Perwakilan 

Rakyatuntuk mendapatkan 

persetujuan dan selanjutnya 

ditetapkan sebagai hakim agung oleh 

Presiden. 

12. Pasal 20 Ayat (2) “Setiap 

rancangan undang-undang 

dibahas oleh Dewan Perwakilan 

Rakyat dan Presiden untuk 

mendapat persetujuan 

Bersama. 

Pasal 24B Ayat (3)“ Anggota Komisi 

Yudisial diangkat dan diberhentikan 

oleh Presiden dengan persetujuan 

Dewan Perwakilan Rakyat.” 

13. Pasal 22 Ayat (1) “Dalam hal 

ihwal kegentingan yang 

memaksa, Presiden berhak 

menetapkan peraturan 

pemerintah sebagai pengganti 

undang-undang.” 

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. 

14. Pasal 23F Ayat (1) “Anggota 

Badan Pemeriksa Keuangan 

dipilih oleh Dewan Perwakilan 

Rakyat dengan memperhatikan 

pertimbangan Dewan Perwakilan 

Daerah dan diresmikan oleh 

Presiden. 
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15. 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. 

 

16. Pasal 24B Ayat (3)“ Anggota 

Komisi Yudisial diangkat dan 

diberhentikan oleh 

Presiden dengan persetujuan 

Dewan Perwakilan Rakyat”. 

 

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. 

 

 

Berdasarkan tabel diatas maka hemat penulis dapat menafsirkan 

bahwa kedudukan dan kewenangan Presiden sebagai pemegang 

kekuasaan eksekutif memiliki kewenangan lebih besar ketimbang 

legeslatif. kalau kita melihat dari sudut sistem pemerintahan dimana 

untuk mengambil sebuah kesimpulan bahwa ketika sistem 

pemerintahan tersebut menempatkan Presiden sebagai subjek 

pemerintahannya, disamping itu kedudukan dan kewenangannya juga 

kuat maka sistem tersebut memakai sistem presidensial. Tetapi ketika 

apabila menempatkan parlemen sebagai subjek pemerintahannya, 

disamping itu kedudukan dan kewenangannya juga kuat maka sistem 

pemerintahannya adalah parlementer. Dari tabel diatas maka dapat 

disimpulkan bahwa sistem pemerintahan indonesia lebih cenderong 

kepada sistem pemerintahan presidensial karena kewenangan presiden 

yang lebih dominan ketimbang DPR. Dari 37 Pasal yang ada dalam 

UUD NRI Tahun 1945 dimana Presiden mempunyai Sekitar 17 Pasal 

dan 21 Ayat yang menguatkan kedudukan dan Kewenangannya 

didalam UUD NRI Tahun 1945. Sedangkan DPR hanya mempunyai 
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Sekitar 13 Pasal dan 16 Ayat yang menguatkan kedudukan dan 

Kewenangannya didalam UUD NRI Tahun 1945. Tetapi dalam Pasal-

pasal tersebut banyak Pasal yang mengharuskan mendapat persetujuan 

bersama antara Presiden dan DPR. Jadi secara tidak langsung 

konstitusi indonesia menghendaki hubungan antara Presiden dan DPR 

tersebut berjalan dengan baik. 

Sebenarnya dalam sistem pemerintahan Presidensial seperti 

yang diterapkan di Amerika Serikat menghendaki adanya Pemisahan 

Kekuasaan (The Separation of Power) tegas antara Eksekutif, 

Legeslatif dan Yudikaf seperti ajaran Montesqie
13

 dan merupakan 

sebuah ciri sistem pemerintahan parlementer apabila tidak terjadi 

pemisahan tegas antara Eksekutif, Legeslatif dan Yudikatif. Tetapi 

kalau kita melihat secara kompherensif didalam UUD NRI Tahun 

1945 ternyata banyak Pasal-pasal yang memuat Hubungan antara 

lembaga negara tersebut sangat erat. Antara Presiden dan DPR 

mempunyai hubungan yang sangat erat khususnya dibidang legeslasi. 

Kalau dalam ajaran Montesqie, bahwa Legeslatif atau DPR tersebut 

mempunyai kewenangan Membuat undang-undang, sedangkan 

Eksekutif atau Presiden melaksanakan Undang-undang. Tetapi dalam 

UUD NRI Tahun 1945 sesuai pasal 20 Ayat (2) bahwa “ Setiap 

rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat 

dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama”. Frasa 

“Mendapat Persetujuan Bersama” bermakna bahwa antara Presiden 

dan DPR dikehendaki oleh UUD NRI NRI 1945 Untuk duduk 

bersama dalam Proses pembuatan undang-undang. Apabila tidak ada 

kata sepakat dalam proses pembahasan tersebut maka undang-undang 

tersebut tidak dapat disahkan menjadi undang-undang yang berlaku 

umum.  Jadi secara tidak langsung indonesia tidak mengenal 

pemisahan kekuasaan (separation of power) seperti apa yang dianut 

oleh negara Amerika Serikat.  

                                                           
13  Ajaran Montesqie (1689-1755) dalam bukunya De L’Esprit Des Lois terbit Tahun 1748, 
mengemukakan teori pemisahan kekuasaan negara dalam tiga kekuasaan, yaitu : Pertama, 

Kekuasaan Legeslatif (la puissance legislative), yang membentuk undang-undang. Kedua, 

Kekuasaan eksekutif (la puissance executive)  yang melaksanakan undang-undang, dan Ketiga, 
Keputusan Yudikatif (la puissance de juger), yang menjalankan kekuasaan kehakiman. La Ode 

Husain, Negara Hukum, Demokrasi dan Pemisahan Kekuasaan, Umithoa Ukhuwah Grafika, 

Makassar, 2009, Hal. 43. 
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Jadi penulis berkesimpulan bahwa sistem pemerintahan 

parlementer tetap dianut diindonesia kalau kita melihat UUD NRI 

Tahun 1945 dalam perspektif teori Montesqieu bahwa antar legeslatif 

yakni DPR dan Eksekutif yakni Presiden tidak ada pemisahan yang 

tegas antara keduanya.tetapi kita tidak dapat berkesimpulan bahwa 

sistem pemerintahan indonesia menganut sistem parlementer karena 

banyaknya Pasal-pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 yang 

membenarkan bahwa besarnya kedudukan dan kewenangan Presiden 

sebagai Subjek Pemerintahan yang kuat dalam Konstitusi indonesia. 

kita juga tidak dapat mengatakan bahwa sistem pemerintahan 

indonesia menganut sistem campuran, karena menurut saya bahwa 

setiap negara mempunyai cirri khas masing-masing dalam praktek 

katatanegaraannya. Dan Indonesia mempunyai ciri tersendiri dalam 

sistem pemerintahannya yang bersifat presidensial dan demikian juga 

negara lain. Jadi sampai saat ini sistem Pemerintahan indonesia lebih 

cenderung kepada Sistem Pemerintahan Presidensial.  

Perubahan Undang-Undang  Dasar pasca reformasi didasari 

komitmen untuk mempertegas sistem presidensial. Sebaliknya, sistem 

multipartai yang dikombinasikan dengan sistem pemilu proportional 

representation saat ini mendorong partai untuk membentuk koalisi 

yang justru memperlemah sistem presidensial itu sendiri. Koalisi 

merupakan salah satu pranata sistem parlementer yang berekses 

negatif terhadap jalannya pemerintahan. Praktik koalisi di Indonesia 

yang dibentuk sebelum pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden 

didominasi transaksi politik mengenai pembagian jabatan 

pemerintahan tanpa disertai perumusan platform bersama. 

