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ABSTRAK 

Studi ini bertujuan untuk Untuk merekam serta mengetahui sistem dan 

bentuk Parlemen Indonesia merujuk pada konstitusi yang berlaku di 

Indonesia dari masa ke masa dengan menggunakan tinjauan historis. 

Untuk mengidentifikasi sistem pemerintahan parlemen yang ideal 

digunakan dalam konteks Indonesia dimasa mendatang. Rumusan masalah 

yang diajukanya itu Bagaimana desain kelembagaan parlemen Indonesia 

menurut Undang-Undang Dasar 1945, Konstitusi Republik Indonesia 

Serikat dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945?; 

Bagaimana konsep ideal parlemen Indonesia sebagai lembaga perwakilan 

rakyat dimasa yang akan datang?. Penelitian ini termasuk dalam tipologi 

penelitian hukum normatif. Data penelitian dikumpulkan dengan cara 

studi dokumen/pustaka dan diolah dengan cara Deskriptif yaitu 

pendekatan perundang-undangan dipadukan dengan data yang diperoleh 

melalui studi pustaka. Proses pengolahan data dapat meliputi kegiatan 

editing, inputing dan penyajian dalam bentuk narasi. pengumpulan data-

data dalam bentuk laporan, dan dideskripsikan secara keseluruhan sesuai 

dengan data-data peneliti dapatkan. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa bikameralisme yang dijalankan di Indonesia merupakan soft 

bicameralism dan terkesan dipaksakan berbentuk dua kamar (second 

chamber). Penulisan ini menjadi bahan rekomendasi kepada negara 

Indonesia untuk mengadakan Perubahan Ulang (Amandemen Kelima) 

UUD NRI 1945 dalam rangka penguatan Unikameralisme Parlemen 

Indonesia di Masa Mendatang sebagai tesis basis untuk menegaskan 

kedaulatan rakyat. Sehingga tercapainya demokrasi sosial bagi seluruh 

tumpah darah Indonesia. 

 

Kata Kunci : Parlemen, Legislatif, Unikameral, Konstitusi, Kedaulatan 

Rakyat. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Beberapa Undang-Undang Dasar (UUD) telah diberlakukan di Indonesia sejak 

diproklamasikannya kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. UUD tersebut adalah 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (selanjutnya ditulis 

dengan UUD 1945), Konstitusi Republik Indonesia Serikat (Konstitusi RIS), Undang-

Undang Dasar Sementara Republik Indonesia (UUDS RI), dan pada tanggal 5 Juli 1959, 

Presiden Soekarno mengeluarkan keputusannya yang dikenal dengan sebutan Dekrit 

Presiden 5 Juli 1959 yang salah satu ketetapan di dalamnya ialah menetapkan kembali 

berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 menjadi hukum dasar dalam Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 

Perubahan konstitusi yang terjadi turut serta mempengaruhi dinamika sistem 

negara Indonesia, mengingat hal ini merupakan hal wajar bagi negara yang baru berdiri 

sehingga diskursus pada masa itu ialah persoalan mencari dasar (beginsel) suatu sistem 

yang akan diterapkan bagi Indonesia merdeka. Upaya untuk mencari stem yang sesuai 

bagi Indonesia yang hendak merdeka telah terlihat selama masa persidangan pertama 

Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai yang dalam bahasa Indonesia disebut “Badan Penyelidik 

Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan” (BPUPK). Persidangan badan ini dibagi dalam 

dua periode, yaitu masa sidang pertama dari tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, 

dan masa sidang kedua dari tanggal 10 Juli sampai dengan 17 Juli 1945.1 Pembicaraan 

                                                           
1 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2014. Hal. 32. 
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tertuju pada soal Philosofische Grondslag, dasar falsafah yang harus dipersiapkan 

dalam rangka negara Indonesia merdeka.2 Barulah pada tanggal 1 Juni 1945 setelah 3 

hari lamanya bersidang pertanyaan dari Ketua BPUPK K.R.T. Radjiman 

Wedyodiningrat mengenai apa yang menjadi dasar negara Indonesia merdeka mendapat 

jawabannya melalui pidato Soekarno yang disebut Pancasila. 

Setelah pidato Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 yang diucapkan dengan tidak 

tertulis (voor de vuist) itu mengakhiri masa persidangan pertama, maka dalam masa 

persidangan kedua itulah dibentuk Panitia Hukum Dasar dengan anggota 19 orang, 

diketuai oleh Ir. Soekarno.3 Panitia Hukum Dasar ini kemudian membentuk Panitia 

Kecil yang diketuai oleh Prof. Dr. Soepomo yang bertugas untuk menyusun Rancangan 

Undang-Undang Dasar yang kemudian rancangan tersebut disetujui oleh BPUPK pada 

tanggal 16 Agustus 1945. 

Tepat sehari setelah diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 

17 Agustus 1945 oleh Soekarno dan Mohammad Hatta, UUD 1945 pertama kali 

disahkan berlaku sebagai konstitusi negara Indonesia dalam sidang Dokuritsu Zyunbi 

Iinkai yang dalam bahasa Indonesia disebut “Panitia Persiapan Kemerdekaan 

Indonesia” (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945. Hal yang terkandung dalam 

Rancangan UUD tersebut juga berkenaan dengan pembahasan mengenai kerangka 

parlemen Indonesia, walaupun pada pokoknya UUD 1945 hanya dijadikan sebagai alat 

untuk sesegera mungkin membentuk negara merdeka, pun, demikian dengan parlemen 

itu sendiri. Tetapi BPUPK beserta Panitia Kecil bermaksud membentuk parlemen yang 

                                                           
2 Jimly Asshiddiqie, ibid., hal. 33. 
3 Jimly Asshiddiqie, ibid., hal. 33. 
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kokoh sebagai cerminan kehendak seluruh rakyat dalam sistem demokrasi ala 

Indonesia.  

Pada sidang pertama BPUPK, tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin 

mengajukan struktur Parlemen dengan sistem bikameral akan tetapi baru secara umum, 

yaitu: “Pusat Parlemen Badan-Badan Perwakilan, yang terbagi atas Balai Pertemuan 

dan Balai Perwakilan Rakyat.”4 Dari pendapat Yamin tersebut terlihat bahwa Yamin 

mengusulkan agar parlemen terdiri dari 2 kamar, yang mewakili daerah dan rakyat 

secara keseluruhan tanpa melihat jumlah penduduk. 

Terdapat perbedaan pendapat antara Yamin dengan Soepomo tentang rancangan 

bentuk pemerintahan negara, pendapat Soepomo pada rapat tanggal 15 Juli 1945 

mengemukakan hal-hal yang secara umum terdapat dalam Penjelasan UUD 1945. Hal 

yang penting adalah ditegaskannya oleh Soekiman (salah satu anggota Panitia Kecil 

Rancangan Hukum Dasar) sebagaimana terdapat dalam Fatmawati5 pada buku 

Struktur dan Fungsi Legislasi Parlemen dengan Sistem Multikameral: Studi 

Perbandingan antara Indonesia dan Berbagai Negara yakni “bahwa Indonesia 

menggunakan sistem sendiri, dimana DPR mempunyai kedudukan lebih rendah 

daripada MPR, karena kewenaangannya membuat UU biasa (organieke wet), DPR 

disusun oleh dan daripada anggota MPR”, sehingga terdapat 2 badan yang menjadi 

mandataris, dan menilik tingkat kecerdasan rakyat, maka Presiden untuk sementara 

                                                           
4 Lihat Saafroedin Bahar, Ananda B. Kusuma, Nannie Hudawati eds., Risalah Sidang Badan 

Penyelenggara Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)-Panitia Persiapan Kemerdekaan 

Indonesia (PPKI) 28 Mei 1945-22 Agustus 1945, ed. III, cet.2, (Jakarta: Sekretariat Negara R.I., 1995), 

dalam Fatmawati, Struktur dan Fungsi Legislasi Parlemen dengan Sistem Multikameral; Studi 

Perbandingan Antara Indonesia Dan Berbagai Negara, Jakarta: UI-Press, 2010. Hal. 82. 
5 Fatmawati, Struktur dan Fungsi Legislasi Parlemen dengan Sistem Multikameral: Studi Perbandingan 

Antara Indonesia Dan Berbagai Negara, Jakarta: UI-Press, 2010. Hal. 85. 
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dipilih oleh MPR, dan para Menteri bertanggung jawab kepada Presiden. Maka pada 

akhir Rapat Besar pada tanggal 16 Juli 1945 sistem pemerintahan sebagaimana yang 

telah dibahas dengan perbaikan dan masukkan dari anggota lain disahkan oleh Sidang 

BPUPK dengan sistem unikameral (unicameralism).6 Tetapi, dalam prakteknya sistem 

yang dianut oleh UUD 1945 ini sering disebut sebagai sistem satu setengah kamar, hal 

ini erat kaitannya dengan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang bersifat 

‘overlapping’ yang terdiri dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan 

Perwakilan Rakyat7. 

Dinamika perubahan konstitusi Indonesia berlanjut ketika Tentara Belanda 

melakukan Agresi I pada tahun 1947 dan Agresi II pada tahun 1948 untuk maksud 

kembali menjajah Indonesia.8 Dalam keadaan terdesak, atas pengaruh Perserikatan 

Bangsa-Bangsa, pada tanggal 23 Agustus 1949 sampai dengan 2 November 1949 

diadakan Konferensi Meja Bundar (Round Table Conference) di Den Haag.9 

Setelah diadakannya Konferensi Meja Bundar, Konstitusi Republik Indonesia 

Serikat dinyatakan berlaku mulai tanggal 27 Desember 1949.10 Akan tetapi hanya 

diberlakukan bagi beberapa daerah bagian disamping UUD 1945 masih berlaku di 

wilayah Republik Indonesia sebagai salah satu negara bagian dalam wilayah Republik 

Indonesia Serikat. Sejalan dengan diberlakukannya Konstitusi RIS, maka struktur 

                                                           
6 Unikameral adalah sistem pemerintahan yang hanya memiliki satu kamar pada parlemen atau lembaga 

legislatif. 
7 Dalam UUD 1945 (sebelum perubahan) diatur bahwa sistem yang digunakan adalah satu kamar, akan 

tetapi dalam prakteknya digunakan sistem satu setengah kamar karena pengorganisasian kepemimpinan 

MPR dan DPR berbeda, tidak seperti yang dicetuskan pada saat membentuk UUD. 
8 Jimly Asshiddiqie, op.cit., Hal. 37. 
9 Jimly Asshiddiqie, ibid., hal. 37. 
10 Jimly Asshiddiie, ibid., hal. 37. 
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parlemen Republik Indonesia Serikat saat itu adalah sistem bikameral11 dengan bentuk 

negara federal, yang terdiri dari DPR dan Senat, yang merupakan wakil daerah-daerah 

bagian.12  

Bentuk negara Federal RIS tidak bertahan lama, hanya berumur 6 (enam) bulan, 

karena pada tanggal 15 Agustus 1950, ditemukannya kata sepakat antara Pemerintah 

Republik Indonesia Serikat dan Pemerintah Republik Indonesia untuk kembali bersatu 

mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai kelanjutan dari negara 

kesatuan yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Dalam rangka persiapan 

ke arah itu dibentuklah panitia bersama guna menyusun rancangan Undang-Undang 

Dasar yang bersifat sementara sebagai pengganti atas naskah Konstitusi RIS dengan 

nama Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) Tahun 1950. Naskah UUD baru ini 

diberlakukan secara resmi mulai tanggal 17 Agustus, 1950, yaitu dengan ditetapkannya 

Undang-Undang No. 7 Tahun 195013. Berbeda dengan Konstitusi RIS, UUDS RI hanya 

mengatur bahwa parlemen RI hanya terdiri dari (1) satu kamar yaitu DPR, sehingga 

struktur parlemennya adalah sistem unikameral14. 

Atas dasar Undang-Undang No. 7 Tahun 1950 inilah diadakan Pemilihan Umum 

(Pemilu) tahun 1955, yang menghasilkan terbentuknya Konstituante yang diresmikan di 

kota Bandung pada tanggal 10 November 195615. Belum sampai Majelis Konstituante 

                                                           
11 Model sistem Bikameral atau dalam istilah lainnya adalah dwikameral pada hakikatnya mengidealkan 

adanya dua kamar di dalam lembaga perwakilan. 
12 Tentang DPR dan Senat, lihat Republik Indonesia Serikat, Keputusan Presiden tentang Mengumumkan 

Piagam Penandatanganan Konstitusi Republik Indonesia Serikat dan Konstitusi Republik Indonesia 

Serikat, Keppres No. 48, LN No. 3, LN Tahun 1950, Pasal 98-Pasal 121 dan Pasal 80-Pasal 97. Lihat 

Juga Fatmawati, op. cit., hal. 2. 
13 Lembaran Negara RIS Tahun 1950 No. 56, Lihat Jimly Asshiddiqie, op.cit., Hal. 39. 
14 Fatmawati, op. cit., hal. 2. 
15 Lihat Jimly Asshiddiqie, op. cit., hal. 40. 



6 
 

menyelesaikan tugasnya untuk menyusun Undang-Undang Dasar baru, Presiden 

Soekarno berkesimpulan bahwa Konstituante telah gagal, dan atas dasar itu ia 

mengeluarkan Dekrit tanggal 5 Juli 1959 yang memberlakukan kembali UUD 1945 

sebagai UUD negara Republik Indonesia selanjutnya16. Memang kemudian timbul 

kontroversi dengan status hukum berlakunya Dekrit Presiden yang dituangkan dalam 

bentuk Keputusan Presiden (Keppres) itu sebagai tindakan hukum yang sah untuk 

memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Namun demikian, nyatanya 

sejarah ketatanegaraan Indonesia telah berlangsung sedemikian rupa, sehingga Dekrit 

Presiden tanggal 5 Juli 1959 telah menjadi kenyataan sejarah dan kekuatannya telah 

memberlakukan kembali UUD 1945 sebagai UUD negara Republik Indonesia sejak 

tanggal 5 Juli 1959 sampai dengan sekarang17. 

Sampai dengan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 pada tahun 

1959 hingga rezim totaliter Soeharto yang berkuasa selama 32 tahun, UUD 1945 belum 

mengalami perubahan dalam arti pembaruan Undang-Undang Dasar, maka  Setelah 54 

tahun, baru dalam Sidang Umum MPR yang diselenggarakan antara tanggal 12 sampai 

tanggal 19 Oktober 1999, UUD 1945 dapat diubah dengan perubahan Pertama yang 

terdiri atas 9 pasal.18 Pengesahan perubahan untuk kali pertama dapat disebut sebagai 

tonggak sejarah yang berhasil mematahkan semangat konservatisme dan romantisme di 

sebagian kalangan kalangan masyarakat yang cenderung mensakralkan atau menjadikan 

UUD 1945 bagaikan sesuatu yang suci dan tidak boleh disentuh oleh ide perubahan 

                                                           
16 Jimly Asshiddiqie, ibid., hal. 41. 
17 Jimly Asshiddiqie, ibid., hal. 40. 
18 Republik Indonesia, Perubahan Pertama UUD 1945, Sekretariat Jenderal MPR-RI, Jakarta, 1999. 

Lihat Jimly Asshiddiqie, Format Kelembagaan Negara Dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945, 

Cetakan Kedua, Yogyakarta: FH UII Press, 2005. Hal. 5. 
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sama sekali.19  Kemudian perubahan kedua pada tanggal 18 Agustus 2000, perubahan 

ketiga pada tanggal 9 November 2001, dan perubahan terakhir yakni keempat terjadi 

pada tanggal 10 Agustus 2002. 

Proses perubahan secara bertahap yang dialami oleh UUD 1945 ini sejatinya 

merupakan babak baru dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia sebagai rangkaian 

gelombang reformasi nasional sejak tahun 1998 sampai tahun 2002, adalah salah satu di 

dalamnya termuat ide gagasan perubahan struktur lembaga negara, terutama sekali 

mengenai bentuk struktur dan fungsi legislasi parlemen. Perbedaan yang mendasar 

dapat dilihat dari sistem kamar dalam parlemen, jika pada saat sidang BPUPK kamar 

dalam parlemen diidealkan berkamar tunggal (one chamber), majelis inilah yang 

dianggap sebagai penjelmaan seluruh rakyat dan pelaku sepenuhnya kedaulatan rakyat 

itu. Berbeda dengan sistem kamar dalam parlemen yang dialami setelah perubahan, 

disamping berubahnya sifat MPR yang tidak lagi merupakan lembaga tertinggi negara 

yaitu juga ditambahkannya unsur Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam sistem 

parlemen Indonesia. Sehingga jumlah kamar parlemen sesudah perubahan UUD 1945 

serupa dengan sistem parlemen saat diberlakukannya Konstitusi RIS yakni bikameral 

atau dua kamar (second chamber). 