Kenyataannya, koalisi yang dibentuk tidak menjamin bahwa partai-

partai yang tergabung dalam koalisi yang memiliki wakil di badan 

legislatif akan selalu mendukung program-program pemerintah. 

 

Praktik Koalisi Dalam Sistem Presidensial Indonesia  

Perdebatan mengenai sistem pemerintahan bukanlah mengenai 

sistem mana yang lebih baik, melainkan mengenai pilihan mana yang 

lebih tepat bagi suatu negara berdasarkan struktur sosial, budaya 
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politik dan sejarahnya,
14

 karena setiap sistem memiliki kelebihan dan 

kekurangan masing-masing. Secara historis, Indonesia pernah gagal 

menerapkan sistem parlementer.
15

 Pasca Reformasi, perubahan 

Undang-Undang Dasar 1945 mempertegas sistem presidensial sebagai 

dasar penyelenggaraan negara. Namun, sistem kepartaian dan sistem 

pemilu Indonesia saat ini justru memperlemah sistem presidensial itu 

sendiri. Sistem kepartaian Indonesia, yakni multipartai, menyebabkan 

fragmentasi yang luas. Demikian pula sistem Pemilu Indonesia, 

yakni proportional representation, tidak mungkin menghasilkan 

majority government, Keadaan inilah yang mendorong partai politik 

untuk membentuk koalisi. Padahal koalisi adalah salah satu pranata 

sistem parlementer yang berekses negatif terhadap jalannya 

pemerintahan. 

Scott Mainwaring mengemukakan tiga kelemahan koalisi jika 

dibentuk dalam sistem presidensial. Pertama, dalam sistem 

presidensial, presiden membentuk sendiri kabinetnya, sementara partai 

politik mempunyai komitmen yang rendah dalam mendukung 

presiden. Kedua, anggota legislatif dari partai politik yang mempunyai 

menteri di kabinet tidak mendukung pemerintah sepenuhnya. 

Ketiga, secara umum, keinginan partai politik membubarkan koalisi 

lebih kuat dalam sistem pemerintahan presidensial.
16

 

Dalam konteks Indonesia, koalisi dibentuk sebelum Pemilihan 

Umum Presiden dan Wakil Presiden dengan tujuan untuk 

memenangkan calon yang diusung oleh koalisi tersebut. Tawar-

menawar antar partai yang berkoalisi justru mengenai pembagian 

jabatan menteri dan jabatan lainnya tanpa disertai perumusan platform 

bersama, padahal menteri-menteri tersebut berasal dari partai politik 

                                                           
14  Benjamin Reilly, “Government Structure and Electoral 
system”,http://www.cic.nyu.edu/peacebuilding/oldpdfs/E20GovtStructureElectoralSystemsReill

y.pdf, diunduh 27/10/2016, 17.33 WIB. 
15 Sistem pemerintahan parlementer dijalankan di Indonesia sejak tanggal 14 November 1945 
sampai 5 Juli 1959 ketika terbentuknya Kabinet II dibawah pimpinan Perdana Menteri Sutan 

Sjahrir.  Sistem parlementer mendapatkan legalitasnya di dalam  pasal 118 (2)  Konstitusi RIS 
dan  pasal 83 (2) UUD Sementara 1950. Tidak stabilnya pemerintahan 1945-1959 merupakan 

salah satu indikasi gagalnya suatu sistem politik, ditandai dengan jatuh bangunnya kabinet 

selama 14 tahun 17  kali ganti Kabinet. Lihat:http://blog.uad.ac.id/syam/files/2016/11/New-
Microsoft-Pert-4-6.ppt. 
16  Scott Mainwaring, “Presidentialism, Multi-Party, and Democracy: The Difficult 

Equation”,  http://kellogg.nd.edu/publications/workingpapers/WPS/144.pdf, diunduh 
27/10/2016, 17.44 WIB 

www.m
pr

.g
o.

id

http://www.cic.nyu.edu/peacebuilding/oldpdfs/E20GovtStructureElectoralSystemsReilly.pdf
http://www.cic.nyu.edu/peacebuilding/oldpdfs/E20GovtStructureElectoralSystemsReilly.pdf
http://blog.uad.ac.id/syam/files/2016/11/New-Microsoft-Pert-4-6.ppt
http://blog.uad.ac.id/syam/files/2016/11/New-Microsoft-Pert-4-6.ppt
http://kellogg.nd.edu/publications/workingpapers/WPS/144.pdf


 

Susunan, Kedudukan, Fungsi dan Peran DPR RI 231 

 

yang berbeda dengan konstituen dan kepentingan yang berbeda pula. 

Hal inilah yang melemahkan hak prerogatif presiden dalam 

penyusunan kabinet. Profesionalisme yang semestinya menjadi dasar 

pengisian jabatan menteri dilemahkan oleh pengaruh kekuatan partai 

mitra koalisi. Keadaan ini berekses pada kinerja pemerintahan yang 

terbentuk. Selain itu, koalisi yang dibentuk tidak menjamin bahwa 

partai-partai yang tergabung dalam koalisi yang memiliki wakil di 

badan legislatif akan selalu mendukung program-program pemerintah. 

Padahal, salah satu tujuan dibentuknya koalisi agar presiden mendapat 

dukungan mayoritas badan legislatif untuk menghindari deadlock 

antara eksekutif dan legislatif serta immobilisasi dalam 

penyelenggaraan pemerintahan. 

Praktik koalisi di Indonesia yang didorong oleh sistem 

multipartai dan sistem proportional representation justru 

memperlemah sistem presidensial dan mengganggu hubungan 

eksekutif dan legislatif.  Untuk menghindari pembentukan koalisi 

tersebut, penataan sistem kepartaian dan sistem pemilu Indonesia 

perlu dilakukan. Penataan tersebut dilakukan dengan penyederhanaan 

jumlah partai peserta pemilu melalui peningkatan electoral 

threshold dan parliamentary threshold yang dikombinasikan dengan 

sistem distrik. Sistem ini mendorong penyederhanaan partai secara 

alami dan memungkinkan bagi suatu partai untuk meraih posisi 

mayoritas di badan legislatif dan  setidaknya dapat mengurangi 

fragmentasi kekuatan parpol yang ada sehingga memperkecil 

kecenderungan pembentukan koalisi. Apabila pembentukan koalisi 

tidak dapat dihindari melalui mekanisme ini, maka koalisi dapat saja 

dibentuk dengan tetap mempertahankan ide dasar untuk memperkuat 

sistem pemerintahan presidensial melalui beberapa perbaikan yang 

pada akhirnya akan menciptakan pola hubungan yang kondusif antara 

eksekutif dan legislatif. Upaya perbaikan tersebut meliputi:pertama, 

pembentukan koalisi harus dilakukan melalui serangkaian tahapan 

negosiasi formal; kedua, pelaksanaan praktik koalisi tidak hanya 

didasarkan pada transaksi politik, tetapi juga didasarkan 

pada platform bersama yang mengakomodasi kepentingan rakyat; 

ketiga, pelaksanaan praktik koalisi harus ditunjang dengan etika 

politik untuk menyehatkan situasi psiko-politik di Indonesia. Saran 
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yang diajukan yaitu: pertama, desain ketatanegaraan Indonesia perlu 

dievaluasi dalam rangka mempertegas sistem presidensial dan harus 

diikuti dengan keinginan sungguh-sungguh untuk melaksanakan 

sistem presidensial secara ajeg, kedua, apabila hambatan-hambatan 

hukum tidak dapat diselesaikan dengan cara melakukan perubahan 

secara formal, maka praktik ketatanegaraan serta praktik politik yang 

beretika berlandaskan nilai-nilai demokrasi dan kemanusiaan harus 

dikembangkan guna menguatkan sistem presidensial di Indonesia 

Sistem kepartaian berkaitan dengan perilaku partai-partai 

sebagai bagian dari suatu sistem, yaitu bagaimana partai politik 

berinteraksi satu sama lain dan berinteraksi dengan unsur-unsur lain 

dari sistem itu. Prof. Bagir Manan menyatakan bahwa dalam suatu 

tatanan pemerintahan yang demokratis, hubungan timbal balik antara 

infrastruktur dan suprastruktur politik mempunyai peranan 

strategis.
17

 Infrastruktur utama yang berperan dalam sistem 

pemerintahan adalah sistem kepartaian. Sistem kepartaian menunjuk 

pada keanggotaaan partai di parlemen yang turut mempengaruhi 

fragmentasi politik di pemerintahan. Dengan demikian, semakin 

banyak jumlah partai politik maka semakin luas pula fragmentasi 

politik yang terjadi.
18

 

Kombinasi antara sistem multipartai dan sistem pemilihan 

umum proportional representation yang diterapkan di Indonesia saat 

ini menyebabkan sulitnya memperoleh suara mayoritas di badan 

legislatif dan majority government. Hal ini mendorong pembentukan 

pemerintahan koalisi. Prof. Bagir Manan mengartikan koalisi sebagai 

sistem eksekutif yang disusun, didukung dan terdiri dari orang-orang 

yang mewakili partai-partai politik yang mempunyai wakil di badan 

legislatif, dan bertanggung jawab kepada badan legislatif yang 

dibentuk untuk memperoleh dukungan mayoritas badan legislative. 

Dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia, 

disyaratkan pasangan calon harus diusulkan oleh partai politik  atau 

gabungan partai politik yang memperoleh kursi paling sedikit 20% 

(dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat atau 

                                                           
17 Bagir Manan, 1999, Lembaga Kepresidenan, Gama Media, Yogyakarta.Hlm 102. 
18 Ibid, hlm 123 
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memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional 

dalam Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebelum 

pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
19

. Akibatnya, koalisi 

menjadi satu-satunya pilihan bagi partai politik yang tidak memenuhi 

persyaratan tersebut untuk  mengusulkan pasangan calon Presiden 

dan/atau Wakil Presiden. Dengan demikian,  sistem kepartaian  dan 

sistem pemilu Indonesia yang diterapkan saat ini mendorong 

pembentukan koalisi. 

Secara teoretis,  koalisi merupakan salah satu pranata yang 

dikenal dalam sistem parlementer. Dalam praktiknya, terkadang 

pranata ini berakibat negatif terhadap jalannya pemerintahan. 

Benjamin Reilly
20

 dari Australian National University menyebutkan 

beberapa kelemahan koalisi. Pertama,  tendency towards ponderous or 

immobile decision-making karena lebih mudah mengalami executive 

deadlock  yang disebabkan oleh ketidakmampuan partai-partai koalisi 

untuk mencapai kesepakatan mengenai isu-isu tertentu. Kedua, lack of 

accountability and discipline karena sulit bagi para pemilih untuk 

menentukan siapa yang bertanggung jawab atas suatu keputusan dan 

menilai kinerja pemerintahan. Ketiga, propensity towards weak or 

fragmanted government  karena dalam situasi yang terfragmentasi, 

eksekutif cenderung lemah dan tidak stabil sehingga melemahkan 

keberlanjutan dan arah kebijakan publik. 

Scott Mainwaring mengemukakan tiga kelemahan koalisi dalam 

sistem presidensial. Pertama, dalam sistem presidensial, presiden 

membentuk sendiri kabinetnya, sementara partai politik mempunyai 

komitmen yang rendah dalam mendukung presiden. Kedua, anggota 

legislatif dari partai politik yang mempunyai menteri di kabinet tidak 

mendukung pemerintah sepenuhnya. Ketiga, secara umum, keinginan 

partai politik membubarkan koalisi lebih kuat dalam sistem 

pemerintahan presidensial.
21

 Oleh karena itu,  pembentukan koalisi 

                                                           
19 http/fristianhumalanggionline/wordpress.com/university/materi lomba karya tulis ilmiah piala 

mahkamah agung 2010 
20 http/fristianhumalanggionline/wordpress.com/university/materi lomba karya tulis ilmiah piala 
mahkamah agung 2010. 
21  Scott Mainwaring, “Presidentialism, Multi-Party, and Democracy: The Difficult 

Equation”,  http://kellogg.nd.edu/publications/workingpapers/WPS/144.pdf, diunduh 
30/03/2010, 17.44 WIB 
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dalam sistem presidensial lebih problematik dibanding dalam sistem 

parlementer. 

Dalam konteks Indonesia, koalisi dibentuk sebelum Pemilihan 

Umum Presiden dan Wakil Presiden dengan tujuan untuk 

memenangkan calon yang diusung oleh koalisi tersebut. Tawar-

menawar antar partai yang berkoalisi justru mengenai pembagian 

jabatan menteri dan jabatan lainnya tanpa disertai perumusan 

platform bersama, padahal menteri-menteri tersebut berasal dari partai 

politik yang berbeda dengan konstituen dan kepentingan yang berbeda 

pula. Hal inilah yang melemahkan hak prerogatif presiden dalam 

penyusunan kabinet. Profesionalisme yang semestinya menjadi dasar 

pengisian jabatan menteri dilemahkan oleh pengaruh kekuatan partai 

mitra koalisi. Keadaan ini berekses pada kinerja pemerintahan yang 

terbentuk. Selain itu, koalisi yang dibentuk tidak menjamin bahwa 

partai-partai yang tergabung dalam koalisi yang memiliki wakil di 

badan legislatif akan selalu mendukung program-program pemerintah. 

Padahal, salah satu tujuan dibentuknya koalisi agar presiden mendapat 

dukungan mayoritas badan legislatif untuk menghindari deadlock 

antara eksekutif dan legislatif serta immobilisasi dalam 

penyelenggaraan pemerintahan. Misalnya, kasus Bank Century yang 

menunjukkan lemahnya komitmen partai-partai yang menjadi mitra 

koalisi. 

Beberapa hari yang lalu ada sebuah kritikan terhadap lembaga 

Legislatif RI yang datang dari wakil ketua DPR RI sendiri tentang 

diamnya anggota DPR RI terhadap berbagai kebijakan eksekutif yang 

dinilai tidak sesuai rule yang ada, dimana seharusnya mereka duduk di 

Parlemen untuk bersuara dan mengkritisi kebijakan eksekutif yang 

dianggap menyimpang, namun karena jatah “kue” telah didapatkan 

tiada daya nurani untuk bersuara. Dalam kritikannya yang 

disampaikan melalui media social. 