Ada beberapa kekurangan-kekurangan yang dapat dijumpai dalam pelaksanaan 

perubahan pertama dan kedua UUD 1945 yang telah dihasilkan oleh MPR, salah 

satunya ialah berkembangnya gagasan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara 

langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum di satu pihak, tetapi pada saat yang 

                                                           
19 Jimly Asshiddiqie, op.cit., Hal. 48. 
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bersamaan berkembang pula tuntutan untuk meningkatkan kedudukan dan peranan 

MPR sebagai lembaga tertinggi negara dan wadah penjelmaan kedaulatan rakyat. Oleh 

karena itu, prinsip kedaulatan rakyat (People’s Sovereignty) itu selain diwujudkan 

dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang akan dihasilkannya, juga tercermin 

dalam struktur dan mekanisme kelembagaan negara dan pemerintahan yang menjamin 

tegaknya sistem hukum dan berfungsinya sistem demokrasi. 

Sebagai negara yang ikut dipengaruhi oleh kolonial Belanda saat itu, Indonesia 

mempererat kaitannya dengan berdasar negara hukum (Rechtsstaat)20 melalui 

pendidikan, tradisi, pengetahuan turun temurun, gaya, dan ilmu hukum dan bukan satu 

negara yang berdasar atas kekuasaan (Machtsstaat). Dengan begitu di dalamnya 

terkandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan 

konstitusi. Dalam paham negara hukum itu, hukumlah yang mengendalikan komando 

tertinggi penyelenggaraan negara. Yang sesungguhnya memimpin dalam 

penyelenggaraan negara itu adalah hukum itu sendiri sesuai dengan prinsip the Rule of 

Law, and not of Man.21 Hal ini bersanding dengan negara demokrasi (modern), yang 

didahului oleh teori Trias Politika Montesquieu yang telah memisahkan kekuasaan ke 

dalam tiga poros kekuasaan, yaitu: 

Pertama, kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan membuat Undang-Undang. 

Kedua, kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan melaksanakan Undang-Undang. Ketiga, 

kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan peradilan atau kehakiman. Sementara, hal ini 

faham negara modern dimaksudkan untuk membatasi kesewenangan kekuasaan yang 

                                                           
20 Istilah negara hukum yang dikenal di negara-negara Eropa Kontinental, istilah ini sebagai lawan kata 

dari istilah Machtsstaat (negara kekuasaan). 
21 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia, op. cit., hal. 69. 
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bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas). Khususnya di Perancis, Rusia, 

Prusia, dan Austria pada abad 15. Istilah ini sungguh dikeramatkan oleh suatu ucapan 

“L’Etat C’Est moi”-nya Louis XIV (1638-1715) dari Perancis, ucapan tersebut 

menegaskan bahwa “Negara ialah Aku”, inilah cara pemerintahan yang dinamakan 

Absolute Monarchie, pemerintahannya seorang raja yang kekuasaannya tidak terbatas. 

Pemisahan kekuasaan harus dilaksanakan karena sebagaimana yang dikemukakan oleh 

Montesquieu, bahwa bila kekuasaan legislatif dan eksekutif dipegang oleh satu orang 

atau oleh sebuah badan, maka tidak akan ada kebebasan karena warga negara akan 

khawatir jika raja atau senat yang membuat UU bersifat tirani maka UU akan 

dilaksanakan secara tiran.22 

Dari pernyataan Montesquieu di atas, Trias Politika menjadi pilihan bagi negara-

negara modern (modern states) untuk menjalankan sistem pemerintahan secara merata 

sesuai tugas dan fungsinya masing-masing, menjadikan pemisahan kekuasaan sebagai 

sistem guna membatasi kekuasaan yang bersifat absolutisme. Hal ini menjadi jawaban 

terhadap sistem monarkhi pada masa lampau dengan raja (kekuasaan tunggal) sebagai 

pemegang kuasa absolute pemerintahan, membuat suatu peraturan dan menghakimi 

para tawanan perang. 

Sebagaimana dikemukakan di atas, Indonesia mengakui adanya supremasi 

hukum yang kemudian dituangkan ke dalam konstitusi agar terciptanya pengendalian 

atas kekuasaan. Seiring dengan itu, negara Indonesia juga menganut paham demokrasi 

atau kedaulatan rakyat (democratische rechtsstaat). Dengan bermacam-macam suku, 

                                                           
22 Fatmawati, op. cit., hal. 12. 
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agama dan budaya yang membentuk Indonesia, paham demokrasi bukan hanya tentang 

gugusan menyelenggarakan kelembagaan bernegara yang ideal. Lebih dari itu, 

demokrasi Indonesia menyangkut tradisi dan budaya politik yang egaliter dalam realitas 

pergaulan hidup bermasyarakat yang berkeragaman atau plural, dengan saling 

menghargai perbedaan satu sama lain. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana desain kelembagaan parlemen Indonesia menurut Undang-Undang 

Dasar 1945, Konstitusi Republik Indonesia Serikat dan Undang-Undang Negara 

Republik Indonesia 1945? 

2. Bagaimana konsep ideal parlemen Indonesia sebagai lembaga perwakilan rakyat 

dimasa yang akan datang? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk merekam serta mengetahui sistem dan bentuk Parlemen Indonesia 

merujuk pada konstitusi yang berlaku di Indonesia dari masa ke masa dengan 

menggunakan tinjauan historis. 

2. Untuk mengidentifikasi sistem pemerintahan parlemen yang ideal digunakan 

dalam konteks Indonesia dimasa mendatang. 

D. Landasan Pustaka 

1. Teori Konstitusi 

Dari catatan sejarah klasik terdapat dua perkataan yang berkaitan erat dengan 

pengertian konstitusi saat ini, yaitu dalam perkataan Yunani kuno politeia dan perkataan 
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bahasa Latin constitutio yang juga berkaitan dengan kata jus.23 Tidak diketahui secara 

pasti peristilahan constitutio sebagai awal mula gagasan konstitusionalisme seperti yang 

diekspresikan saat ini. Karena dalam bahasa Yunani kuno tidak dikenal adanya istilah 

yang mencerminkan pengertian kata jus seperti layaknya tradisi Romawi yang datang 

kemudian. 

Oleh sebagian sarjana politik istilah konstitusi diartikan sama dengan Undang-

Undang Dasar. Tetapi kepustakaan Belanda membedakan pengertian konstitusi 

(constitution) dan Undang-Undang Dasar (grondwet).24 Sedangkan menurut pendapat 

Charles Howard McIlwain dalam bukunya Constitutionalism: Ancient and Modern 

(1947) yang terdapat dalam buku Jimly Asshiddiqie: Konstitusi dan Konstitusionalisme 

Indonesia (2005) mengatakan perkataan constitution di zaman Kekaisaran Romawi 

(Roman Empire), dalam bentuk bahasa Latinnya, mula-mula digunakan sebagai istilah 

teknis untuk menyebut “the acts of legislation by the emperor”.25 Hal ini berseiringan 

dengan dipinjamnya istilah constitution ke dalam sistem pemikiran hukum di kalangan 

gereja untuk menyebut peraturan-peraturan eksklesiastik yang berlaku di gereja-gereja 

tertentu (ecclesiastical province). Oleh karena anggapan istilah constitution digunakan 

awal mula oleh kitab-kitab hukum Romawi dan hukum gereja, maka penggunaan istilah 

tersebut sering dijadikan sebagai suatu sumber rujukan (referensi) dalam sejarah 

konstitusi. 

                                                           
23 Jimly Asshiddiqie, op.cit., hal. 1 
24 Ni’matul Huda, Lembaga Negara dalam masa Transisi Demokrasi, Yogyakarta: UII Press, 2007. Hal. 

3-4. 
25 Jimly Asshiddiqie, op.cit., hal. 2 
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Secara sederhana, warisan Yunani kuno telah memberikan rujukan bagi 

kekaisaran Roma yang setalahnya mengekspresikan istilah “constitutionnes” sebagai 

suatu hal fundamental untuk mengatur kehidupan bernegara. Dari sudut etimologi, 

konsep klasik mengenai konstitusi dan konstitusionalisme dapat ditelusuri lebih 

mendalam dalam perkembangan pengertian dan penggunaan perkataan politeia dalam 

bahasa Yunani dan perkataan constitutio dalam bahasa latin, serta hubungan di antara 

keduanya satu sama lain di sepanjang sejarah pemikiran maupun pengalaman praktek 

kehidupan kenegaraan dan hukum.26 

Hal demikian di atas dapat ditelusuri bahwa konstitusi sebagai suatu kerangka 

kehidupan politik ketatanegaraan telah disusun melalui dan oleh hukum, dimana 

kebudayaan Yunani telah mengenal beberapa kumpulan hukum sebagai suatu batas 

pergaulan sosial. Pada masa kejayaannya (antara tahun 624-404 SM) Athena pernah 

mempunyai tidak kurang dari 11 konstitusi. Koleksi Aristoteles sendiri berhasil 

terkumpul sebanyak 158 buah konstitusi dari berbagai negara.27 

Perkembangan peristilahan itulah yang mengantarkan konstitusi sebagai suatu 

hal yang fundamental yang diatur ke dalam himpunan norma-norma bernegara dalam 

ketatanegaraan modern. Filosof Romawi kuno Cicero dapat disebut sebagai sarjana 

pertama yang menggunakan perkataan constitutio dalam pengertian kedua ini seperti 

tergambar dalam bukunya De Re Publica.28 

Menurut Cicero: 

                                                           
26 Jimly Asshiddiqie., Ibid., hal. 5. 
27 Ni’matul Huda., op.cit., hal. 6. 
28 Jimly Asshiddiqie, op.cit., hal. 4 
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“This constitution (haec constitution) has a great measure of equability without which 

men can hardly remain free for any length of time”... “Now that opinion of Cato 

becomes more certain, that the constitution of the republic (constitutionem republicae) 

is the work of no single time of or no single men”. 

Warisan Cicero merupakan sumbangan penting bagi faham konstitusionalisme 

yang terdapat dalam karyanya De Re Publica dan De Legibus adalah pemikiran hukum 

yang kontras dari tradisi sebelumnya yang dikembangkan oleh filosof Yunani. 

Konstitusi Roma mempunyai pengaruh cukup besar sampai abad pertengahan, dimana 

konsep tentang kekuasaan tertinggi (ultimate power) dari para Kaisar Roma, telah 

menjelma dalam bentuk “L’Etat General” di Perancis, bahkan kegandrungan orang 

Romawi akan “ordo et utinitas” telah memberikan inspirasi bagi tumbuhnya faham: 

“Demokrasi Perwakilan” dan “Nasionalisme”. Dua paham inilah merupakan cikal bakal 

munculnya paham konstitusionalisme modern.29 

 Sebagaimana Konstitusi merupakan suatu hal yang sangat mendasar dalam 

negara yang berisikan ihwal kaedah-kaedah tentang seperangkat sistem bernegara. Bila 

diamati maka di dunia ini tak ada satupun negara tanpa konstitusi, pada umumnya 

semua negara mempunyai konstitusi, atau Undang-Undang Dasar.30 Kata “atau” 

mengacu kepada diskursus lama yang belum usai perihal apakah konstitusi sama atau 

tidak dengan Undang-Undang Dasar, istilah Undang-Undang Dasar merupakan istilah 

terjemahan yang dalam bahasa Belandanya yakni “Grondwet”. Perkataan “wet” 

diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang berarti Undang-Undang, sedangkan 

                                                           
29 Ni’matul Huda., loc.cit.  
30 Dahlan Thaib, Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945, Cetakan Kedua, Yogyakarta: 

Liberty, 1998. Hal. 16. 



14 
 

“grond” berarti tanah/dasar. Oleh karena kedua bentuk paham tersebut telah mendapat 

dukungan yang besar dari penganutnya masing-masing. Misalnya menurut apa yang 

dipaparkan oleh L.J. Van Apeldoorn,31 konstitusi berbeda dengan Undang-Undang 

Dasar, karena Undang-Undang Dasar hanya dalam bentuk yang tertulis sedangkan 

konstitusi dapat dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis. Hal ini jika dikerucutkan, 

maka dapat ditarik kesimpulan, pengertian konstitusi lebih luas dibanding dengan 

Undang-Undang Dasar yang tidak dapat tidak tertulis. Kemudian, nampaknya 

perbedaan pemahaman terkait bentuk konstitusi dengan Undang-Undang Dasar juga 

merupakan tolak tarik dari faham Civil Law dengan Common Law, seperti yang telah 

diketahui, perbedaan yang sangat mendasar ialah terkait bentuk dan corak hukum dari 

masing-masing faham tersebut. 

 Keanekaragaman dalam memahami pengertian konstitusi dapat dilihat dari 

pandangan yang diberikan dari para ahli, semisal yang dikemukakan oleh salah satu 

pakar konstitusi modern K.C. Wheare32 dalam bukunya Modern Constitutions, 

mengatakan: 

 “... it use to describe the whole system of government of a country, the collection of 

rules which establish and regulate of govern the government”. 

 Dalam pandangan K.C. Wheare di atas, selain dipahami sebagai istilah untuk 

menggambarkan keseluruhan sistem pemerintahan suatu negara, juga sebagai kumpulan 

                                                           
31 Nomensen Sinamo, Hukum Tata Negara Indonesia, Cetakan Ketiga, Jakarta: Permata Aksara, 2014. 

Hal. 110. 
32 K.C. Wheare, Modern Constitutions, Oxford University Press, London, 1975, hal. 1 sebagaimana 

dikutip dalam Nomensen Sinamo, Hukum Tata Negara Indonesia, Cetakan Ketiga, Jakarta: Permata 

Aksara, 2014. Hal. 107. 
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aturan yang membentuk dan mengatur atau menentukan pemerintahan negara yang 

bersangkutan. 

 Selain pandangan peristilahan konstitusi dari K.C. Wherare di atas, perlu untuk 

menilik pendapat pakar lainnya yaitu C.F. Strong33, dalam bukunya yang berjudul 

“Modern Political Constitutions”. C.F. Strong mengatakan bahwa:  

“Constitution may be said to be a collection of principles according to which the 

powers of the Governed the Right of the governed, and the relation between the two are 

adjusted”. 

Dengan begitu dapat dipahami bahwa konstitusi merupakan suatu kerangka masyarakat 

politik (negara) yang diorganisir dengan dan melalui hukum. Dapat pula dikatakan 

sebagai kumpulan prinsip-prinsip yang mengatur kekuasaan pemerintahan, hak-hak 

pihak yang diperintah (rakyat), dan hubungan di antara keduanya. 

2. Teori Demokrasi 

Sejak sinar kesadaran bernegara menyeruak di abad pertengahan, ide mengenai 

kekuasaan, kedaulatan, dan prinsip-prinsip bernegara menumpuk. Paham negara hukum 

berdasarkan keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar 

kepentingan rakyat banyak merupakan suatu hukum yang baik dan adil. Salah satunya 

melalui paham demokrasi, secara teoritis, demokrasi adalah suatu pemerintahan dari 

rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, hal ini persis beriringan, berpaut dengan gagasan-

gagasan yang selanjutnya dikembangkan ke arah penyatuan sistemik yaitu yang dikenal 

                                                           
33 Dahlan Thaib, op.cit., hal. 17. 
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sebagai rechtsstaat juga rule of law.34 Hal ini menegaskan bahwa kekuasaan tertinggi 

ialah kepentingan rakyat yang juga diatur di dalam konstitusi negara. 

Demokrasi yang menurut asal kata berarti rakyat berkuasa atau government by 

the people (kata Yunani demos berarti rakyat, kratos/kratein berarti 

kekuasaan/berkuasa).35 Sebenarya perlu diketahui kata demos dalam bahasa Yunani 

menggambarkan jumlah yang banyak. Kecenderungan demos sebagai kata 

menunjukkan rakyat sebagai suatu keseluruhan seperti Aristoteles36 mendefinisikan 

demokrasi secara sederhana sebagai kekuasaan untuk kaum Miskin, karena kaum 

miskin membentuk golongan yang paling banyak. 