Semua negara yang rakyatnya sejahtera, legislatifnya akan kuat 

mengawasi eksekutif namun yang terjadi di Indonesia saat ini 

legislatif lemah karena adanya koalisi abal-abal yang pada hakikatnya 

bukan penyatuan visi, misi ataupun ideologi tetapi lebih kepada bagi-

bagi kursi kekuasaan, akhirnya semua tindakan ngawur pemerintahan 
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tidak ada yang mencegah, setiap hari di puji oleh media padahal 

sedang merusak Negara yang ini merupakan tugas pokok legislative 

sebagai dewan pengawas, namun semua sudah dilemahkan, padahal 

seharusnya minimal hak bertanya oleh DPR RI bisa dilakukan. 

Seperti, kenapa Presiden bermanuver dengan seringkali meresufle 

menteri dengan alasan yang tidak subtansial atau menjadikan orang 

asing menjadi menteri atau kenapa Presiden tidak melanjutkan kasus 

century, teman Ahok, reklamasi dan sumber waras atau mungkin 

kenapa gubernur DKI tidak diproses sementara gubernur lain diproses, 

ada banyak pertanyaan yang apabila tidak memuaskan DPR RI dapat 

mengajukan hak interpelasi (hak bertanya yang harus dijawab oleh 

Presiden di sidang paripurna DPR) jika jawaban hak interpelasi tidak 

memuaskan DPR bisa menggunakan hak angket (hak angket 

memungkinkan semua sisi gelap peristiwa diungkap terbuka) ini yang 

menjadi sorotan, karena jika hak angket digunakan maka tidak ada 

satupun pejabat yang tidak dapat dipanggil termasuk Presiden, dan 

jika hak angket hasilkan suatu temuan, DPR dapat gunakan hak 

menyatakan pendapat (HMP) dan inilah yang menakutkan. 

Diamnya legislatif saat ini tidak lepas disebabkan karena 

pragmatisme politik yang terjadi, padahal bukan menjadi alasan DPR 

untuk diam melihat dan mengetahui banyaknya masalah di 

pemerintahan walaupun itu dari partainya sendiri, bahwa dalam 

presidensialisme tidak seharusnya anggota DPR tunduk pada 

penguasa, meski ia satu partai. Kalau parlementer wajar, sebab koalisi 

pemerintahan itu dibentuk parlemen dan pemerintahan juga dibentuk 

parlemen maka otomatis anggota parlemen terikat dengan kekuasaan 

yang dia bentuk, berbeda dengan presidensial sebagaimana yang telah 

kita bahas diatas bahwa presiden yang membentuk kekuasaan dan 

parlemen tidak terlibat sehingga sejatinya ia berkoalisi dengan rakyat, 

parlemen ada untuk mengawasi kekuasaan yang dibentuk Presiden, 

sebab kalau semua sudah dikutsertakan masuk pemerintahan dan 

disuruh diam karena diberi jabatan, lalu siapa yang bertugas 

mengawasi pemerintah. Lalu siapa yang menjadi wakil rakyat untuk 

mengawasi pemerintah jika DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) diam.  
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Restrukturisasi Praktik Politik dalam Rangka Penataan 

Hubungan Eksekutif dan Legislatif 

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, kombinasi 

antara sistem multipartai dan sistem pemilihan umum proportional 

representationyang diterapkan di Indonesia saat ini menyebabkan 

sulitnya diperoleh suara mayoritas di parlemen dan majority 

government sehingga mendorong terbentuknya koalisi. Untuk 

menghindari pembentukan koalisi yang justru mengganggu stabilitas 

hubungan antara ekskutif dan legislatif, maka penataan sistem 

kepartaian dan sistem pemilu Indonesia perlu dilakukan. 

Berbeda dengan Indonesia, Amerika Serikat menerapkan sistem 

presidensial secara tegas dan konsisten dengan sistem dua partai (two-

party system). Artinya,  ada dua partai berbeda yang mendominasi 

cabang kekuasaan eksekutif di satu sisi, dan cabang kekuasaan 

legislatif di sisi lainnya. Selain itu, sistem single member majoritarian 

congressional districts yang diterapkan negara ini semakin menutup 

kemungkinan bagi partai-partai lain untuk ikut serta dalam pencalonan 

presiden. Pemilihan Presiden dan Kongres dilaksanakan secara 

terpisah sehingga partai pemenang dalam pemilihan kongres tidak 

serta-merta menjadi pemenang dalam pemilihan presiden. Dengan 

demikian, presiden dan pejabat eksekutif lainnya bisa saja berasal dari 

satu partai sedangkan partai pemenang dalam pemilu kongres dapat 

saja menjadi partai oposisi. 22  Kombinasi antara sistem dua partai 

(two-party system) dan single member majoritarian congressional 

districts terbukti menghindarkan fragmentasi yang luas serta 

memungkinkan untuk menghasilkan majority government sehingga 

tidak perlu membentuk koalisi. 

Dalam konteks Indonesia yang merupakan negara yang plural, 

maka keanekaragaman budaya politik mendorong ke arah 

multipartai sehingga sulit  menerapkan sistem dua partai seperti di 

Amerika Serikat.  Sistem banyak partai ini menyebabkan fragmentasi 

kekuatan parpol semakin luas. Untuk menghindari terjadinya 

fragmentasi yang luas tersebut,  maka perlu diadakan penyederhanaan 

                                                           
22 Almon Leroy Way, Jr., “The American System of Government: Politics & Government in the 
U.S.A”,http://www.proconservative.net/CUNAPolSci201PartThreeB2.shtml. 
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jumlah partai peserta pemilu. Penyederhanaan dapat dilakukan dengan 

meningkatkan ambang batas (electoral threshold) untuk membatasi 

jumlah partai peserta pemilu dan parliamentary threshold  untuk 

membatasi  jumlah partai yang memperoleh kursi di badan 

legislatif.23 Perlu ditegaskan bahwa penyederhanaan tersebut bukan 

dimaksudkan untuk membatasi kebebasan berserikat dan berkumpul 

yang telah dijamin dalam konstitusi, melainkan dimaksudkan untuk 

menyederhanakan jumlah partai. Oleh karena itu, peningkatan ambang 

batas ini harus diatur dalam undang-undang. Hal ini dikarenakan 

penerapan prinsip ambang batas dipandang membatasi keikutsertaan 

individu dalam pemerintahan. Pada prinsipnya, hanya rakyatlah yang 

dapat melakukan pembatasan tersebut. 

Selain sistem kepartaian, sistem pemilu yang dianut oleh 

Indonesia saat ini  yaitu proportional representation tidak mungkin 

menghasilkan majority government. Sebagaimana dikemukakan oleh 

Jean Blondel  bahwaproportional representation kurang mendorong 

partai untuk berintegrasi dan memperluas fragmentasi sehingga 

berujung pada perpecahan yang menyebabkan bertambahnya jumlah 

partai. Untuk menghindari berbagai ekses tersebut, maka penulis 

berpendapat bahwa sistem pemilu yang tepat untuk Indonesia adalah 

sistem distrik atau dikenal pula dengan istilah single-member 

constituency. Sistem ini mendorong penyederhanaan partai secara 

alami dan memungkinkan suatu partai untuk meraih posisi mayoritas 

di parlemen.
24

 

Pada hakikatnya, sistem distrik yang diterapkan dalam sistem 

multipartai dimaksudkan untuk menyederhanakan jumlah partai 

politik. Bahkan, penerapan sistem ini di Amerika Serikat 

menghasilkan dua partai dominan yang menghindarkan negara ini dari 

praktik koalisi. Apabila sistem distrik ini diterapkan di Indonesia, 

setidaknya dapat mengurangi fragmentasi kekuatan parpol yang ada 

sehingga memperkecil kecenderungan pembentukan koalisi. Akan 

tetapi, apabila pembentukan koalisi tersebut tidak dapat dihindari 

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

                                                           
23 ibid 
24 Saldi Isra, “Simalakama Koalisi Presidensial”,http://www.siwah.com/pendidikan/marketing-
politik/simalakama-koalisi-presidensial.html 
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dibentuk dengan tetap mempertahankan ide dasar untuk memperkuat 

sistem pemerintahan presidensial. 

Konsekuensi logis dari pilihan mempertahankan praktik koalisi 

dalam sistem presidensial di Indonesia adalah dengan melakukan 

perbaikan-perbaikan dalam praktik koalisi tersebut. Pada akhirnya, 

perbaikan tersebut akan menciptakan pola hubungan yang kondusif 

antara eksekutif dan legislatif. Upaya perbaikan yang dapat dilakukan 

antara lain.
25

 

Pertama, pembentukan koalisi dilakukan melalui serangkaian 

tahapan negosiasi formal untuk menghindari terjadinya inkoherensi 

paradigma bernegara, inkoherensi sistem politik dan pemerintahan, 

dan inkoherensi tingkah laku kekuasaan berdemokrasi antar partai 

koalisi. Tahapan negosiasi formal ini merupakan landasan penting 

untuk menetapkan komitmen dan konsistensi partai politik dalam 

rangka menjaga keberlangsungan koalisi. Dalam tahapan ini, partai 

politik yang akan membentuk koalisi bersama-sama menentukan 

calon presiden dan wakil presiden yang akan diusung. Untuk 

menentukan calon tersebut, dapat didasarkan pada hasil pemilu 

legislatif dan/atau popularitas calon. Dengan demikian, partai politik 

anggota koalisi mempunyai tanggung jawab yang lebih besar atas 

kelangsungan pemerintahan koalisi. 

Kedua, pelaksanaan praktik koalisi tidak hanya didasarkan pada 

transaksi politik, tetapi juga didasarkan pada platform bersama yang 

mengakomodasi kepentingan rakyat. Pembentukan platform ini 

didasari oleh kesamaan ideologi partai politik bersangkutan. Artinya, 

partai-partai yang mempunyai kesamaan ideologi saja yang dapat 

menjadi mitra koalisi. Selain itu, platform yang telah disepakati 

tersebut harus dideklarasikan kepada rakyat secara layak sehingga 

rakyat turut mengawal jalannya koalisi. Sebagai bentuk 

pertanggungjawaban kepada rakyat, koalisi tersebut harus 

menyampaikan pencapaian-pencapainnya selama masa pemerintahan. 

Ketiga, pelaksanaan praktik koalisi harus ditunjang dengan 

etika politik untuk menyehatkan situasi psiko-politik di 

                                                           
25 Saldi Isra, Problematika koalisi dalam sistem presidensial,http://www.saldiisra.web.id 
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Indonesia.  Etika politik tersebut terefleksi dalam perilaku para pelaku 

politik. Oleh karena itu, diperlukan usaha sungguh-sungguh dari para 

pelaku politik untuk tidak terjebak dalam pragmatisme yang hanya 

berorientasi pada kepentingan sesaat dengan meninggalkan nilai-nilai 

dasar demokrasi dan kemanusiaan, serta tidak melemahkan sistem 

presidensial yang dilembagakan secara hukum melalui lembaga-

lembaga kenegaraan. 

 

Koalisi Dalam Sistem Presidensial Menurut UUD 

Setelah reformasi 1998 bergulir ada sebuah tuntutan oleh 

masyarakat untuk mengubah struktur ketatanegaraan Indonesia, yaitu 

bagaimana mengubah UUD 1945. 1999-2002 adalah sebuah langkah 

awal yang diambil oleh kaum elit-etit kita melalui “kompromi 

politik”
26

 untuk mengubah UUD 1945. tetapi sebelum melakukan 

perubahan UUD 1945, MPR dalam sidang istimewa MPR tahun 1998 

mencabut ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1983 tentang referendum 

yang mengharuskan terlebih dahulu penyelenggaraan referendum 

secara nasional dengan persyaratan demikian sulit  sebelum dilakukan 

perubahan  UUD 1945 oleh MPR.  Setelah ketetapan MPR itu dicabut 

maka diubahlah UUD 1945 sesuai dengan pasal 37 UUD 1945, 

walaupun dalam proses perdebatan tersebut banyak pakar yang 

berbeda pendapat dalam proses perubahan UUD 1945 yaitu apakah 

UUD 1945 di tetapkan dulu sesuai pasal 3 UUD 1945 ataukan 

langsung saja dilakukan perubahan tanpa ditetapkan. Tetapi yang 

terjadi adalah UUD 1945 tersebut langsung dilakukan perubahan 

tanpa dilakukan penetapan terlebih dahulu.  Kemudian ditengah 

proses perubahan UUD 1945, panitia Ad hoc I menyusun kesepakatan 

dasar berkaitan dengan perubahan UUD 1945. Kesepakatan dasar itu 

terdiri atas lima butir, yaitu : 

 

                                                           
26 Kompromi Disini dimaksud adalah kesepakatan “ resultante” dalam artian bahwa konstitusi 

adalah merupakan hasil kesepakatan para pembuatnya sesuai dengan kebutuhan idiologi, politik, 
ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan (ipoleksosbudhankam) pada waktu tertentu 

maka upaya memperbaikinya kembali harus selalu diberi peluang untuk didiskusikan jika 

memang ada perubahan yang signifikan dalam bidang ipoleksosbudhankam. Liat Mahfud MD, 
Perdebatan hukum tata negara pasca reformasi, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, Hlm. Xii. 
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1) Tidak Mengubah Pembukaan UUD 1945. 

2) Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

3) Mempertegas sistem pemerintahan Presidensial. 

4) Penjelasan UUD 1945 yang memuat hal-hal normatif akan 

dimasukkan kedalam pasal-pasal ( batang tubuh ). 

5) Melakukan perubahan dengan cara adendum. 

Dalam permasalahan ini kita akan membahas tentang sistem 

pemerintahan. Dalam artian poin ketiga yaitu  Mempertegas sistem 

pemerintahan Presidensial. Karena para pendiri bangsa ini ketika 

mengubah UUD 1945 berdalih bahwa mempertegas sistem 

presidensial adalah bertujuan untuk memperkukuh pemerintahan yang 

stabil dan demokratis yang dianut oleh negara indonesia dan pada 

tahun 1945 telah dipilih oleh pendiri bangsa. Jadi yang menjadi 

pertanyaan sekarang adalah apakah indonesia menganut sistem 

presidensial seperti apa yang telah digagas para bangsa (the founding 

father’s)?. 

Kalau kita menelaah lebih jauh UUD 1945 setelah amandeman, 

memang tetap mempertahankan sistem presidensial, dengan dalih 

bahwa banyaknya Pasal-Pasal yang menguatkan posisi Presiden 

sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Setelah saya melihat 

dari 37 pasal dalam UUD 1945 setelah amandemen bahwa ada 19 

Pasal yang menguatkan posisi presiden dan 2 (dua) pasal yang 

meminta persetujuan dan pertimbangan dari 37 pasal yang ada dalam 

UUD. Tetapi perlu dipahami walaupun banyak pasal yang 

menguatkan posisi presiden sebagai kepala negara dan kepala 

pemeritahan dalam UUD 1945 belum menjamin bahwa indonesia 

menganut sistem presidensial seperti apa ketika kita melikik kepada 

sistem pemeritahan presidensial amerika serikat.
27

 karena ada 

beberapa pasal juga yang dimana praktek-praktek parlementer itu 

masuk dalam UUD kita. 