Gagasan Demokrasi mulanya tumbuh di zaman lampau yang terdapat di negara-

kota (city-state) Yunani Kuno (abad ke-6 sampai abad ke-3 SM) yaitu merupakan 

demokrasi langsung (direct democracy), yaitu suatu bentuk pemerintahan di mana hak 

untuk membuat keputusan-keputuan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh 

warga negara yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas.37 Sifat langsung dari 

model demokrasi Yunani kuno dapat diselenggarakan secara efektif karena berlangsung 

dalam kondisi yang sederhana, lebih dalam hal ini dikarenakan wilayahnya yang 

terbatas (negara hanya terdiri dari kota dan daerah sekitarnya) serta jumlah penduduk 

                                                           
34 Istilah yang berarti sistem pemerintahan berdasarkan hukum (government by law not by the men), atau 

juga dikenal dengan “sistem pemerintahan yang berdasarkan rule of law, bukan rule of men. Konsep ini 

berkembang di di negara-negara common law.  
35 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Edisi Revisi: Cetakan Pertama, Jakarta: PT Gramedia 

Pustaka Utama, 2008. Hal. 105. 
36 C.F. Strong, Konstitusi-Konstitusi Politik Modern: Studi Perbandingan Tentang Sejarah dan Bentuk-

Bentuk Konstitusi Dunia, diterjemahkan dari Modern Political Constitutions: An Introduction to the 

Comparative Study of Their History and Existing Form, Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004. Hal. 

240. 
37 Miriam Budiardjo, op.cit., hal. 109. 
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yang sedikit, hal ini memungkinkan untuk mengumpulkan seluruh masyarakat dalam 

satu tempat yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas. 

Demokrasi tidaklah merupakan sesuatu yang statis, seiring perkembangan dan 

meningkatnya kebutuhan masyarakat ikut pula mendorong perubahan sistem dan 

gagasan demokrasi itu sendiri. Bermula dari demokrasi yang dijalankan secara langsung 

seperti yang terjadi di Yunani, demokrasi ini hanya mencakup warga negara resmi, yang 

merupakan bagian bagian kecil saja dari penduduk. Demokrasi ini akhirnya berubah 

bentuk menjadi konsep demokrasi perwakilan (Democratic Representative), konsep 

daripada demokrasi perwakilan ini dimaksud bahwa hak-hak yang terkandung pada 

masyarakat dijalankan oleh wakil-wakil rakyat. Konsep pemerintahan yang berdasar 

pada kekuasaan negara berada di tangan rakya ini mulanya dikemukakan oleh Epicurus 

dan dikembangkan oleh Marsilius yang menjelaskan terciptanya pemerintah sebagai 

pelaksana kedaulatan rakyat bermula ketika terjadi Pactum Subjectiones (perjanjian 

penyerahan) yang bersifat Concessio (kerelaan).38 

Lebih daripada itu Marsilius39 dalam Soehino yang dikutip oleh Efriza dalam 

bukunya Studi Parlemen Sejarah, Konsep, dan Lanskap Politik Indonesia menjelaskan 

bahwa: 

“Kekuasaan negara yang tinggi itu ada pada rakyat, sebab rakyatlah yang berhak 

membuat peraturan-peraturan hukum atau UU. Hal ini disebabkan karena negara itu 

merupakan kesatuan dari orang-orang yang bebas, yang merdeka, jadi perimbangan antara 

                                                           
38 Efriza, Studi Parlemen: Sejarah, Konsep, dan Lanskap Politik Indonesia, Malang: Setara Press, 2014. 

Hal. 14. 
39 Ibid, hal. 14-15. 
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kekuasaan rakyat dengan kekuasaan raja adalah rakyat yang berdaulat, raja melaksanakan 

kedaulatan rakyat.” 

Ajaran kedaulatan rakyat yang berintikan pemerintahan dari, oleh, dan untuk 

rakyat selanjutnya melahirkan teori negara demokrasi yakni suatu pemerintahan yang 

dijalankan oleh wakil-wakil rakyat yang dipilih melalui pemilihan, maka pemilihan 

itulah sarana Pactum Subjectiones seperti yang dikemukakan di atas tadi, suatu 

perjanjian penyerahan kekuasaan yang (harus) dijalankan oleh wakil-wakil sebagai 

representasi rakyat. 

3. Teori Lembaga Perwakilan 

Seperti yang diketahui, gagasan lembaga perwakilan sekarang ini merupakan 

proses panjang dari sistem demokrasi yang sudah ada berkembang dari ribuan tahun 

sebelum masehi (SM) seperti Assiria, Babelonia, China, India, dan Mesir. Walaupun 

praktek demokrasi perwakilan ini merupakan suatu gagasan perkembangan negara 

modern, akan tetapi, patut ditinjau kembali teori perwakilan yang berkembang dewasa 

ini. 

Menurut pendapat Miriam Budiardjo40, lembaga perwakilan rakyat dianggap 

merumuskan kebijakan umum (public policy) yang mengikat seluruh rakyat dalam 

bentuk UU. Sehingga dapat dikatakan lembaga perwakilan merupakan badan yang 

membuat keputusan yang menyangkut kepentingan umum. Miriam Budiardjo 

menambahkan bahwasanya Perwakilan (representation) adalah konsep bahwa 

seseorang atau suatu kelompok mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk berbicara 

atau bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar. Kelompok yang lebih besar 

                                                           
40 Miriam Budiardjo, op.cit., hal. 316. 
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inilah yaitu rakyat, rakyatlah yang berdaulat, rakyat yang berdaulat ini mempunyai 

suatu “kehendak” (yang oleh Rousseau disebut Volonte Generale atau General Will). 

Keputusan-keputusan yang diambil oleh badan ini merupakan suara yang authentic dari 

general will itu. Karena itu keputusan-keputusannya, baik yang bersifat kebijakan 

maupun undang-undang, mengikat seluruh masyarakat. Sekalipun perwakilan ini 

diterapkan dalam konteks Indonesia yang berdasar asas perwakilan politik, namun ada 

beberapa kalangan yang menganggap bahwa partai poltik dan perwakilan sebagai 

infrastruktur sistem ketatanegaraan berdasarkan kesatuan-kesatuan politik semata-mata, 

mengabaikan berbagai kepentingan dan kekuatan lain yang ada di dalam masyarakat 

terutama di bidang ekonomi sebagai basis suprastruktur yang kerap mempengaruhi 

sendi-sendi kehidupan sosial. 

Jika mengacu kepada tiga poros kekuasaan menurut Montesquieu, lembaga 

perwakilan rakyat umumnya disebut dengan parlemen atau legislatif, kedua istilah itu 

sama-sama digunakan untuk mengidentikkan model perwakilan saat ini di Indonesia. 

Akan tetapi istilah parlemen dan legislatif memiliki makna yang berbeda, tergantung 

pada sistem pemerintahan (bentuk pemerintahan) yang digunakan seperti sistem 

presidensial atau sistem parlementer.41 Seturut perkembangannya, sebutan parlemen 

(parliament) adalah sebuah lembaga perwakilan rakyat dengan anggota yang dipilih 

untuk satu periode. Sementara itu legislatif adalah badan deliberatif pemerintah42 

                                                           
41 Bentuk pemerintahan (regeringsvorm) yaitu suatu sistem yang berlaku yang menentukan bagaimana 

hubungan antara alat perlengkapan negara yang diatur oleh konstitusinya. Karena itu pula bentuk 

pemerintahan ini sering dan lebih populer disebut sistem pemerintahan. 
42 Badan deliberatif (Assembly Deliberatif) adalah sebuah organisasi yang secara bersama membuat 

keputusan setelah debat dan diskusi. Contoh dari badan deliberatif termasuk legislatif, papan direktur, 

badan administratif dan rapat anggota dari sebuah serikat, klub atau organisasi lainnya. Biasanya 
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dengan kuasa membuat hukum. Parlemen sendiri menurut Jimly Asshiddiqie43 dalam 

Efriza asal katanya dari perkataan bahasa Prancis, ‘parle’ yang berarti ‘to speak’ 

(berbicara). Istilah ini menyiratkan pengertian, dalam rangka menyuarakan aspirasi dan 

kepentingan rakyat yang berdaulat. Oleh karena itu, wakil memiliki tanggung jawab 

baik moril, individual hingga konstitusional sebagai anggota lembaga perwakilan rakyat 

terhadap yang diwakili. Secara prisipil setiap wakil tentulah melihat dirinya sebagai 

mewakili warga negara yang berada di dalam batas lingkup perwakilan secara 

keseluruhan. Oleh sebab itu, para wakil yang berada di parlemen disebut wakilnya 

rakyat. Akan tetapi, secara operasional sangat sulit melaksanakan pemikiran seperti itu, 

sebab wakil acapkali mengabaikan dan tidak memberikan perhatian kepada seluruh 

warga negara yang diwakilinya. 

Lembaga perwakilan rakyat di negara konstitusional modern terletak di tangan 

lembaga legislatif sebagai pelaksana kedaulatan rakyat. Lebih dalam Miriam 

Budiardjo membagi teori perwakilan ini menjadi dua kategori, kategori pertama adalah 

perwakilan politik (political representation) dan perwakilan fungsional (functional 

representation). Menurut Montesquieu, pada negara yang merdeka, seharusnya 

kekuasaan legislatif dilaksanakan pada negara yang wilayahnya luas, bahkan akan 

banyak ditemui kesulitan jika dilakukan di negara yang wilayahnya dianggap kecil 

sekalipun; hal tersebut menyebabkan rakyat harus diwakili.44 Akan tetapi sebagaimana 

kategori perwakilan politik di atas sarat dengan kepentingan golongan kecil partai 

                                                                                                                                                                          
keputusan oleh badan ini dibuat atas dasar pemungutan suara, debat dan amandemen, dilakukan sesuai 

dengan kebiasaan atau mengambil prosedur parlemen. 
43 Efriza, op.cit., hal. 21. 
44 Fatmawati, op.cit., hal. 14. 
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politik sebagai instrumen yang mewakili rakyat dalam parlemen. Khususnya negara 

Indonesia sebagai negara yang mempunyai wilayah sangat besar,   

E. Metode Penelitian 

Untuk melengkapi penulisan skripsi ini agar tujuan dapat lebih terarah dan dapat 

dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka penulis menggunakan metode penelitian 

antara lain: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang 

kegiatan ilmiahnya mencakup kegiatan menginventarisasi, memaparkan, 

menginterpretasi dan mensistematisasi dan juga mengevaluasi keseluruhan 

hukum positif (teks otoritatif) yang berlaku dalam suatu masyarakat atau 

negara tertentu dengan bersarankan konsep-konsep (pengertian-pengertian), 

jadi penelitian ini secara langsung terarah untuk menawarkan alternatif 

penyelesaian yuridikterhadap masalah hukum kongkret.45 

2. Sumber Data 

1. Data primer berupa bahan-bahan hukum, meliputi: 

a. Bahan Hukum Primer 

1) Undang-Undang Dasar 1945, Konstitusi Republik Indonesia 

Serikat dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

1945 

                                                           
45 Sulistyowati Irianto dan Shidarta (editor), Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi, Yayasan 

Pustaka Obor Indonesia, 2013, hal. 142-143. 
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2) Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan 

Kemerdekaan 

3) Risalah Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia 

4) Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum yang memberi definisi terhadap bahan hukum linear 

yang berkaitan dengan materi penelitian berupa: 

 Buku yang berkaitan dengan penelitian. 

 Data elektronik yang berkaitan dengan penelitian itu sendiri. 

 Studi data kepustakaan atau dokumen: yaitu mencari data cara 

mempelajari buku-buku, jurnal, dan hasil-hasil yang berasal 

riset yang ada relevansinya dengan tujuan penelitian. 

2. Data sekunder, adalah data yang diperoleh secara langsung dari 

lapangan penelitian atau dari subyek baik dengan wawancara atau 

membuat pertanyaan langsung yang diperoleh dari pakar hukum 

internasional. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk 

mendapatkan data dalam suatu penelitian. Pada penelitian kali ini peneliti 

memilih jenis penelitian kualitatif maka data yang diperoleh haruslah mendalam, 

jelas dan spesifik. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan 

data dilakukan dengan cara sebagai berikut: 
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a. Data Primer 

Dalam studi kepustakaan, yaitu dengan menelusuri dan mengkaji 

peraturan perundang-undangan, surat kabar, literatur, jurnal serta tulisan 

yang sesuai dengan materi penelitian. 

b. Data Sekunder 

Dokumen menurut Sugiyono46, merupakan catatan peristiwa yang 

sudah berlalu. Dokumen yang digunakan peneliti disini berupa data-

data mengenai parlemen indonesia dalam persepektif historis menurut 

konstitusi yang pernah berlaku maupun yang berlaku saat ini. 

4. Metode Pendekatan Masalah 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai 

berikut: 

a. Pendekatan Filosofis 

Pendekatan Filosofis ialah prosedur pemecahan masalah yang diselidiki 

secara rasional melalui pemikiran/perenungn yang terarah, mendalam 

dan mendasar. 

b. Pendekatan Perundang-Undangan 

Pendekatan Perundang-undangan ialah menelaah semua UU dan 

regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang dibahas. 

c. Pendekatan Konseptual 

                                                           
46 Sugiyono, Statistis Untuk Penelitian, Alfabeta, Bandung, 2007, hal. 240. 
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Pendekatan Konseptual ialah mempelajari pandangan-padangan dengan 

doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum. 

5. Pengolahan dan Analisis Bahan-Bahan Hukum 

data yang terkumpul akan disusun secara deskriptif. Dalam prosedur 

pemecahan masalah yag diteliti dengan cara memaparkan data-data yang 

diperoleh dari data primer dan data sekunder. Hal itu dimaksudkan untuk 

mendapatkan kebenarannya, yaitu dengan menguraikan data yang telah 

terkumpul sehingga dengan demikian dapat dilakukan dengan pemecahan 

masalah. 

F. Sistematika Penulisan 

Dalam rangka penulisan skripsi, penulis membagi ke dalam 4 (empat) Bab, yaitu: 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

B. Rumusan Masalah 

C. Tujuan Penelitian 

D. Studi Pustaka 

E. Metode Penelitian 

F. Kerangka Skripsi 

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEDAULATAN RAKYAT, 

KELEMBAGAAN NEGARA DAN PERUBAHAN KONSTITUSI 

BAB III PARLEMEN INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HISTORIS 

BESERTA DESAIN PARLEMEN MASA MENDATANG 
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BAB IV PENUTUP 

Yaitu Bab yang berisikan tentang: 

A. Kesimpulan 

B. Saran 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM TENTANG TEORI KEDAULATAN RAKYAT, TEORI 

KELEMBAGAAN NEGARA, DAN TEORI TENTANG PERUBAHAN 

KONSTITUSI 

A. Teori Kedaulatan Rakyat 

1. Sejarah Istiah Kedaulatan Rakyat 

Kedaulatan (sovereignty) merupakan konsep yang biasa dijadikan objek dalam 

filsafat politik dan hukum kenegaraan47. Di dalamnya terkandung konsepsi yang 

berkaitan dengan ide kekuasaan tertinggi yang dikaitkan dengan negara (state)48. 

Dalam berbagai literatur politik, hukum, dan teori kenegaraan pada zaman 

sekarang, terminologi kedaulatan (sovereignty) pada umumnya diakui sebagai 

konsep yang dipinjam dari bahasa Latin, soverain dan superanus49. Superanus 

dalam bahasa Latin berarti supremasi yang diartikan menguasai segala-galanya50. 

Kemudian dalam bahas Perancis souverainite, yang kemudian menjadi sovereignty 

dalam bahasa Inggris. 

Secara etimologi, kata “kedaulatan” berarti superioritas belaka, tetapi ketika 

diterapkan pada negara, kata tersebut berarti superioritas dalam arti khusus – 

dengan kata lain, superioritas seperti ini adalah superioritas yang mengisyaratkan 

adanya kekuasaan untuk membuat hukum (law-issuing power). Dengan demikian 

                                                           
47

 Jimly Asshiddiqie, op, cit, hal. 95. 
48

 Jimly Asshiddiqie, ibid. 
49

 Jimly Asshiddiqie, ibid., hal. 98. 
50

 Sri Soemantri, Masalah Kedaulatan Rakyat Berdasarkan UUD 1945, dalam Masalah Ketatanegaraan 

Indonesia Dewasa ini, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984. Hal. 67. Dikutip dari Eddy Purnama, Negara 

Kedaulatan Rakyat Analisis terhadap Sistem Pemerintahan Indonesia dan Perbandingannya dengan 

Negara-negara Lain, Bandung: Nusamedia, 2007, hal. 9. 
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kedaulatan dapat diartikan sebagai kekuasaan yang tertinggi, kekuasaan yang tidak 

di bawah kekuasaan lain yang oleh karenanya berkenaan dengan menguasai segala 

hal yang berkaitan dengan negara51. 