                                                           
27 Bahwa kalau kita berbicara tentang sistem presidensial maka kita merujuk kepada sistem 

pemerintahan amerika serikat sedangkan kalau parlementer kita merujuk kepada sistem 
pemerintahan inggris 
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Seperti pasal 20
28

 bahwa “setiap rancangan undang-undangan 

dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat 

persetujuan berasama.” Pasal ini mempertegas bahwa setiap 

rancangan undang-undang yang ingin dibuat maka harus mendapat 

persetujuan bersama antara eksekutif dan legeslatif, seandainya itu 

tidak terjadi maka hal tersebut maka proses pembahasan undang-

undang yang ingin dibuat tidak dapat diealisasikan. Sedangkan salah 

satu ciri sistem presidensial menurut jimly asshiddiqy adalah terdapat 

pemisahan yang jelas antara legeslatif dan eksekutif, jadi secara tidak 

langsung ada suautu pemisahan yang tegas antara cabang-cabang 

lembaga negara tersebut. Tetapi dengan melihat pasal ini maka ada 

suautu ketidaktegasan pemisahan kekuasaan antara legeslatif dan 

eksekutif, karena seakan-akan antara ekekutif dan legeslati melebur 

menjadi satu yang saling kait mengkitkan atau saling membutuhkan, 

sehingga ciri ini lebih dekat dengan sistem parlementer yang dianut 

dibeberapa negara didunia. Tetapi walaupun demikinan banyak pakar 

hukum tata negara menyatakan bahwa Indonesia lebih dekat dengan 

sistem pemerintahan yang bersifat semi presidensial (hibryd system).  

             

Sejauh mana Konstitusi atau UUD 1945 melihat Koalisi tersebut, 

apakah memberikan ruang untuk melaksanakan koalisi dalam 

sistem presidensial. 

Secara eksplisit, kalau kita melihat dalam UUD 1945 

sebenarnya keberadaan koalisi tersebut merujuk kepada Pasal 6A (2) 

bahwa“Pasangan calon presiden diusulkan oleh partai politik atau 

gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan 

pemilihan umum.” Kata “gabungan partai politik” disini sebenarnya 

membenarkan adanya koalisi karena kata “gabungan” tersebut 

bermakna bahwa ada lebih dari satu partai yang menggabungakan lalu 

mengusulkan seorang presiden. Jadi jelas bahwa koalisi dibenarkan 

keberadaannya. Tetapi menurut hemat saya koalisi itu dibenarkan 

secara konstitusi hanya pada proses mengusulkan calon presiden, 

bukan dalam proses jalannya sebuah pemerintahan. Jadi sudah jelas 

                                                           
28 Liat Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Panduan Pemasyarakatan UUD 
NRI 1945 sesuai dengan urutan Bab, Pasal, dan Ayat, Sektetariat jenderal MPRRI, 2006, hlm.10. 
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bahwa menurut hemat saya konstitusi hanya memberikan ruang untuk 

melaksanakan kolasi dalam mencalonkan seorang presiden dan wakil 

presiden dan selain itu tidak diperbolehkan adanya. Derivasi dari UU 

No.42 Tahun 2008 juga membenarkan hal tersebut dalam pasal 9 

bahwa “Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan 

Partai Politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan 

kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR 

atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional 

dalam Pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden 

dan Wakil Presiden.” 

 Jadi ketika dalam proses pemerintahan ada sebuah koalisi ini 

sesuatu yang tidak sejalan dengan konstitusi, apalagi seperti apa yang 

saya kemukakan sebelumnya bahwa koalisi dalam sistem presidensial 

adalah sesuatu yang tabuh karena koalisi dalam sistem presidensial 

dan sistem parlementer adalah sesuatu yang berbeda. Karena itu, 

dalam tulisan “Presidentialism, Multipartism, and Democracy: The 

Difficult Combination” Mainwaring menyatakan bahwa the 

combination of presidentialism and multipartism is complicated by the 

difficulties of interparty coalition-buliding in prresidential 

democracies.Jika dibandingkan dengan pembentukan koalisi dalam 

sistem parlementer, Scott Mainwaring mengemukakan tiga perbedaan 

koalisi multi-partai dalam sistem pemerintahan presidensial. 

“Pertama, dalam sistem parlementer, koalisi partai politik yang 

memilih menteri-menteri dan perdana menteri. Karenanya, mereka 

bertanggung jawab memberikan dukungan kepada pemerintah. 

Sedangkan dalam sistem presidensial, presiden membentuk sendiri 

kabinetnya (presidents put together their own cabinets) dan partai 

politik punya komitmen yang rendah untuk mendukung 

presiden. Kedua, berbeda dengan sistem parlementer, dalam banyak 

sistem pemerintahan presidensial, anggota legislatif dari partai politik 

yang punya menteri di kabinet tidak mendukung pemerintah. Ketiga, 

secara umum, keinginan partai politik untuk membubarkan koalisi 

lebih kuat dalam sistem pemerintahan presidensial.
29

  

                                                           
29 Lihat Saldi Isra, Problematika koalisi dalam sistem presidensial,http://www.saldiisra.web.id 
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Kemudian koalisi tersebut sebenarnya juga tidak dapat dihindari 

karena fakta yang terjadi bahwa indonesia menganut sistem multy 

partai, jadi suatu keharusan bagi presiden untuk membuat suatu 

koalisi. Karena ini merupakan suatu langkah yang darurat yang harus 

dilakukan oleh presiden. Karena bagaimana pun presiden 

membutuhkan uluran tangan dari DPR untuk memuluskan kebijakan-

kebijakan presiden kedepannya, baik dalam proses legeslasi maupun 

non-legeslasi. 

Sudah dijelaskan sebelumnya dalam UUD 1945 

pasal  20(2) “Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan 

bersama” dan ayat (3) “Jika rancangan undang-undang tersebut tidak 

mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak 

boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat 

masa itu.” Maka sudah jelas dalam konstitusi indonesia bahwa sesuatu 

yang sakral bagi presiden dan DPR untuk bersama-sama memuluskan 

suatu kebijakan legeslasi dan ketika salah satunya saja tidak 

menyetujui maka program legeslasi itu pun batal dengan sendirinya. 

Maka yang menjadi sesuatu hal yang buruk terjadi ketika Partai 

pendukung presiden di DPR itu minoritas, maka presiden tersebut 

harus membangun kekuatan diparlemen untuk memuluskan 

kebijakannya, karena itu biasanya dalam negara yang menganut 

sistem multy partai , hal yang sering dilakukan adalah bagaimana 

melakukan koalisi-koalisi. Tetapi bagaimanapun seperti apa yang tadi 

saya kemukakan sesuatu hal yang sulit itu akan terjadi ketika sistem 

multy partai digabungakn dengan sistem presidensial karena koalisi 

yang dihasilkan gampang terjadi kerapuhan atau ketidakkonsistenan. 

Dan itu terjadi secara fakta di Indonesia. 

 

Koalisi dalam sistem presidensial  mendukung suatu peralihan 

paradigma dari eksekutf heavy menuju legeslatif heavy. 