Dari segi bahasa itu sendiri, perkataan kedaulatan dalam bahasa Indonesia 

dipengaruhi dari bahasa Arab klasik, yaitu dari kata daulat dan duulatan. Hal ini 

dapat dibuktikan dengan hadirnya Al-Qur’an sebagai kitab suci agama Islam 

dengan menggunakan bahasa Arab klasik tersebut. Kata daulah ini dipergunakan 

hanya dua kali (dua tempat)52, yaitu dalam QS. 3: 140 yang mempergunakan bentuk 

kata kerja nudawiluha (ia Kami pergantikan atau pergilirkan)53, dan dalam QS. 59: 

7 yang mempergunakan kata kerja duulatan (beredar)54. 

Kedaulatan adalah ciri atau atribut hukum dari negara, dan sebagai atribut 

negara dia sudah lama ada, bahkan ada yang berpendapat bahwa sovereignty itu 

mungkin lebih tua dari konsep negara itu sendiri55. Kedaulatan rakyat dalam istilah 

politik dan hukum seringkali dijumpai dengan kata demokrasi. Istilah demokrasi 

                                                           
51

 C.F. Strong, Modern Political Constitutions, Terj. Derta Sri Widowatie, Konstitusi-Konstitusi Politik 

Modern: Studi Perbandingan tentang Sejarah dan bentuk, Bandung: Nusa Media, 2015. Hal. 8-9. 
52

 Lihat Al-Maqdisi, Indeks al-Quran: Fathu al-Rahman, Mustafa al-Baa al-Halaby, 1322 (H), hlm. 156. 

Lihat juga Jimly Asshiddiqie, Op.cit, hal. 95. 
53

 AlQuran (QS) 3: 140 (Ali Imran) menyatakan (terjemahannya): “Jika kamu (pada Perang Uhud), 

mendapat luka, maka sesungguhnya kaum kafir itu pun (pada Perang Badar mendapat luka yang serupa, 

dan masa (kejadian dan kehancuran) itu, Kami pergilirkan di antara manusia (agar mereka mendapat 

pelajaran) dan supaya Allah membedakan orang-orang yang beriman dari orang-orang kafir, dan supaya 

sebagian kamu dijadikan-Nya (gugur sebagai syuhada’). Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang 

zalim”, Alquran dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, cetakan 1984, hlm. 99. Dalam Jimly 

Asshiddiqie, op, cit., hal. 95.) 
54

 Dalam QS. 59: 7 (Al-Hasyr) dinyatakan (terjemahannya): “Apa saja harta rampasan yang diberikan 

oleh Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota, maka adalah untuk Allah, untuk 

Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang dalam perjalanan, supaya 

harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja diatara kamu”. Dalam Jimly Asshiddiqie, 

ibid., hal. 95. 
55

 Dahlan Thaib, Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945, Yogyakarta: Liberty, 1998. 

Hal. 9. 



28 
 

berasal dari bahasa Yunani yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos/kratien yang 

berarti kekuasaan/berkuasa. 

Telah disebutkan bahwa kedaulatan merupakan kekuasaan yang tertinggi, 

kekuasaan ini tentunya memiliki nilai makna yang terkandung di dalamnya, untuk 

apa kekuasaan ini melekat pada diri seseorang atau banyak orang, dan mengapa 

setelah frasa kekuasaan itu yang merujuk pada otoritas memberlakukan hal-hal 

yang dikehendaki terdapat pula term tertinggi? menjadi jaminan yang sangat 

diteguhkan jika padanan kata kekuasaan dan tertinggi ini digabungkan.  

Jawaban umum atas pertanyaan ini adalah adanya jaminan yang mengakui 

adanya kehendak secara superioritas untuk mengelola sesuatu, yang dijalankan 

untuk mencapai cita-cita. Konsepsi mengenai kedaulatan ini sarat dipergunakan 

dalam hal superioritas negara. Walaupun kedaulatan itu secara kodrati sudah 

melekat dalam diri manusia, tetapi dalam kehidupan sosial tentu hal ini kembali 

lagi ditegaskan melalui cara pergaulan dalam bermasyarakat. Seraya memandang 

manusia sebagai puncak ciptaan dan mukjizat Tuhan yang paling agung dan 

terhormat. Terbebas dari perbudakan yang pernah dijalankan dalam kekuasaan 

absolut monarki. 

Dengan demikian, dalam pengertian yang dipakai, konsep kedaulatan memang 

merujuk pada kekuasaan. Adapun, ide kedaulatan dapat dikatakan baru dikenal 

sejak dipopulerkan oleh Jean Bodin pada abad ke-16. Namun, sebagai bahasa 

kaum intelektuil, ide kedaulatan sudah ada bahkan sejak zaman Yunani dan 
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Romawi kuno56. Bukan hanya Jean Bodin saja yang mempopulerkan istilah 

kedaulatan di dalam bukunya yang berjudul Six Livres de la Republique (1575)57, 

setelahnya terdapat pula Thomas Hobbes dalam bukuya De Cive (1642)58 yang 

mempergunakan kata summa potestas yang dipopulerkan oleh Jean Bodin untuk 

menunjuk souverainete (Perancis). Akan tetapi terdapat perbedaan penggunaan 

istilah yang terdapat dalam lanjutan buku dari Thomas Hobbes yang berjudul 

Leviathan (1651), Thomas Hobbes mengganti semua istilah itu dengan Sovereignty 

(kedaulatan)59. 

2. Pengertian Kedaulatan Rakyat 

Hampir semua negara di dunia mengidentikkan dirinya sebagai negara 

demokrasi, yaitu negara yang menerapkan prinsip kedaulatan rakyat dalam 

penyelenggaraan pemerintahannya, mulai dari pelembagaan sampai kepada sistem 

pemerintahan yang digunakan. Penggalan kata Yunani “demos” dan kata 

“kratos/cratein” dapat diartikan suatu pemerintahan oleh rakyat. 

Menurut Munir Fuady60 sebagaimana tertuang dalam bukunya “Konsep 

Negara Demokrasi” kata “pemerintahan oleh rakyat” memiliki konotasi (1) suatu 

pemerintahan yang “dipilih” oleh rakyat dan (2) suatu pemerintahan “oleh rakyat 

biasa” (bukan oleh kaum bangsawan), bahkan (3) suatu pemerintahan oleh rakyat 

                                                           
56

 Jimly Asshiddiqie, op.cit., hal. 99. Terdapat perbedaan penulisan dalam menentukan abad, di dalam 

Dahlan Thaib, op.cit., hal. 9. Ditulis abad 15. 
57

 Jimly Asshiddiqie, loc.cit. 
58

 Lihat Jimly Asshiddiqie, ibid., hal. 100. 
59

 Jimly Asshiddiqie, loc.cit. 
60
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kecil dan miskin (government by the poor) atau istilah yang lazim digunakan oleh 

Soekarno dengan “Marhaen”. 

Dapat dikatakan pelopor utama yang memberikan bentuk terhadap demokrasi 

ialah seorang moralis Jean Jacques Rousseau melalui teorinya yang yang terkenal 

berjudul ‘Perjanjian Sosial’ (Du Contract Social). Misi utama pemikiran ini 

menghendaki kekuasaan itu pada hakikatnya berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan 

untuk rakyat. 

Lebih lanjut menurut Rousseau negara terbentuk karena adanya perjanjian 

masyarakat, berawal dari kehendak individu, yang kemudian dibatasi oleh  

kehendak publik61. Hal ini ditujukan untuk menjamin hak-hak warga negara. Dalam 

konteks ini kedaulatan itu lahir akibat adanya pernyataan kehendak rakyat, melalui 

dua cara: 

a. Perjanjian bersama antar anggota-anggota masyarakat untuk saling 

menjaga hak-haknya yang disebut “volunte generale”; 

b. Perjanjian antara anggota masyarakat dengan sekelompok orang untuk 

menjaga supaya perjanjian dilaksanakan oleh para anggota masyarakat 

yang disebut dengan “volunte de tous”. 

 

Kiranya pengertian yang cukup memberikan perkembangan terhadap definisi 

demokrasi dewasa ini ialah menurut pendapat Philippe C. Schmitter, ia 

menerangkan bahwa “demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dimana 

pemerintah dimintakan pertanggungjawaban atas tindakan-tindakan mereka di 
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wilayah publik oleh warga negara, yang bertindak secara tidak langsung melalui 

kompetisi dan kerja sama dengan para wakil mereka yang telah terpilih”62. 

Dari pendapat di atas disertai perkembangan zaman yang semakin kompleks, 

serta beragamnya kehendak masyarakat, kebutuhan akan demokrasi dianggap perlu 

dilakukan melalui prosedur perwakilan. Dari sinilah asal muasal munculnya ide 

lembaga perwakilan atau lembaga parlemen dalam sistem representative 

democracy. Kedaulatan rakyat diwujudkan dalam tiga cabang kekuasaan yaitu 

kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Penyaluran 

kedaulatan rakyat pada umumnya dilaksanakan berdasar pemilihan umum, 

pemilihan presiden, dan pelaksanaan referendum untuk menyatakan persetujuan 

atau penolakan terhadap suatu isi Undang-Undang Dasar. 

Di samping itu, kedaulatan rakyat dapat disalurkan setiap waktu melalui 

pelaksanaan hak atas kebebasan berpendapat, hak atas kebebasan pers, hak atas 

informasi, hak atas kebebasan berorganisasi dan berserikat serta hak-hak rakyat 

pada umumya, yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar. Disinilah letak daripada 

kedaulatan dengan korelasinya pada kekuasaan rakyat itu. 

Dengan begitu, kekuasaan dapat diartikan sebagai kemampuan untuk 

memaksakan kehendak/keinginan kepada pihak lain63. Dalam hal ini negara sebagai 

organisasi modern yang barang tentu memuat kekuasaan untuk mencapai suatu cita 

negara (staatsidee) yang juga secara inheren terdapat kedaulatan. Cita negara inilah 
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sumber pokok dari jaminan terhadap sumber pokoknya keselamatan rakyat dan 

kepentingan rakyat. 

Sehubungan dengan itu, bagi C.F. Strong hubungan kedaulatan dengan 

kekuasaan berkaitan erat satu sama lain, dikatakan oleh Strong64 bahwa sifat khusus 

pada suatu negara yang membedakannya dengan semua unit perkumpulan lainnya 

adalah negara memiliki kekuasaan untuk membuat dan melaksanakan undang-

undang dengan segala cara maupun paksaan yang diperlukan. Kekuasaan seperti ini 

disebut kedaulatan (sovereignty). 

Menurut Strong, pengertian kedaulatan adalah sebagai kekuasaan untuk 

membentuk hukum sekaligus kekuasaan untuk memaksakan pelaksanaannya. 

Kekuasaan tersebut merupakan kedudukan tertinggi (supreme) yang dimiliki 

negara. Kendati pengertian demokrasi di zaman Yunani kuno dipandang buruk 

(salah) oleh Aristoteles, berkenaan dengan pemerintahan yang dilakukan oleh 

banyak orang. Bahkan, Aristoteles lebih mengidealkan “jalan tengah” dengan 

konsep polity yang pemerintahan tersebut dikuasai oleh kelas menengah, akan 

tetapi seiring berkembangnya zaman, demokrasi bertransformasi dan terus 

mengalami tahap eksperimentalnya dalam perkembangan sejarah. 

Karena demokrasi dengan berbagai pernak-perniknya berupa pelaksanaan 

dengan kekuasaan rakyat yang mendominasi dilaksanakan dengan konsep 

perwakilan sudah jauh pengertiannya hanya sekedar pemerintahan oleh rakyat saja. 

Akan tetapi demokrasi dewasa ini sudah menjadi kebutuhan masyarakat universal, 
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maka dapat dipastikan bahwa demokrasi dengan berbagai konsepnya itu akan selalu 

mendominasi kehidupan bernegara bagi masyarakat, sebagai antitesa terhadap 

sistem pemerintahan tirani, otokrasi, despotisme, totaliterisme, aristokrasi, oligarki, 

dan teokrasi. 

3. Muatan dan Nilai Kedaulatan Rakyat 

Demokrasi sebagai bentuk pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk 

rakyat, memang merupakan fenomena yang kerap digandrungi oleh negara-negara 

modern (modern states) mulai abad pertengahan. Demokrasi menjadi pilihan 

dengan tujuan untuk mensejahterakan rakyat, sejalan dengan itu pula dibarengi 

dengan konsep negara sejahtera (welfare state), terbebas dari kesewenang-

wenangan penguasa, tetapi dalam praktiknya seringkali ditemui suatu hambatan 

yang membuat demokrasi berjalan di tempat. 

Konsep demokrasi itu dipraktikkan di seluruh dunia secara berbeda-beda dari 

satu negara ke negara lain. Istilah demokrasi juga beragam, setiap negara dan 

bahkan setiap orang menerapkan definisi dan kriterianya sendiri-sendiri mengenai 

demokrasi. Terdapat perbedaan yang substansial terhadap sistem demokrasi ini di 

berbagai negara, hal ini tentu turut dipengaruhi kebudayaan dan tradisi yang lebih 

dulu berkembang di negara tersebut. Tetapi dari beragamnya demokrasi negara satu 

dengan yang lain, dapat dikatakan ada tiga prinsip yang terkandung di dalam 

demokrasi, yaitu persamaan (kesederajatan), persaudaraan, dan kemerdekaan. 

Dalam pesatnya perkembangan demokrasi setidaknya kedaulatan itu sendiri 

menurut Jean Bodin memiliki muatan, pertama,  bersifat (i) mutlak, (ii) abadi, dan 
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karena itu juga harus bersifat (iii) utuh, tunggal, dan tak terbagi-bagi atau terpecah-

pecah, serta (iv) bersifat tertinggi dalam arti tidak terderivasikan dari kekuasaan 

yang lebih tinggi65. Kedua, kekuasaan berdaulat dalam negara itu berkaitan dengan 

fungsi legislatif, yaitu negara itu berdaulat dalam membuat hukum atau undang-

undang dan atau menghapuskan hukum66. Ketiga, hukum itu sendiri merupakan 

perintah dari yang berdaulat tersebut yang pada zamannya memang berada di 

tangan Raja67. 

Sekalipun sistem ini marak digunakan oleh banyak negara, seperti halnya 

Indonesia, setidaknya dalam pengertiannya yang normatif, dalam konsep negara 

demokrasi sedikitnya mengandung nilai-nilai sebagai berikut68: 

1) Nilai kesetaraan (egilitarialisme) 

2) Nilai penghargaan terhadap hak-hak asasi 

3) Nilai perlindungan 

4) Nilai keberagaman 

5) Nilai keadilan 

6) Nilai toleransi 

7) Nilai kemanusiaan 

8) Nilai ketertiban 

9) Nilai penghormatan terhadap orang lain 

10) Nilai kebebasan 

11) Nilai tanggung jawab 

12) Nilai kebersamaan 

13) Nilai kemakmuran 

 

Karena demokrasi mengandung aneka ragam nilai tersebut, maka demokrasi 

menempati posisi sangat strategis dalam menyeimbangkan berbagai nilai itu. 

Karena itu, demokrasi dapat berpenampilan sebagai “mediator” yang menjadi 
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sarana untuk menengahi berbagai pertentangan nilai dalam kehidupan manusia. 

Jadinya, demokrasi merupakan suatu “orientasi pemandu yang dapat membantu 

menciptakan suatu dasar bagi hubunga-hubungan khusus di antara permasalahan 

normatif yang berbeda-beda”69. 

Sebagaimana demokrasi dalam pandangan klasik hingga dewasa ini tidak dapat 

dipisahkan dari konsep negara. Tanpa demokrasi apa yang dinamakan negara itu 

tidak ada, karena demokrasi itu sendiri mengidealkan rakyat sebagai kekuatan 

utama di dalam negara. Menurut Ni’matul Huda dalam bukunya “Lembaga 

Negara dalam masa Transisi Demokrasi”, memaparkan bahwa kehidupan 

demokratisasi selalu mengalami transisi, proses demokrasi tidak serta merta timbul 

begitu saja tanpa didahului oleh suatu pengalaman pahit. Sehingga berdasar atas 

pengalaman pahit itu, tersetuslah suatu kehendak kehidupan yang mencari selamat 

bagi perikemanusiaan, mencari kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik 

untuk keseluruhan. Sejalan dengan itu, model demokrasi menurut Muhammad 

Hatta ialah sebagai berikut:70 

“Negara itu haruslah berbentuk Republik berdasarkan kedaulatan rakyat. Tetapi 

kedaulatan rakyat yang dipahamkan dan dipropagandakan dalam kalangan pergerakan 

nasional berlainan dengan konsepsi Rousseau yang bersifat individualisme. Kedaulatan 

rakyat ciptaan Indonesia harus berakar dalam pergaulan hidup sendiri yang bercorak 

kolektivisme. Demokrasi Indonesia harus pula perkembangan daripada demokrasi 
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Indonesia yang “asli”. Semangat kebangsaan yang tumbuh sebagai reaksi terhadap 

imperialisme dan kapitalisme barat, memperkuat pula keinginan untuk mencari sendi-sendi 

bagi negara nasional yang akan dibangun ke dalam masyarakat sendiri.” 

Lebih lanjut dalam hubungan antara demokrasi dengan perwakilan 

(representative democracy), menurut Soekarno71 dalam pidato di hadapan sidang 

BPUPK tanggal 1 Juni 1945 memberikan gambaran mengenai sistem demokrasi, 

Soekarno menuturkan: “Dasar itu ialah dasar mufakat, dasar permusyawaratan. 

negara Indonesia bukan satu negara untuk satu orang (autocracy), bukan satu 

negara untuk satu golongan walaupun golongan kaya (oligarki). Tetapi kita 

mendirikan negara “semua untuk semua”, “satu untuk semua, semua untuk satu”. 

saya yakin, bahwa syarat yang mutlak untuk kuatnya negara Indonesia ialah 

permusyawaratan, perwakilan”. 

Lebih lanjut demokrasi bagi Thomas Hobbes72 berkenaan dengan jiwa 

daripada negara itu sendiri, ia menyebut bahwa kedaulatan bukan saja merupakan 

atribut negara, tetapi merupakan suatu fungsi esensial yang ada di dalamnya. 

Bahkan, konsep kedaulatan inilah yang membedakan organisasi negara dari 

organisasi sosial lainnya. Dengan begitu, konsep kedaulatan yang dipegang oleh 

rakyat ini bersifat tertinggi dalam menjalankan fungsi negara, pemegang kedaulatan 

mengandung kewenangan (otoritas) untuk mengambil keputusan terakhir atau 

tertinggi. 

B. Teori Kelembagaan Negara 
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1. Sejarah Lembaga Negara 

Pada awalnya, negara-negara yang berkuasa mengumpulkan kekuasaan 

melekat pada seorang Raja. Kekuasaan Raja adalah absolut (mutlak) untuk 

membuat undang-undang, melaksanakan undang-undang, dan juga mengadili setiap 

sengketa atau permasalahan. Kekuasaan mutlak sepenuhnya berada di kekuasaan 

raja ini menyebabkan suatu negara melekat pada diri seorang Raja (L’Etat C est 

Moi). 

Dalam praktik politik peradaban Barat dan Timur klasik, kekuasaan tunggal ini 

menjadi satu hal yang sangat umum untuk diterapkan. Seperti halnya zaman 

kekaisaran Bizantium dan Romawi sebagai representasi kekuasaan Barat dan sistem 

pemerintahan khilafah yang dijalankan sebagai representasi peradaban Timur. 

Disamping sebagai pemimpin negara, khalifah juga merupakan pemimpin agama73. 

Kedua sistem pemerintahan yang seperti ini menimbukan kekuasaan yang 

terpusat berada di tangan Raja maupun khalifah. Secara sederhana kedua bentuk ini 

menjalankan fungsi membuat hukum (peraturan), menjalankan pula hukum itu, dan 

mengadili pelanggar yang melanggar hukum Raja. Sebagaimana Raja dikenal saat 

itu merupakan kepanjangan tangan dari Tuhan, maka bagi siapapun yang 

menentang Raja, barang tentu ia juga menentang Tuhan. Sejalan dengan itu, 

sentralisasi kekuasaan ini direspon dengan suatu kondisi untuk membatasi 

kekuasaan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. 
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Berangkat dari ide bahwa mutlak kekuasaan itu harus dibatasi. Dengan 

demikian, teori yang bermunculan kemudian mengatakan harus adanya pola 

pembatasan di dalam pengelolaan internal kekuasaan negara itu sendiri, yaitu 

dengan mengadakan  pembedaan dan pemisahan kekuasaan negara ke dalam 

beberapa fungsi yang berbeda. Tercatat, konsep idea pembatasan kekuasaan negara 

ini kali pertama diperdebatkan oleh John Locke dan Montesquieu, menurut John 

Locke dalam bukunya berjudul Two Treatises on Civil Government memisahkan 

kekuasaan negara ke dalam tiga poros kekuasaan, yakni74: 

1) Kekuasaan legislatif (legislative power), kekuasaan yang berwenang 

untuk membuat undang-undang. 

2) Kekuasaan eksekutif (executive power), kekuasaan untuk melaksanakan 

atau mempertahankan undang-undang. 

3) Kekuasaan federatif (federative power), kekuasaan mengadakan 

perserikatan dan aliansi serta segala tindakan dengan semua orang dan 

badan-badan di luar negeri. 

 

Untuk menjamin hal ini, Locke memisahkan aspek legislatif dan aspek 

eksekutif dan yudikatif dalam sebuah sistem politik. Kedua aspek ini tidak boleh 

ada dalam satu tangan. Keduanya harus dipisahkan. Kata Locke75: 

“Akan menjadi cobaan yang sangat berat bagi kelembagaan manusia untuk memegang 

kekuasaan kalau orang-orang yang memiliki kekuasaan untuk membuat hukum, juga 

memiliki kekuasaan untuk melaksanakannya, karena mereka akan mengecualikan diri 

mereka dari ketaatan mematuhi hukum yang mereka buat sendiri, dan mereka akan 

mencoba membuat dan melaksanakan hukum yang melayani kepentingan pribadi mereka 

dan melawan kepentingan masyarakat pada umumnya, sehingga bertentangan dengan 

tujuan dari masyarakat dan pemerintah itu sendiri.” 
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Setelah Locke memberikan sebuah landasan terhadap kekuasaan yang harus 

terpisah demi terjadinya keseimbangan kekuasaan negara ini, setengah abad 

kemudian pikiran Locke ini dikembangkan oleh seorang filsuf ternama Perancis 

Baron de Montesquie, melalui bukunya yang berjudul L’Esprit des Lois (jiwa 

undang-undang), yang diterbitkan pada 1748 (dua jilid)76. Montesquieu 

mengadakan modifikasi atas gagasan Locke dengan memisahkan kekuasaan negara 

ke dalam tiga aspek kekuasaan, ketiga jenis kekuasaan itu harus terpisah, baik 

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

melaksanakan77: 

1) Kekuasaan legislatif (la puissance legislative), dilaksanakan oleh suatu 

badan perwakilan rakyat (parlemen). 

2) Kekuasaan eksekutif (la puissance executive), dilaksanakan oleh 

pemerintah (Presiden atau Raja dengan bantuan Menteri-menteri atau 

Kabinet). 

3) Kekuasaan yudikatif (la puissance de juger), dilaksanakan oleh badan 

peradilan (Mahkamah Agung dan pengadilan bawahannya). 

 

Doktrin Montesquieu tentang pemisahan kekuasaan negara (separation des 

povoirs/the separation of power) dikenal dengan istilah “Trias Politika”. Kata ini 

berasal dari bahasa Yunani yang artinya “Politik Tiga Serangkai” 78. Pemikiran 

dasar dari pembatasan kekuasaan ini bertolak dari anggapan bahwa pemegang 

kekuasaan cenderung untuk menyalahgunakan kekuasaannya. Hal ini disadari oleh 

Montesquieu yang kemudian diutarakan bahwa, “Adalah suatu pengalaman yang 

abadi bahwa orang yang diberi kekuasaan cenderung untuk menyalahgunakan, ia 
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melakukan sampai ia berhadapan dengan batasan-batasan... Untuk menghindari 

penyalahgunaan kekuasaan, langkah-langkah yang harus diambil adalah 

membatasi kekuasaan dengan kekuasaan”79. Kenyataan ini didukung oleh kata-

kata Lord Acton yang mengatakan, power tends to corrupt and absolute power 

corrupts absolutely (kekuasaan cenderung untuk menjadi sewenang-wenang, dan 

dalam kekuasaan yang bersifat mutlak, kesewenang-wenangannya juga cenderung 

mutlak)80.  

Secara teoritis, ketiga kekuasaan ini mempunyai tugas yang berbeda, 

dimaksudkan agar tidak terjadinya sentralisasi kekuasaan berada di satu orang atau 

badan. Kekuasaan eksekutif dan legislatif dalam tugasnya saling melakukan relasi, 

sementara kekuasaan yudikatif bersifat independen81. Pada prinsipnya, konsep 

“pemisahan kekuasaan” merujuk pada prinsip-prinsip organisasi politik. Kenyataan 

ini merupakan anggapan yang telah ditelaah oleh Hans Kelsen. 

Dengan istilah yang berbeda, tetapi dengan konsep yang serupa, gagasan 

pemisahan atau pembagian kekuasaan ini pernah dipraktikkan dalam peradaban 

Islam klasik. Agama Islam, sebagaimana mengajarkan “taqsimu al-adawati al-

hukumiyah”, pembagian kekuasaan pemerintahan82. Sistem pemerintahan yang 

bertolak dari pemisahan kekuasaan diklaim sudah dijalankan jauh sebelum para 

pemikir barat mengkontekstualisaikan konsep pemisahan kekuasaan negara ini. 
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Ketiga cabang kekuasaan ini yaitu: al-sulthah al-tanfidzziyyah, al-suthah al-

tasyri’iyyah, dan al-suthah al-qadha’iyyah telah berjalan sejak Nabi Muhammad 

SAW berada di Madinah83. Sebagai kepala negara, Nabi membagi tugas-tugas 

tersebut kepada para sahabat yang mampu dan menguasai bidang-bidangnya. 

Meskipun secara umumnya, semuanya akan bermuara kembali kepada Nabi. 

Baik peradaban politik Barat dan Timur, keduanya memberikan sumbangsih 

terhadap gagasan pemisahan kekuasaan (separation of power) atau pembagian 

kekuasaan (distribution/division of power) yang kemudian kekuasaan ini 

dituangkan dalam bentuk lembaga negara. Gagasan ini hingga saat sekarang turut 

mempengaruhi konsepsi lembaga negara dengan beragamnya peristilahan sesuai 

perkembangan negara-negara modern saat ini. Adanya kepercayaan pada sejarah 

bahwa kekuasaan harus dipisah dari kehendak tunggal. Maka, alternatif yang 

muncul ialah pembentukan dan pembagian wilayah kekuasaan sesuai dengan 

koridornya masing-masing. Dari doktrin pemisahan kekuasaan terdapat prinsip 

check and balances, dimana setiap cabang mengendalikan dan mengimbangi 

kekuatan cabang-cabang kekuasaan yang lain. 

Dalam perkembangannya saat ini Trias Politika memiliki peran penting dalam 

pembangunan kerangka lembaga negara seperti halnya badan legislatif atau 

legislature mencerminkan salah satu fungsi legislate, atau membuat undang-

undang. Nama lain yang sering dipakai ialah Assembly yang mengutamakan unsur 
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“berkumpul”84. Berbeda dengan negara lainnya yang menggunakan istilah 

Parliament, suatu istilah yang menekankan unsur “bicara” (parler) dan 

merundingkan85. Kemudian, kekuasaan eksekutif biasanya dipegang oleh badan 

eksekutif, badan eksekutif biasanya terdiri atas kepala negara seperti raja atau 

presiden, beserta menteri-menterinya86. Sedangkan badan yudikatif adalah yang 

memiliki sifat teknis yuridis yang berfungsi mengadili penyelewengan pelaksanaan 

konstitusi dan peraturan perundang-undangan oleh institusi pemerintahan secara 

luas dan bersifat independen dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya87.  

2. Pengertian Lembaga Negara 

Konsepsi tentang lembaga negara ini dalam bahasa Belanda biasa disebut 

staatsorgaan. Dalam kepustakaan Inggris, digunakan istilah political institution88, 

dan dalam bahasa Indonesia hal itu identik dengan lembaga negara, badan negara, 

atau disebut juga dengan organ negara89. 

Dalam Kamus Hukum, kata Lembaga memiliki arti: (1) bakal/asal mula yang 

akan menjadi sesuatu; (2) badan/organisasi yang bertujuan untuk melakukan suatu 

penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha; pola perilaku manusia yang 
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mapan yang merupakan suatu interaksi sosial berstruktur dalam suatu kerangka 

nilai yang relevan90. 

Sedangkan, Dalam Kamus Hukum Fockema Andreae yang diterjemahkan 

Saleh Adiwinata dkk, kata ‘organ’ diartikan sebagai berikut91: 

“Organ adalah perlengkapan. Alat perlengkapan adalah orang atau majelis yang terdiri 

dari orang-orang yang berdasarkan undang-undang atau anggaran dasar wewenang 

mengemukakan dan merealisasikan kehendak badan umum... selanjutnya negara dan badan 

pemerintahan rendah mempunyai alat perlengkapan. Mulai dari raja (presiden) sampai pada 

pegawai yang rendah, para pejabat itu dapat dianggap sebagai alat-alat perlengkapan. Akan 

tetapi, perkataan ini lebih banyak dipakai untuk badan pemerintahan tinggi dan dewan 

pemerintahan yang mempunyai wewenang yang diwakilkan secara teratur dan pasti’. 

 

Oleh karena itu, istilah lembaga negara, organ negara, badan negara, dan alat 

perlengkapan negara seringkali dipertukarkan satu sama lain. Akan tetapi, satu 

sama lain sebenarnya dapat dan memang perlu dibedakan, sehingga tidak 

membingungkan. 

Menurut Hans Kelsen mengenai the concept of the State Organ dalam 

bukunya General Theory of Law and State berpendapat tentang “organ negara” atau 

“lembaga negara” ke dalam lima pengertian92: 

Pertama, lembaga negara dalam arti yang paling luas ialah mencakup setiap 

indvidu yang menjalankan fungsi law creating (membentuk hukum) dan law 

applying (menerapkan hukum); 

Kedua, lembaga negara yang lebih sempit dari pengertian pertama, organ 

negara yang mencakup individu yang menjalankan fungsi law creating atau law 

applying dan mempuyai posisi dalam struktur jabatan kenegaraan atau jabatan 

pemerintahan; 

Ketiga, organ negara dalam pengertian sempit adalah badan atau organisasi 

yang mempunyai fungsi law creating (membentuk peraturan) atau law applying 

dan mempunyai posisi dalam struktur jabatan kenegaraan atau jabatan 
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pemerintahan, dalam pengertian ini lembaga adalah dibentuk berdasarkan UUD, 

UU, Peraturan Presiden ataupun keputusan-keputusan yang tingkatannya lebih 

rendah, baik ditingkat pusat maupun tingkat daerah; 

Keempat, dalam pengertian yang lebih sempit lagi, organ negara itu hanya 

terbatas pada lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UUD, UU, atau oleh 

peraturan yang lebih rendah; 

Kelima, dalam pengertian yang khusus, lembaga negara adalah lembaga-

lembaga negara yang berada di tingkat pusat yang pembentukannya diatur dalam 

UUD. 

Dalam penggunaan istilah di Indonesia, menurut Natabaya93 sebagaimana 

termaktub dalam Ni’matul Huda, bahwa penyusun UUD 1945 sebelum perubahan, 

cenderung konsisten menggunakan istilah badan negara, bukan lembaga negara 

atau organ negara. Untuk maksud yang sama, Konstitusi RIS tahun 1949 tidak 

menggunakan istilah lain kecuali alat perlengkapan negara. Sedangkan UUD 1945 

setelah perubahan keempat, melanjutkan kebiasaan MPR sebelum masa reformasi 

dengan tidak konsisten menggunakan peristilahan lembaga negara, organ negara, 

dan badan negara. 