Setelah reformasi bergulir 1998, terjadi suatu perubahan 

struktur ketatanegaraan secara bertahap diinodonesia yaitu dengan 

mengamandemen UUD 1945 sebanyak 4 (empat) kali (1999-2002). 

Dimana dulu ada lembaga tertinggi negara yaitu MPR, dengan 

www.m
pr

.g
o.

id



 

244 Susunan, Kedudukan, Fungsi dan Peran DPR RI 

 

diamandemennya UUD 1945 maka tidak ada lagi lembaga negara 

yang mendominasi. Sekarang antar lembaga negara hanya ada 

prinsip check and balance dan tidak ada prinsip saling mebawahi 

seperti dulu. salah satu agenda reformasi selain bagaimana mengutkan 

demokratisasi yang ada diindonesia adalah bagaimana juga 

menguatkan sistem presidensial (eksekutif heavy)  diindonesia, tetapi 

tetap dalam bingkai konstitusonal agar tidak terjadi juga kesewenang-

wenangan oleh presiden (abuse of power). Tetapi yang menjadi suatu 

masalah yang dihadapi negeri ini setelah reformasi adalah banyaknya 

partai politik yang mendominasi sehingga indonesia menganut sistem 

partai yang majemuk(multiparty system). Jadi setelah reformasi ada 

suatu peralihan sistem partai yang ada diindonesia yaitu bagaimana 

yang dahulunya cuman ada 3 (tiga) partai sekarang menajdi banyak 

partai (multiparty system). Dan inilah menjadi titik kekacauan 

menurut saya setelah reformasi itu bergulir yaitu indonesia menganut 

sistem multi partai. 

Seperti apa yang saya kemukakan sebelumya bahwa disatu sisi 

the founding father’s kita mengeinginkan memperkuat sistem 

presidensial kita. Tetapi disatu sisi harus dihadapkan dengan sistem 

multypartai, padahal ketika sistem multi partai digabungkan dengan 

sistem presidensial maka rentang terjadi suatu pemerintahan yang 

terbelah, seperti apa yang dikemukakan oleh scott mainwaring. 

Rentang terjadi konflik antara legeslatif dan eksekutif, dan disatu sisi 

juga dimana gampang terjadi kompromi sehingga hak-hak 

konstitusional presiden terganggu karena harus membangun koalisi. 

Dan disatu sisi koalisi tersebut tidak permanen. Fakta itupun terjadi 

kalau kita melihat kasus hak angket bank century dimana koalisi yang 

dibangun oleh pemerintah tak dapat berbuat apa-apa sehingga 2 partai 

yang tergabung dalam koalisi sedikit berlawanan arah dengan koalisi 

tersebut sehingga kita dapat berkesimpulan bahwa koalisi yang 

dibangun tak permanen. Disatu sisi juga, presiden gampang 

“tersandra” akibat multypartai tersebut sehingga harus melakukan 

kompromi-kompromi yang berujung pada kepentingan-kepentingan 

elitis belaka jasa. 

Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah, apa yang harus 

diperbuat ?. menurut hemat saya banyak hal yang bisa dilakukan, 
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seandainya UUD 1945 dapat diamanden lagi, saya cuman berharap 

untuk menguatkan sistem presidensial tersebut harus ada suatu 

perubahan besar-besaran dalam pasal-pasal dalam UUD 1945 

terutama yang bernuansa parlementer, dimana pasal yang berkaitan 

dengan parlementer itu diubah kalau betul ingin menguatkan sistem 

presidensial. Karena banyak diantara pakar hukum tata negara 

mengemukakkan bahwa sistem pemerintahan indonesia lebih ke semi-

presidensial. Kemuadian, sistem multypartai ini harus disederhanakan. 

Walaupun memang masih banyak yang mengatakan bahwa ini 

melanggas demokrasi diindonesia karena melakukaan suatu 

pembatasan. Indonesia telah menerapkan semacam parlementery 

treshold , itu perlu diberi suatu suport terhadap hal tersebut. Yaitu 

ambang batas partai politik untuk masuk dalam parlemen tersebut pelu 

dinaikkan karena kalau kita melihat UU No.10 Tahun 2008 maka 

ambang batas itu hanya 2,5 %, sehingga waktu pemilu 2009  ada 9 

(sembilan) partai yang masuk dalam DPR ( Demokrat, Golkar, PDIP, 

PKS, PAN, PKB, PPP, Gerindra dan Hanura ), dan menurut saya 

partai yang ada dalam DPR tersebut masuh terlau banyak dan masih 

perlu ditambanh ambang batasnya. Kalau hemat saya sih, harusnya 

ambang batas itu sampai 5-7 % dinaikkan. Karena itu lebih efektif 

untuk menstabilkan jalannya pemerintahan karena multypartai 

tersebut bisa teratasi sedikit-demi sedikit. Walapun masih banyak 

orang yang mengatakan ini melanggar demokrasi. Tetapi menurut 

saya ini bukan melanggarar sebuah demokrasi karena sesuai dengan 

UU No.2 tahun 2008 Jo. UU no. 2 Tahun 2011 tentang partai politik 

tersebut setiap orang berhak membuat partai politik dan itu tidak ada 

batasan yang penting memenuhi syarat yang ada dalam undang-

undang tersebut. Dan dengan adanyaparlementary treshold itu 

menurut saya bukan suatu batasan, karena partai-partai yang dipilih 

tersebut akan terseleksi dengan sendirinya dan rakyat yang 

menentukan apakah parwakilan-paerwakilan partai tersebut berhak 

masuk parlemen dengan adanya parlementery treshold. 

Kemudian seandainya penguatan presidensial itu terjadi dan 

multIpartai tersebut mulai dihilangkan di negeri ini maka sistem check 

anda balace juga harus diperkuat. Jangan sampai ketika presiden 

terlalu dikuatkan (eksekutif heavy) maka presiden itu gampang 
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sewenang-wenang (abuse of power), karena itu perlu juga bagaimana 

pengawasan legeslatif tersebut diperhatikan sehingga check and 

balances tersebut dapat terjadi. Jadi sekali lagi, bahwa ketika koalisi 

ini kita masih perjuangkan maka menurut saya seakan-akan kita 

mendukung suatu peralihan paradigma dari eksekutif heavy menuju 

legeslatif heavy. 

 

Memperkuat Sistem Pemerintahan Presidensial 

Sekalipun koalisi sistem presidensial dengan kepartaian 

majemuk menghadirkan banyak kesulitan dan masalah, 

menilik design sistem pemilu presiden yang berlaku, sulit menghindar 

dari pembentukan pemerintahan koalisi. Secara konstitusional, Pasal 

6A Ayat (2) UUD 1945 membuka ruang adanya koalisi partai politik 

peserta pemilu. Kemudian, Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 

tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden mengharuskan 

syarat dukungan paling sedikit 20 persen perolehan kursi di DPR atau 

25 persen suara sah nasional dalam pemilu DPR bagi partai politik 

atau gabungan partai politik untuk mengajukan pasangan calon 

presiden dan wakil presiden.
30

 

Dengan design legal seperti itu, partai politik yang tengah 

memasang kuda-kuda menghadapai Pilpres mendatang harus sejak 

dini mempertimbangkan agar koalisi tidak menjadi simalakama lagi 

presiden. Bagaimanapun, ide dasar (design)pembentukan koalisi harus 

dalam kerangka memperkuat sistem pemerintahan presidensial. Kalau 

hanya dilandaskan pada perhitungan untuk memenuhi target 

memenangkan pemilu, koalisi akan mengalami pecah-kongsi sejak 

awal pembentukan pemerintahan. Oleh karena itu, untuk memperkuat 

sistem pemerintahan presidensial, formula pembentukan koalisi sistem 

parlementer yang dikemukakan Mainwaring di atas layak 

dipertimbangkan. Dalam hal ini, semua partai politik yang ingin 

bergabung dalam koalisi bersama-sama menentukan calon presiden 

dan wakil presiden yang akan mereka ajukan. Untuk menentukan 

calon itu, misalnya, bisa saja digunakan koefisien hasil pemilu legistif 

                                                           
30  Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil 
Presiden. 
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dan/atau popularitas calon. Kemudian, diikuti dengan distribusi 

jabatan menteri. Dengan cara seperti itu, partai politik pendukung 

koalisi mempunyai tanggung jawab yang lebih besar atas 

kelangsungan pemerintahan koalisi. 

Secara sadar harus diakui, konsep yang ditawarkan ini memang 

akan menghilangkan konsep-konsep ideal sistem pemerintahan 

presidensial. Misalnya, dengan mengacu pola pembentukan koalisi 

dalam sistem parlementer tersebut, presiden akan kehilangan hak 

prerogatifnya dalam pengisian anggota kabinet. Bagaimanapun, 

dengan design yang ada saat ini, terobosan pemikiran amat 

diperlukan. 

 

Kesimpulan 

Sistem multipartai menyebabkan fragmentasi luas dalam 

struktur politik Indonesia. Selain itu, sistem pemilihan 

umum proportional representation yang diterapkan di Indonesia 

menyebabkan sulitnya membentuk majority government. Kombinasi 

antara kedua sistem tersebut mendorong terbentuknya koalisi dalam 

pemerintahan. Koalisi yang dibentuk sebelum Pemilihan Umum 

Presiden dan Wakil Presiden didominasi oleh transaksi politik 

mengenai pengisian jabatan di eksekutif tanpa disertai 

perumusan platform bersama yang melemahkan hak 

prerogatif  Presiden. Profesionalisme yang semestinya menjadi dasar 

pengisian jabatan dilemahkan oleh pengaruh kekuatan partai mitra 

koalisi. Keadaan ini berekses pada kinerja pemerintahan yang 

terbentuk. Dengan demikian, praktik koalisi di Indonesia melemahkan 

sistem presidensial. 

1) Praktik politik yang diwarnai oleh praktik koalisi menyebabkan 

ketidakstabilan hubungan eksekutif dan legislatif karena anggota 

badan legislatif dari partai politik yang mempunyai menteri di 

kabinet tidak mendukung pemerintah sepenuhnya. Untuk 

menghindari pembentukan koalisi yang justru mengganggu 

stabilitas hubungan antara ekskutif dan legislatif, perlu diadakan 

penataan sistem kepartaian dan sistem pemilu Indonesia. Penataan 

sistem kepartaian dilakukan dengan penyederhanaan jumlah partai 
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peserta pemilu yaitu dengan meningkatkan electoral 

threshold dan parliamentary threshold. Selain sistem kepartaian, 

sistem proportional representation yang dianut oleh Indonesia 

tidak mungkin menghasilkan majority government dan kurang 

mendorong partai untuk berintegrasi sehingga menyebabkan 

bertambahnya jumlah partai.  Untuk menghindari berbagai ekses 

tersebut, maka sistem pemilu yang tepat untuk Indonesia adalah 

sistem distrik yang mendorong penyederhanaan partai secara 

alami dan memungkinkan bagi suatu partai untuk meraih posisi 

mayoritas di badan legislatif dan  setidaknya dapat mengurangi 

fragmentasi kekuatan parpol yang ada sehingga memperkecil 

kecenderungan pembentukan koalisi. Akan tetapi, apabila 

pembentukan koalisi tersebut tidak dapat dihindari dalam praktik 

politik di Indonesia saat ini, maka koalisi dapat saja dibentuk 

dengan tetap mempertahankan ide dasar untuk memperkuat sistem 

pemerintahan presidensial melalui beberapa perbaikan yang pada 

akhirnya akan menciptakan pola hubungan yang kondusif antara 

eksekutif dan legislatif. Upaya perbaikan tersebut meliputi: 

pembentukan koalisi harus dilakukan melalui serangkaian tahapan 

negosiasi formal; pelaksanaan praktik koalisi tidak hanya 

didasarkan pada transaksi politik, tetapi juga didasarkan 

pada platform bersama yang mengakomodasi kepentingan rakyat; 

dan pelaksanaan praktik koalisi harus ditunjang dengan etika 

politik untuk menyehatkan situasi psiko-politik di Indonesia. 

2) Di lain hal perlu kita perhatikan bersama adalah tentang kualitas 

serta integritas dari kandidat Legislator yang akan menentukan 

nasib bangsa ini, dimana hal itu tidak begitu menentukan untuk 

terpilihnya mereka dalam sistem pemilu yang kita miliki, dimana 

mayoritas suara dihasilkan berdasarkan kepentingan dan 

keuntungan semata, sehingga sering ada ungkapan mengatakan 

“kekuatan keuangan menentukan kemenangan” yang berarti 

praktik money politik dan mahar politik tidak bisa dilepaskan 

dalam sistem pemilu kita. Masalah sistem pemilihan umum yang 

sangat menguras Anggaran Negara dan keuangan calon legislator 

akhirnya menjadikan disorientasi para wakil rakyat kita, sehingga 

tugas utama mereka yang seharusnya menyuarakan aspirasi dan 
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memperjuangkan hak-hak rakyat terabaikan dan cenderung 

memburu keuntungan materi, akibatnya menghasilkan integritas 

legislator yang tidak idealis dan cenderung pragmatis, orientasi 

politik kebangsaan yang seharusnya dimiliki oleh para 

“negarawan” hampir tidak ada yang mewarnai para anggota DPR 

RI kita, akhirnya hanya menyisakan para legislator yang berpolitik 

praktis yang hanya memburu keuntungan dan kekuasaan semata.  

 

Saran 

1) Desain ketatanegaraan Indonesia perlu dievaluasi dalam rangka 

mempertegas sistem presidensial. Komitmen mempertegas sistem 

presidensial sebagai landasan kehidupan bernegara harus diikuti 

dengan keinginan sungguh-sungguh untuk melaksanakan sistem 

presidensial secara ajeg, termasuk segala akibat pemilihan sistem 

tersebut. Dengan demikian, segala pranata atau instrumen yang 

memperlemah sistem presidensial harus dihapuskan. 

2) Apabila hambatan-hambatan hukum tidak dapat diselesaikan 

melalui perubahan secara formal, maka praktik ketatanegaraan 

serta praktik politik yang sehat harus dikembangkan guna 

memperkokoh pelaksanaan sistem presidensial di Indonesia. 

Perubahan secara formal tersebut dilakukan terhadap UUD 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-

undangan di bawahnya serta mengembangkan kebiasaan 

ketatanegaraan. Selain itu, praktik politik perlu didukung oleh 

tingkah laku politik yang beretika berlandaskan nilai-nilai 

demokrasi dan kemanusiaan. Para pelaku politik harus mampu 

memahami hakikat penyelenggaraan negara sehingga kepentingan 

pribadi ataupun golongan tidak lagi mendominasi hubungan 

eksekutif-legislatif. 
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