Menurut Jimly Asshiddiqie, ciri-ciri penting organ negara dalam arti sempit 

ini adalah bahwa (i) organ negara itu dipilih atau diangkat untuk menduduki jabatan 

atau fungsi tertentu; (ii) fungsi itu dijalankan sebagai profesi utama atau bahkan 

secara hukum bersifat eksklusif; dan (iii) karena fungsinya itu, ia berhak untuk 

mendapatkan imbalan gaji dari negara94. Lebih lanjut ia menegaskan, lembaga atau 

organ negara dalam arti sempit dapat dikaitkan dengan jabatan dan pejabat 

(officials), yaitu jabatan umum, jabatan publik (public official)95. Dengan perkataan 

lain, meskipun dalam arti luas semua individu dalam negara yang menjalankan law-
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creating and law applying function adalah organ, tetapi dalam arti sempit yang 

disebut sebagai organ atau lembaga negara itu hanyalah yang menjalankan law-

creating or law applying function dalam konteks kenegaraan saja. Individu lain 

yang berada di luar konteks jabatan organik kenegaraan, tidak relevan disebut 

sebagai organ atau lembaga negara96. 

Dalam UUD 1945 (sebelum amandemen) tidak ditemui satu kata “lembaga 

negara” pun sehingga menyulitkan dalam mengidentifikasi dan memaknai lembaga 

negara97. Yang disebutkan menurut UUD 1945 ini ialah kata “badan”, digunakan 

untuk menyebut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Akan tetapi dalam konvensi 

ketatanegaraan Indonesia, kata “lembaga” sering dipergunakan untuk menunjuk 

Majelis Permusyawaratan Indonesia sebagai lembaga tertinggi negara, maupun 

pasca amandemen yang menyiratkan MPR, DPR, DPD, Presiden, MA, MK, dan 

BPK sebagai lembaga tinggi negara. Penggunaan kata lembaga dapat ditemukan 

pada Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 dalam mendefinisikan MPR, 

sebagaimana Pasal 3 dalam Undang-Undang tersebut mengatakan “MPR 

merupakan “lembaga” permusyawaratan rakyat yang berkedudukan sebagai 

lembaga negara. 

3. Fungsi Lembaga Negara 

Keterkaitan antara konsep negara hukum dengan fungsi lembaga negara tidak 

dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain. Lembaga negara mempunyai 

kewajiban untuk memanifestasikan kehendak negara kesejahteraan. Sekali lagi, 
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kesejahteraan bagi rakyatnya dalam bingkai demokrasi. Oleh karena itu lembaga 

menjadi unsur negara yang wajib dimiliki untuk mencapai cita-cita kolektif. Sebut 

saja keterkaitan ini menurut Bagir Manan bahwa konsepsi negara hukum modern 

merupakan perpaduan antara konsep negara hukum dan negara kesejahteraan. Di 

dalam konsep ini tugas negara atau pemerintah tidak semata-mata sebagai penjaga 

keamanan atau ketertiban masyarakat saja, tetapi memikul tanggung jawab 

mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum dan sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat98. 

Sejalan dengan itu, kedaulatan rakyat diwujudkan melalui instrumen-instrumen 

hukum dalam tiga cabang kekuasaan yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan 

eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Ketiga poros kekuasaan ini memiliki peran 

penting sebagai lembaga negara umum dalam menopang kesejahteraan dan 

kemakuran rakyat. Sebagaimana konsep pemisahan kekuasaan negara ini 

dimaksudkan oleh Montesquieu bahwa ketiga kekuasaan negara itu harus 

dilembagakan masing-masing. Tidak boleh saling mencampuri urusan masing-

masing secara mutlak. Jika tidak demikian, maka kebebasan akan terancam. 

Dengan menggunakan ukuran doktrin hukum (legal doctrine) “trias politika” 

Montesquieu ini, masing masing lembaga kekuasaan negara memiliki fungsi 

sebagai berikut: 

1) Cabang Kekuasaan Legislatif 
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Lembaga legislatif atau legislature mencerminkan salah satu fungsi 

legislate, atau membuat UU. Dengan berkembangnya gagasan bahwa 

kedaulatan rakyat itu dilembagakan dalam badan perwakilan, maka badan 

legislatif menjadi badan yang berhak menyelenggarakan kedaulatan itu dengan 

jalan menentukan kebijakan umum dan menuangkannya dalam UU. 

Menurut Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan, lembaga 

legislatif diwujudkan melalui institusi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) 

dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dengan begitu sistem kamar dalam 

parlemen Indonesia adalah unikameral. 

Sedangkan, perubahan UUD 1945 yang telah terjadi sebanyak empat kali 

yang masing-masing disahkan, perubahan pertama, pada 19 Oktober 1999, 

perubahan kedua, disahkan pada 18 Agustus 2000, perubahan ketiga, disahkan 

pada 10 November 2001, dan perubahan keempat, dan juga terakhir disahkan 

pada 10 Agustus 2002, hasil perubahan ini turut mempengaruhi pembentukan 

kamar baru dalam parlemen Indonesia, yaitu ditambahkannya unsur Dewan 

Perwakilan Daerah (DPD) sebagai utusan golongan yang didasarkan atas 

prosedur perwakilan fungsional (functional representation). Dengan demikian, 

terjadi perubahan sistem kamar dalam UUD NRI 1945 hasil perubahan, 

sehingga berjumlah dua kamar (second chamber) atau bikameral. Maka, dalam 

hukum dasar Indonesia yang berlaku saat ini sistem kelembagaan negara dalam 

bidang legislatif terdiri dari 3 (tiga) lembaga, yaitu: MPR, DPR, dan DPD. 

a) Majelis Permusyawaratan Rakyat 
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Dalam hakikat MPR sebagai perwujudan kedaulatan rakyat dan 

sebagai penjelmaan seluruh rakyat yang berdaulat, terdapat tiga unsur 

keanggotaan, yaitu (i) anggota lembaga perwakilan rakyat yang dipilih 

melalui proses politik yang melibatkan partai politik berdasarkan prinsip 

perwakilan politik dan demokrasi politik. (ii) utusan-utusan daerah yang 

mencerminkan prinsip perwakilan kedaerahan (regional representation) 

yang sangat penting dalam upaya menjamin persatuan bangsa dan 

kesatuan negara, dan (iii) utusan-utusan golongan fungsional yang dapat 

menutupi kelemahan sistem rekrutmen politik berdasarkan prinsip 

perwakilan politik melalui peranan partai politik. 

Dalam desain UUD 1945 sebelum perubahan, keberadaan MPR itu 

sendiri sebenarnya hanya dikaitkan dengan 5 (lima) fungsi penting, di 

samping sebagai representasi rakyat, fungsi lain MPR yaitu dalam rangka: 

a. Menetapkan UUD (Pasal 3); 

b. Perubahan UUD (Pasal 37); 

c. Menetapkan garis-garis besar haluan negara dalam arti luas 

(bukan hanya GBHN dalam arti sempit) (Pasal 3); 

d. Memilih Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 6); dan, 

e. Meminta pertanggung jawaban Presiden di tengah masa 

jabatannya karena dakwaan pelanggaran melalui persidangan 

istimewa (Pasal 8 juncto Penjelasan UUD 1945) 
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Sedangkan, dari hasil daripada perubahan UUD NRI 1945, 

keberadaan MPR itu sendiri sebenarnya hanya dikaitkan dengan 4 (empat) 

fungsi penting, yaitu: 

a. Mengubah dan menetapkan UUD, vide Pasal 3 ayat (1); 

b. Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden, vide Pasal 3 ayat (2); 

c. Memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam,  vide 

Pasal 3 ayat (3) 

d. Perubahan UUD, vide Pasal 37 ayat (1); 

Penetapan keempat hal tersebut dapat dilakukan melalui persidangan 

umum lima tahunan dan dapat pula melalui persidangan istimewa di luar 

jadwal lima tahunan. 

Hal ini kembali ditegaskan sebagaimana Undang-Undang Nomor 17 

Tahun 2014 Pasal 3 mengatakan: 

a. Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

b. Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden hasil pemilihan 

umum; 

c. Memutuskan usul DPR untuk memberhentikan Presiden dan/atau 

Wakil Presiden dalam masa jabatannya, setelah Mahkamah 

Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden 

terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan 

terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, 
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atau perbuatan tercela dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau 

Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden 

dan/atau Wakil Presiden; 

d. melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabila Presiden 

mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan 

kewajibannya dalam masa jabatannya; 

e. Memilih Wakil Presiden dari 2 (dua) calon yang diusulkan oleh 

Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden 

dalam masa jabatannya; dan 

f. Memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya mangkat, 

berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya 

dalam masa jabatannya secara bersamaan, dari 2 (dua) pasangan 

calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai 

politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon presiden 

dan wakil presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua 

dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa 

jabatannya. 

b) Dewan Perwakilan Rakyat 

Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam Bab VII Pasal 19, Pasal 20, 

Pasal 21, dan Pasal 22 UUD NRI 1945. Pasal 19 ayat (1) menentukan 

bahwa susunan Dewan Perwakilan Rakyat ditetapkan dengan undang-
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undang. Dalam ayat (2) dinyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat 

bersidang sedikitnya sekali dalam setahun99. 

Berdasarkan perubahan kedua UUD 1945, ketentuan Pasal 19 yang 

semula terdiri dari 2 ayat berubah menjadi tiga ayat, yaitu: 

1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui Pemilihan 

Umum. 

2) Susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan undang-

undang. 

3) Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam 

setahun. 

Selanjutnya, pasal 20 yang aslinya terdiri atas dua ayat, berdasarkan 

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

ayat, dan berdasarkan Perubahan Kedua ditambah lagi dengan ayat (5), 

sehingga seluruhnya menjadi 5 ayat. Rumusan kelima ayat Pasal 20 UUD 

1945 tersebut selengkapnya berbunyi sebagai berikut: 

1) DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. 

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

untuk mendapat persetujuan bersama. 

3) Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan 

bersama, rancangan itu tidak boleh diajukan lagi dalam 

persidangan DPR masa itu. 
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4) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah 

disetujui bersama untuk menjadi undangundang. 

5) 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. 

Selain itu, dalam Perubahan Kedua UUD 1945, ditambah lagi 

ketentuan Pasal 20A yang berisi 4 ayat sebagai berikut: 

1) DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi 

pengawasan. 

2)  Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam 

pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, DPR mempunyai hak 

interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. 

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

Dasar ini, setiap angota DPR mempunyai hak mengajukan 

pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas. 

4) Ketentuan lebih lanjut tentang DPR dan hak anggota DPR diatur 

dalam undang-undang. 

Para anggota Dewan Perwakilan Rakyat, menurut ketentuan Pasal 21 

ayat (1), berhak memajukan rancangan undang-undang. Ketentuan ayat (1) 

ini, dalam Perubahan Pertama UUD, diperbaiki rumusannya menjadi: 
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“Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan 

undang-undang”. Ayat (2) pasal ini lebih lanjut menyatakan, “jika 

rancangan undang-undang itu, meskipun disetujui oleh Dewan Perwakilan 

Rakyat, tidak disahkan oleh Presiden, maka rancangan tadi tidak boleh 

dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu”100. 

Disamping kewenangan yang dimiliki DPR di atas, DPR juga 

memiliki kewenangan memberikan pertimbangan terhadap agenda 

kenegaraan lainnya, antara lain101: 

1) Pengangkatan duta; 

2) Menerima penempatan duta negara lain; dan 

3) Pemberian amnesti dan abolisi. 

Kekuasaan DPR semakin diperluas dengan adanya kewenangan untuk 

mengisi jabatan strategis kenegaraan, seperti102: 

1) Memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan; 

2) Menentukan 3 (tiga) dari 9 (sembilan) Hakim Mahkamah 

Konstitusi; dan 

3) Menjadi institusi yang paling menentukan dalam proses pengisian 

lembaga non-state lainnya (auxiliary bodies) seperti Komisi 

Nasional HAM, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan juga 
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pertimbangan dalam pengisian jabatan Panglima TNI, Kepala 

Kepolisian Negara Republik Indonesia (KAPOLRI). 

c) Dewan Perwakilan Daerah 

Berdasarkan Perubahan Ketiga UUD 1945 NRI yang disahkan pada 

10 November 2001, gagasan pembentukan Dewan Perwakilan Daerah  

(DPD) dalam rangka restrukturisasi parlemen Indonesia menjadi dua 

kamar telah diadopsikan. Menurut Jimly Asshiddiqie Perubahan Ketiga 

UUD 1945 hasil Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 

2001 justru mengadopsi gagasan parlemen bicameral yang bersifat soft103. 

Sebagaimana DPR, DPD juga merupakan wakil rakyat, akan tetapi 

berbeda dengan DPR, DPD merupakan wakil rakyat dalam konteks 

kedaerahan. 

Dasar normatif pengaturan kewenangan konstitusional DPD diatur 

dalam Pasal 22D ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUD 1945. Adapun 

Pasal 22D ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) menyebutkan bahwa: 

(1) Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan 

Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan 

otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan 

pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaa sumber daya alam 

dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan 

perimbangan keuangan pusat dan daerah. 

                                                           
103

 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi..., op.cit., hal. 154. 



55 
 

(2) Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-

undangan yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan 

daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; 

pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, 

serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan 

pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan 

undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan 

rancangan undang undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, 

dan agama. 

(3) Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas 

pelaksanaan undang-undang mengenai; otonomi daerah, 

pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat 

dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi 

lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, 

pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu 

kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk 

ditindaklanjuti. 

Dari dasar pengaturan kewenangan konstitusional DPD di atas, DPD 

memiliki 3  (tiga) fungsi, fungsi legislasi, pertimbangan, dan pengawasan. 

Ketiga fungsi DPD ini bersifat terbatas, karena pelaksanaan fungsi-fungsi 

tersebut terbatas pada bidang- bidang tertentu saja yang menjadi 

kewenangan DPD. Pengaturan fungsi DPD ini pun dijabarkan dalam Pasal 
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223 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009, yang mengatur 

bahwa DPD mempunyai fungsi: 

a. pengajuan usul kepada DPR mengenai rancangan undang-undang 

yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, 

pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan 

sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang 

berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah; 

b. ikut dalam pembahasan rancangan undang-undang yang berkaitan 

dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, 

pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam 

dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat 

dan daerah; 

c. pemberian pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang 

tentang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan 

undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama; 

dan, 

d. pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi 

daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, 

hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan 

sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak,pendidikan, 

dan agama. 
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DPD dalam kedudukannya sebagai lembaga negara yang merupakan 

lembaga perwakilan daerah, secara kelembagaan memiliki kedudukan 

yang sama dengan lembaga negara lainnya, seperti MPR dan DPR. Dari 

kedudukan tersebut, DPD tidak fungsional berkaitan dengan kedudukan 

dan hubungan-hubungan tersebut. Dalam hubungannya dengan DPR dan 

MPR, kedudukan DPD sebagaimana diatur dalam UUD 1945 tidak sesuai 

dengan gagasan pembentukan DPD. 

Reformasi struktur ketatanegaraan Indonesia menuju sistem 

perwakilan bikameral yang kuat (strong bicameralism) tidak terwujud 

dalam UUD 1945. Berdasarkan rumusan Pasal 2 ayat (1) UUD 1945, maka 

sistem ketatanegaraan Indonesia memiliki sistem perwakilan bikameral 

yang lemah (soft bicameralism). 

2) Lembaga Negara Bidang Eksekutif 

Adapun kekuaasaan eksekutif atau Kekuasaan Pemeritahan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia diatur dalam UUD NRI 1945 Bab III pasal 4 

sampai dengan pasal 16. 

Pemerintahan Republik Indonesia ini dijalankan oleh Pemerintah Republik 

Indonesia yang meliputi Lembaga Pmerintahan (Government) yang berikut: 

1) Aparatur Pemerintahan Pusat, Kepresiden beserta aparatur 

utamanya, yang terdiri dari: 

a) Presiden selaku Kepala Pemerintahan merangkap Kepala Negara. 
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b) Wakil Presiden yang memiliki kualitas tindakan yang sama 

dengan Presiden. 

c) Menteri-Menteri Negara yang membantu Presiden dalam 

melaksanakan tugasnya. 

d) Kejaksaan Agung. 

e) Sekretariat Negara. 

f) Lembaga-Lembaga Non Departemen. 

g) Kabinet yang meliputi Departemen Departemen. 

2) Aparatur Pemerintahan Daerah; 

a) Badan-badan Pemerintahan Pusat di Daerah 

b) Badan-badan Aparatur Pemerintahan Otonomi Daerah 

c) Desa Praja 

3) Usaha-Usaha Negara; 

a) Perusahaan Umum (PERUM). 

b) Perusahaan Perseroan (PERSERO). 

Selaku Kepala Negara, baik menurut UUD 1945 sebelum perubahan dan 

UUD NRI setelah perubahan Presiden mempunyai wewenang sebagai berikut: 

1) Memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan Darat, Angkatan Laut, 

Angkatan Udara dan Kepolisian Negara. 

2) Dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian 

dan membuat perjanjian dengan negara lain. 

3) Menyatakan keadaan bahaya. 
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4) Mengangkat duta dan konsul. 

5) Menerima duta negara lain. 

6) Memberikan grasi, amnsti, abolisi dan rehabilitasi. 

7) Memberikan gelaran, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan. 

4) Lembaga Negara Bidang Yudikatif 

Sesuai dengan prinsip pemisahan kekuasaan, fungsi-fungsi legislatif, 

eksekutif, dan yudikatif dikembangkan sebagai cabang-cabang kekuasaan yang 

terpisah satu sama lain. Seperti halnya masing-masing maksud dan tujuan 

lembaga legislatif dan kekuasaan eksekutif yang telah ditulis sebelum ini. 

Maka cabang kekuasaan yudikatif ini berpuncak pada kekuasaan kehakiman 

yang bersifat independen, bebas, dan merdeka dengan wujudnya yaitu 

Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Pada mulanya, memang tidak 

dikenal adanya Mahkamah Konstitusi. Tercatat, dalam Perubahan Ketiga UUD 

NRI 1945 ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi diadopsikan ke dalam 

rumusan UUD NRI 1945. 

1) Mahkamah Agung 

Dalam lingkungan Mahkamah Agung terdapat empat lingkungan 

peradilan, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata 

usaha negara, dan peradilan militer104. Mahkamah Agung adalah 

Lembaga Tinggi Negara, yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari 

pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lainnya. Adapun tugas dan 
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wewenang dari Mahkamah Agung (MA), sebagaimana terdapat dalam 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, 

yaitu: 

a) Memeriksa dan memutus; permohonan kasasi, sengketa tentang 

kewenangan mengadili, dan permohonan Peninjauan Kembali 

putusan pengadilan yang telah memproleh kekuatan hukum tetap 

(In Kracht van Gewijsd)105; 

b) Memutus permohonan kasasi atas putusan tingkat banding atau 

tingkat terakhir dari semua lingkungan peradilan106; 

c) Menguji secara materiil hanya terhadap peraturan perundang-

undangan di bawah ini Undang-undang107; 

d) Menyatakan tidak sah semua peraturan  perundang-undangan dari 

tingkat yang lebih rendah daripada Undang-undang atas alasan 

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih 

tinggi108; 

e) Melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan 

peradilan di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan 

kekuasaan kehakiman109; 
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f) Mengawasi tingkah laku dan perbuatan para Hakim di semua  

lingkungan peradilan dalam menjalankan tugasnya110; 

g) Meminta keterangan tentang hal-hal yang  bersangkutan dengan 

teknis peradilan dari semua Lingkungan Peradilan111; 

h) Memberi petunjuk, teguran, atau peringatan yang dipandang perlu 

kepada Pengadilan di semua Lingkungan Peradilan112; 

i) Memutus pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa  

tentang kewenangan mengadili113: 

(a) antara Pengadilan di lingkungan Peradilan yang satu dengan 

Pengadilan di Lingkungan Peradilan yang lain; 

(b) antara dua Pengadilan yang ada dalam daerah hukum 

Pengadilan Tingkat Banding yang berlainan dari Lingkungan 

Peradilan yang sama; 

(c) antara dua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan 

Peradilan yang sama atau antara lingkungan Peradilan yang 

berlainan. 

j) Memutus dalam tingkat pertama dan terakhir, semua sengketa 

yang timbul karena perampasan kapal asing dan muatannya oleh 
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kapal perang Republik Indonesia berdasarkan peraturan yang 

berlaku114; 

k) Memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali pada 

tingkat pertama dan terakhir atas putusan Pengadilan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan alasan-alasan 

yang diatur dalam Bab IV Bagian Keempat Undang-undang 

ini115; 

l) Memberikan nasihat hukum kepada Presiden selaku Kepala 

Negara dalam rangka pemberian atau penolakan grasi116; 

m) Mahkamah Agung dan Pemerintah melakukan pengawasan atas 

Penasihat Hukum dan Notaris117; 

n) Mahkamah Agung dapat memberikan pertimbangan-

pertimbangan dalam bidang hukum baik diminta maupun tidak 

kepada Lembaga Tinggi Negara yang lain118; 

o) Mahkamah Agung berwenang meminta keterangan dari dan 

memberikan petunjuk kepada Pengadilan di semua Lingkungan 

Peradilan dalam rangka pelaksanaan ketentuan-ketentuan Pasal 
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25 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang  Ketentuan-

ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman119. 

Segala kewenangan yang dimiliki Mahkamah Agung mengisyaratkan 

bahwa telah diletakkan kebijakan segala urusan mengenai peradilan baik 

yang menyangkut teknis yudisial maupun urusan organisasi, administrasi, 

dan finansial berada di bawah satu atap di bawah kekuasaan Mahkamah 

Agung120. Hal ini tentu menjadi suatu penegasan terhadap kedaulatan 

hukum yang dimuat dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 (Perubahan 

Ketiga) berbunyi: “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Demikian 

pula tentang kekuasaan kehakiman yang mandiri, diangkat dari Penjelasan 

menjadi materi Batang Tubuh UUD NRI 1945 Pasal 24 ayat (1). 

2) Mahkamah Konstitusi 

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang dapat dibilang masih 

baru dalam perkembangan ketatanegaraan Indonesia, pembentukannya 

dilakukan oleh MPR saat melakukan Perubahan Ketiga UUD NRI 1945 (9 

November 2001). Mahkamah Konstitusi bukan bagian dari Mahkamah 

Agung dalam makna perkaitan struktur unity of jurisdiction, tetapi berdiri 

sendiri serta terpisah dari secara duality of jurisdiction. Mahkamah 
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Konstitusi berkedudukan setara dengan Mahkamah Agung. Keduanya 

adalah penyelenggara tertinggi dari kekuasaan kehakiman121. 

Sebanyak empat Kewenangan dan satu kewajiban Mahkamah 

Konstitusi yang diatur dalam Pasal 24 C ayat (1) UUD NRI 1945 hasil 

Perubahan Ketiga berbunyi: 

a) Mahkamah Konstitusi berwenang, mengadili pada tingkat 

pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk 

menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, 

b) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang 

kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar; 

c) Memutus pembubaran partai politik; dan 

d) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. 

e) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat 

Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh 

Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang 

Dasar122. 

Berdasarkan wewenang yang dimilii tersebut, Mahkamah Konstitusi 

(MK) merupakan pengawal konstitusi (the guardian of the constitution)123. 

Hal ini membawa konsekuensi logis bahwa MK berfungsi sebagai penafsir 
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konstitusi (the sole interpreter of the constitution)124. Konstitusi sebagai 

hukum tertinggi mengatur penyelenggaraan negara berdasar prinsip 

demokrasi yang dijamin dalam konstitusi sehingga menjadi hak 

konstitusional warga negara. Oleh karena itu, MK juga berfungsi sebagai 

pengawal demokrasi (the guardian of the democracy), pelindung hak 

konstitusional warga negara (the protector of the citzens constitutional 

rights), serta pelindung hak asasi manusia (the protector of human 

rights)125. 

3) Komisi Yudisial 

Selain kedua badan kekuasaan kehakiman tersebut ada lagi satu 

lembaga baru yang kewenangannya ditentukan dalam UUD, yaitu Komisi 

Judisial126. 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah 

mengintroduksi suatu lembaga baru yang berkaitan dengan 

penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yaitu Komisi Yudisial. Meskipun 

lembaga baru ini tidak menjalankan kekuasaan kehakiman, tetapi 

keberadaannya diatu dalam UUD 1945 Bab IX tentang Kekuasaan 

Kehakiman. Oleh karena itu, keberadaannya tidak dapat dipisahkan dari 
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kekuasaan kehakiman127. Komisi Judisial ditentukan dalam Pasal 

24B UUD 1945, sebagai berikut: 

1) 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. 

2) Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan 

pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan 

kepribadian yang tidak tercela. 

3) Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh 

Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. 

4) Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur 

dengan undang-undang. 

Pembentukan lembaga baru ini dapat dikatakan merupakan 

pengembangan lebih lanjut ide pembentukan Majelis Kehormatan Hakim 

Agung yang sudah berkembang selama ini. 

Kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bermartabat merupakan 

syarat mutlak tegaknya hukum dan keadilan, dengan tegaknya hukum dan 

keadilan akan memperkuat proses pembangunan peradaban bangsa, oleh 

karena itu untuk menegakkan hukum dan keadilan di lembaga peradilan 

diperlukan hakim-hakim yang terus menerus mengasah kepekaan nurani, 
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memelihara integritas, kecerdasan moral dan meningkatkan 

profesionalisme128. 

Dalam melaksanakan kewenangan mengusulkan Hakim Agung, 

Komisi Yudisial memiliki tugas: (1) melakukan pendaftaran hakim agung; 

(2) melakukan seleksi terhadap calon hakim agung; (3) menetapkan calon 

hakim agung; dan (4) mengajukan calon hakim agung ke DPR129. 

Sedangkan terhadap kewenangan mengawasi, terhadap pelaksanaan tugas 

ini komisi yudisial dapat130: 

1) Menerima laporan masyarakat tentang perilaku hakim; 

2) Meminta laporan secara berkala kepada badan peradilan berkaitan 

dengan perilaku hakim; 

3) Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku 

hakim; 

4) Memanggil dan meminta keterangan dari hakim yang diduga 

melanggar kod etik perilaku hakim; dan 

5) Membuat laporan hasil pemeriksaan yang berupa rekomendasi 

dan disampaikan kepada Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah 

Konstitusi, serta tindakannya disampaikan kepada Presiden dan 

DPR. 
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Dengan begitu, tugas pertama komisi ini adalah mengusulkan 

pengangkatan hakim agung dan tugas keduanya adalah menjaga dan 

menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim131. 

Karena tugas pertama dikaitkan dengan hakim agung dan tugas kedua 

dengan hakim saja maka secara harfiah jelas sekali artinya, yaitu Komisi 

Yudisial bertugas menjaga (preventif) dan menegakkan (korektif dan 

represif) kehormatan, keluhuran martabat serta  perilaku semua hakim di 

Indonesia132. 

C. Teori Tentang Perubahan Konstitusi 

1. Pengertian Konstitusi 

Konstitusi dalam ilmu hukum sering menggunakan beberapa istilah dengan arti 

yang sama. Sebaliknya, tidak jarang juga dalam beberapa penggunaannya dijumpai 

perdebatan yang cukup sengit. Perdebatan ini berangkat dari perbedaan penggunaan 

istilah antara konstitusi dengan Undang-Undang Dasar, atau istilah hukum dasar 

(grondwet). 

Secara historis, berdasarkan catatan sejarah klasik terdapat dua perkataan yang 

berkaitan erat dengan pengertian konstitusi sekarang ini, hal ini dapat ditelisik 

dalam perkataan Yunani kuno politeia dan perkataan bahasa Latin constitutio133. 

Dimana konstitusi Athena yang ditulis oleh seorang Xenophone (abad 425 SM) 

merupakan konstitusi pertama, hingga istilah konstitusi ini juga ditemukan dalam 
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kebudayaan Yunani dengan ucapan Respublica Constituere. Kendati istilah 

konstitusi sudah muncul sejak zaman Yunani kuno tetapi pada saat itu konstitusi 

masih diartikan secara materiil karena bentuknya yang belum diletakkan dalam 

sebuah naskah tertulis. 

Meskipun konstitusi pada zaman Yunani kuno masih diartikan materiil, namun 

perbedaan antara konstitusi dengan hukum biasa sudah tergambar dalam 

pembedaan yang dilakukan oleh Aristoteles terhadap pengertian kata politeia dan 

nomoi134. Pengertian politeia saat itu dapat disandingkan dengan pengertian 

konstitusi saat ini, sedangkan nomoi dapat dikatakan sebagai undang-undang biasa. 

Hal ini disebabkan kedudukan politeia yang lebih tinggi daripada nomoi. Oleh 

karena politeia mempunyai kekuasaan membentuk sedangkan nomoi hanya materi 

yang harus dibentuk. 

Menurut Rukmana Amanwinata135 sebagaimana termaktub dalam Ellydar 

Chaidir dan Sudi Fahmi istilah konstitusi dalam bahasa Indonesia antara lain 

berpadanan dengan kata “constitution” (bahasa Inggris), “constitutie” (bahasa 

Belanda), “constitutionel” (bahasa Perancis), “Verfassung” (bahasa Jerman), 

“constitutio” (bahasa Latin), “fundamental laws” (Amerika Serikat). 

Peristilahan politeia nampaknya cukup memberikan makna tersendiri dalam 

istilah Perancis dalam menyebut konstitusi, hal ini dapat dibuktikan perkataan 
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“konstitusi” berarti “pembentukan" yang berasal dari kata kerja “constituer” 

(Perancis) yang artinya “membentuk”136. Maka, istilah konstitusi dewasa ini, sarat 

dipengaruhi oleh kedua istilah politeia yang berasal dari peradaban Yunani kuno 

dan disadur ke dalam bahasa Perancis yaitu constituer. 

Adapun dalam rangka melacak istilah konstitusi beserta makna yang 

dikandungnya, tentu tidak saja mengabaikan peradaban Timur yang cukup pesat 

dalam memberikan sejarah keilmuan, sumbangsih tersebut sejatinya juga 

memberikan pengaruh bagi kehidupan modern saat ini, salah satunya juga gagasan 

mengenai konstitusionalisme. 

Konstitusi dalam kajian Fikih Siyasah dikenal dengan istilah dustur. Istilah ini 

berasal dari bahasa Persia, yang berkaitan dengan seseorang yang memiliki otoritas 

dalam politik dan agama137. Sedangkan dalam bahasa Arab, dustur berarti asas atau 

dasar. Menurut pengertian istilahi, dustur memiliki makna sebagai kumpulan 

kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antarsesama anggota 

masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tertulis maupun tidak tertulis138. 

Adapun konstitusi tertulis pertama dalam sejarah Islam adalah al-shahifah pada 

622 M di Madinah. Kata ini disebut delapan kali dalam teks al-Shahifah139. 

Beberapa intelektual menyebut al-Shahifah dengan Constitution of Medina 

(Montgomery Watt), Treaty (Majid Khadduri), dan Agreement (Philip K. Hitti), dan 
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dalam menyebut al-Shahifah, inteletual Indonesia menggunakan kata Piagam 

Madinah (Nurcholish Madjid, Abdurrahman Wahid, dan lain-lain)140. 

Sementara menurut K.C. Wheare141 terdapat pembagian pengertian dalam 

membangun kerangka istilah konstitusi, pertama, konstitusi dalam pengertian 

sempit, dan kedua, konstitusi dalam pengertian luas. Menurutnya, konstitusi dalam 

pengertian sempit merupakan kumpulan peraturan yang telah melalui hasil seleksi 

peraturan-peraturan hukum yang mengatur pemerintahan negara dan dihimpun 

dalam satu dokumen atau dalam beberapa dokumen yang berkaitan erat. Sedangkan 

makna konstitusi yang lebih luas merupakan makna yang lebih tua. Makna inilah 

yang Bolingbroke142 maksudkan dalam esainya, On Parties, ia mengemukakan: 

“Yang kita maksud dengan konstitusi, jika kita ingin membicarakannya secara tepat 

dan pasti, adalah kumpulan hukum, institusi, dan adat kebiasaan, yang berasal dari 

prinsip-prinsip nalar tertentu...yang membentuk sistem umum, yang dengan itu 

masyarakat setuju untuk diperintah” 

Pengertian konstitusi di atas juga didukung sebagaimana dikemukakan oleh 

Phillips Hood dan Jackson143 yang menurutnya konstitusi adalah suatu bangun 

aturan, adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan yang menentukan susunan dan kekuasaan 

organ-organ negara dan yang mengatur hubungan di antara berbagai organ negara 

itu satu sama lain, serta hubungan organ-organ negara itu dengan warga negara.  
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Kemudian mengenai bentuk konstitusi itu sendiri, menurut C.F. Strong144 

dalam bukunya Konstitusi-Konstitusi Politik Modern menyatakan, bahwa konstitusi 

dapat juga berwujud sekumpulan hukum terpisah dan memiliki otoritas khusus 

sebagai hukum konstitusi. Atau, bisa pula dasar dasar-dasar konstitusi tersebut 

ditetapkan dalam satu atau dua undang-undang dasar sedangkan selebihnya 

bergantung pada otoritas kekuatan adat-istiadat atau kebiasaan. 

Ke dalam konsep konstitusi itu tercakup juga pengertian peraturan tertulis, 

kebiasaan, dan konvensi-konvensi kenegaraan (ketatanegaraan) yang menentukan 

susunan dan kedudukan organ-organ negara, mengatur hubungan antar organ-organ 

negara itu, dan mengatur hubungan organ-organ negara tersebut dengan warga 

negara. 

2. Fungsi dan Nilai Konstitusi 

Dalam pengertian yang sudah dipaparkan di atas, konstitusi selalu dianggap 

mendahului dan mengatasi pemerintahan dan segala keputusan serta peraturan 

lainnya. Sebagai satu kelembagaan yang membentuk untuk memberikan batasan 

kepada yang mendapat tugas memerintah dan mengatur hak-hak yang diperintah. 

Konstitusi di zaman sekarang dianggap sebagai suatu konsep yang niscaya bagi 

setiap negara modern. Seperti dikemukakan oleh C.J. Friedrich145 sebagaimana 

terdapat dalam Jimly Asshiddiqie, “constitution is an institutionalized system of 

effective, regularized restraints upon governmental action”. Basis pokoknya adalah 
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kesepakatan umum atau persetujuan (consensus) di antara mayoritas rakyat 

mengenai bangunan yang diidealkan berkenaan dengan negara. 

Berdasarkan pandangan yang dikemukakan K.C. Wheare, C.F. Strong, Henc 

van Maarseven, Lawrance Beer, M. Rosenfeld, Sri Soemantri, E.C.S. Wade, 

William G. Andrews, dan Jimly Asshiddiqie, menurut Komisi Konstitusi MPR 

RI146 kedudukan dan fungsi konstitusi adalah147: 

1) Konstitusi sebagai dokumen nasional (national document) mengandung 

perjanjian luhur yang didalamnya berisi kesepakatan-kesepakatan tentang 

hukum, pendidikan, politik, ekonomi, kesejahteraan, kebudayaan dan 

aspek fundamental lainnya yang jadi tujuan dari negara. 

2) Konstitusi sebagai piagam kelahiran baru (a birth certificate of new state) 

adalah bukti adanya pengakuan dari masyarakat internasional, termasuk 

juga untuk jadi bagian dari anggota perserikatan bangsa bangsa. 

3) Konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi mengatur tujuan dan maksud 

dari terbentuknya negara dengan sistem administrasinya. Pengaturan ini 

dilakukan melalui adanya kepastian terhadap hukum yang terdapat di 

dalam pasal pasal konstitusi, kontrol sosial, unifikasi hukum nasional, dan 

memberikan legitimasi terhadap berdirinya berbagai lembaga negara, 

termasuk juga tentang pemisahan dan pembagian kekuasaan diantara 

eksekutif, legislatif dan yudikatif. 

4) Konstitusi sebagai identitas nasional dan juga lambang persatuan, 

konstitusi juga menjadi sarana untuk memperlihatkan berbagai norma dan 

nilai dari suatu bangsa. 

5) Konstitusi sebagai alat pembatas kekuasaan berfungsi untuk membatasi 

kekuasaan dan juga mengendalikan perkembangan dan situasi politik yang 

selalu berubah. 

6) Pelindung HAM dan Kebebasan Warga Negara Ini artinya konstitusi 

sebagai pengejawantahan dari suatu negara hukum dengan ciri-ciri 

persamaan di depan hukum, keadilan hukum dan non-diskriminatif, serta 

sosial dan keadilan moralitas. 

7) Berfungsi mengatur hubungan kekuasaan antar organ negara. 

8) Fungsi pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun 

kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara. 
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 Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Buku I Naskah Akademik Kajian Komprehensif 

Komisi Konstitusi Tentang Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 

Jakarta, 2004. Hal. 12. Dikutip dari Ellydar Chaidir dan Sudi Fahmi, op.cit., hal. 31 
147

 Ellydar Chaidir dan Sudi Fahmi, ibid., hal. 31-33. 



74 
 

9) Fungsi penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang 

asli (yang dalam sistem demokrasi adalah rakyat) kepada organ negara. 

10) Fungsi simbolik sebagai rujukan identitas dan keagungan kebangsaan 

(identity of nation). 

11) Fungsi simbolik sebagai pusat upacara (center of ceremony) 

 

Pelaksanaan konstitusi yang berlaku di suatu negara mempunyai beberapa 

kemungkinan. Pertama, konstitusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang 

termuat didalamnya. Kedua, terdapat beberapa ketentuan konstitusi yang tidak 

dilaksanakan lagi meskipun secara resmi masih berlaku. Ketiga, konstitusi 

dilaksanakan tidak berdasarkan ketentuaan yang termuat di dalamnya melainkan 

demi kepentingan sesuatu golongan atau pribadi tertentu148. 

Sehubungan dengan berbagai kemungkinan di atas, Karl Loewenstein telah 

melakukan penelitian dan menghasilkan tiga jenis penilaian terhadap nilai 

konstitusi, yaitu sebagai berikut149: 

1) Nilai Normatif 
Apabila suatu konstitusi telah resmi diterima oleh suatu bangsa dan bagi 

mereka konstitusi itu bukan saja berlaku dalam arti hukum (legal), tetapi 

juga merupakan suatu kenyataan (reality)  

2) Nilai Nominal 
Dalam hal ini konstitusi itu menurut hukum memang berlaku, tetapi 

kenyataan tidak sempurna. Ketidaksempurnaan berlakunya suatu 

konstitusi ini jangan dikacukan bahwa sering kali suatu konstitusi yang 

tertulis berbeda dari konstitusi yang dipraktekkan. 

3) Nilai Semantik 
Konstitusi itu secara hukum tetap berlaku, tetapi dalam kenyataannya 

hanya sekedar untuk memberi bentuk dari tempat yang telah ada dan untuk 

melaksanakan kekuasaan politik. 
 

3. Bentuk dan Prosedur Perubahan Konstitusi 
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Perubahan atau amandemen UUD mempunyai banyak arti. Amandemen tidak 

saja berarti “menjadi lain isi serta bunyi” ketentuan dalam UUD tetapi juga 

“mengandung sesuatu yang merupakan tambahan pada ketentuan-ketentuan dalam 

UUD yang sebelumnya tidak terdapat di dalamnya”150. 

Menurut Sri Soemantri, apabila dipelajari secara teliti mengenai  sistem 

perubahan konstitusi di berbagai negara, paling tidak ada dua sistem yang sedang 

berkembang, yaitu renewel (pembaharuan) dianut di negara-negara Eropa 

Kontinental dan amandement (perubahan) seperti dianut di negara-negara Anglo 

Saxon151. Sistem yang pertama ialah, apabila suatu konstitusi dilakukan perubahan 

(dalam arti diadakan pembaharuan), maka yang diberlakukan adalah konstitusi 

yang baru secara keseluruhan. Sistem yang kedua ialah, apabila suatu konstitusi 

diubah (diamandemen), konstitusi yang asli tetap berlaku. Dengan kata lain, hasil 

amandemen tersebut merupakan bagian atau dilampirkan dalam konstitusinya152. 

Menurut C.F. Strong bentuk konstitusi dibagi menjadi konstitusi fleksibel atau 

konstitusi kaku. Hal yang senada juga dikemukakan oleh Sri Soemantri, 

menurutnya pembagian konstitusi selalu mengacu pada bentuk konstitusi rigid dan 

konstitusi fleksibel153. Seluruh dasar pembedaan ini terletak pada apakah proses 

pembuatan hukum konstitusional sama atau tidak dengan proses pembuatan hukum 

biasa. Kemudian konstitusi yang dapat diubah atau diamandemen tanpa adanya 
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prosedur khusus dinyatakan sebagai konstitusi fleksibel. Sedangkan, konstitusi 

yang mensyaratkan prosedur khusus untuk perubahan atau amandemennya 

merupakan konstitusi yang kaku154. Dalam pembagian ini istilah “fleksibel” dan 

“kaku” digunakan oleh Lord Bryce untuk menyatakan perbedaan diantara dua 

kelompok besar konstitusi. Istilah ini menjadi suatu antithese terhadap penyebutan 

dari seorang ekspositor Demokrasi Amerika de Tocqueville yang mengidentikkan 

konstitusi dengan dokumen tertulis. Hingga menurut Bryce bahwa Tocqueville 

terjebak pada kesalahan dengan menyatakan bahwa konstitusi Inggris tidak ada, 

karena Inggris tidak memiliki dokumen konstitusional155. 

Perbincangan tentang perubahan UUD meliputi pula cara perubahan. Cara 

perubahan UUD berkaitan erat dengan klarifikasi rigid dan fleksibel, sebagaimana 

yang telah dikemukakan oleh Strong di atas. Pengklasifikasian UUD dengan bentuk 

kaku atau fleksibel tergantung dari sulit atau mudah UUD tersebut diubah. Strong 

menegaskan jika aturan-aturan dalam UUD itu tidak mencantumkan cara perubahan 

UUD, atau jika aturan-aturan itu menegaskan adanya penyerahan kekuasaan secara 

bebas kepada lembaga legislatif untuk mengubah UUD, maka UUD itu merupakan 

UUD fleksibel. Jika ada batasan-batasan tentang supremasi tertinggi lembaga 

legislatif, maka UUD itu merupakan UUD kaku. 

Strong mengemukakan empat metode perubahan UUD, yaitu156: 
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1. Melalui lembaga legislatif biasa, tetapi di bawah batasan-batasan 

tertentu; perubahan oleh lembaga legislatif dapat dilakukan melalui 

beberapa cara berikut ini: 

a. Lembaga legislatif jika hendak mengubah UUD paling sedikit harus 

dihadiri oleh sejumlah tertentu anggota (fixed quorum of members), 

misalnya, paling sedikit dua pertiga dari seluruh anggota. Kemudian, 

keputusan tentang perubahan itu juga harus disetujui oleh sejumlah 

tertentu anggota yang hadir contoh dua pertiga dari seluruh anggota yang 

hadir. 

b. Jika timbul keinginan untuk mengubah UUD maka legislatif 

dibubarkan. Kemudian, diadakan pemilihan umum untuk memilih anggota 

legislatif baru. Setelah lembaga legislatif beranggotakan anggota baru yag 

dipilih melalui pemilihan umum, maka dapat berfungsi sebagai 

konstituante yang berhak mengubah UUD. 

c. Jika negara mempunyai dua lembaga legislatif maka harus diadakan 

sidang gabungan sebagai satu lembaga. Keputusan sidang gabungan ini 

mengenai perubahan UUD harus disetujui oleh jumlah terbanyak dari 

anggota. 

2. Melalui rakyat lewat referendum; 

Menurut cara kedua ini perubahan UUD memerlukan persetujuan langsung 

dari rakyat. Persetujuan itu dapat disampaikan melalui referendum, plebisit, 

atau popular vote. Sebelum meminta persetujuan rakyat perlu disiapkan 

rancangan perubahan oleh lembaga legislatif atau pemerintah. Dengan 

demikian, rakyat berkesemapatan menilai usul perubahan itu sehingga 

mempunyai alasan untuk menyetujui atau menolak  

3. Melalui suara mayoritas dari seluruh unit pada negara federal; 

Perubahan dengan cara ini hanya berlaku di negara federal. UUD negara 

federal biasanya dibuat oleh negara-negara bagian. UUD itu menjadi semacam 

hasil kesepakatan yang dituangkan dalam UUD. Oleh karena itu, sudah 

sepatutnya perubahan UUD perlu partisipasi negara bagian. Keputusan tentang 

perubahan UUD dapat dilakukan rakyat secara langsung atau melalui lembaga 

perwakilan rakyat. 

4. Melalui konvensi istimewa. 

Menurut cara ini untuk mengubah UUD perlu dibentuk lembaga baru. 

Lembaga ini bukan merupakan gabungan dari lembaga-lembaga yang ada 

melainkan baru sama sekali. Lembaga ini merupakan lembaga yang secara 

khusus diberikan wewenang untuk mengubah UUD. Oleh karena wewenang 

lembaga ini hanya mengubah UUD, jika perubahan telah dilakukan, 

kehadirannya tidak diperlukan lagi. 
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BAB III 

PARLEMEN INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HISTORIS BESERTA 

DESAIN PARLEMEN MASA MENDATANG 

A. Desain kelembagaan Parlemen Indonesia 

1. Parlemen Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 

Setelah Indonesia mencapai kemerdekaannya yang ditetapkan pada tanggal 17 

Agustus 1945, Indonesia masih belum memiliki bentukan Parlemen yang dapat 

menampung aspirasi rakyat secara keseluruhan. Walaupun demikian UUD 1945 telah 

mengatur lembaga parlemen Indonesia yang dikenal dengan MPR, DPR dan Utusan 

Daerah dan Golongan. 

Ketika pertama kali dibentuk pada tahun 1945, struktur keparlemenan negara 

Indonesia diidealkan berkamar tunggal (unikameral)157. Sekaligus dipersandingkan 

dengan perdebatan soal sistem presidensial maupun parlementer. Tetapi, dengan variasi 

yang dikombinasikan dengan konsep teori kedaulatan rakyat yang dibayangkan dapat 

diorganisasikan secara total dalam sebuah majelis yakni MPR. Majelis inilah 

dirumuskan sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia158. Sehingga diistilahkan 

bahwa MPR adalah organ tertinggi dalam struktur organisasi negara (vertretungsorgan 

des willens des staatsvolkes), pandangan ini diuraikan lebih lanjut pada Penjelasan 

UUD 1945. Oleh Soepomo selaku anggota BPUPK saat Rapat Besar tanggal 18 

Agustus 1945 mendeskripsikan bahwa “MPR adalah suatu badan negara yang 
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memegang kedaulatan rakyat, ialah suatu badan yang paling tinggi, yang tidak terbatas 

kekuasaannya”159. 

Struktur parlemen menurut UUD 1945, MPR menjadi lembaga tertinggi yang 

membawahi semua lembaga tinggi negara lainnya, maka Presiden dan Wakil Presiden 

diangkat oleh MPR dan posisinya berada di bawah MPR160. Presiden memperoleh 

mandat dari MPR (mandat dari rakyat melalui MPR) dan bertanggung jawab kepada 

Majelis. Jadi, Presiden “untergeordnet”, tidak “nebengordnet”, dan di bawah MPR 

menjalankan haluan negara yang ditetapkan oleh MPR. Disamping itu, DPR menurut 

UUD 1945 ditentukan kedudukannya sederajat (neben) dengan kedudukan Presiden 

sebagai pelaksana penyelenggara negara di bawah MPR161. DPR memperoleh mandat 

dari MPR (mandat rakyat melalui MPR) untuk mengawasi Presiden dan menjalankan 

kekuasaan legislatif bersama DPR. 

Meskipun DPR “untergeordnet” di bawah MPR, tetapi keduanya seringkali 

dinisbatkan sebagai lembaga legislatif berdasarkan UUD 1945. Namun, secara 

akademis dalam sistem UUD 1945 tidak dikenal adanya pemisahan mutlak antara 

fungsi legislatif dan eksekutif. Hal ini tegas dinyatakan dalam Pasal 5 ayat (1) UUD 

1945 bahwa Presidenlah yang memegang kekuasaan membentuk undang-undang 

(kekuasaan legislatif) dengan persetujuan DPR162. Artinya, fungsi legislatif itu tidak 

hanya terletak di tangan lembaga parlemen tetapi juga di tangan Pemerintah. Tetapi, 
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terlepas dari hal itu, kedua lembaga DPR dan MPR berdasarkan UUD 1945 memang 

diakui sebagai parlemen Indonesia. 

Perdebatan yang timbul kemudian, apakah keduanya dapat disebut sebagai dua 

kamar yang terpisah sehingga dapat dikatakan bahwa UUD 1945 menganut sistem 

bikameral. Hal ini tidak lantas dapat disamakan dengan sistem parlemen di Inggris 

misalnya, House of Lords dan House of Commons memang betul-betul terpisah satu 

sama lain163. Baik pimpinannya maupun keanggotaan keduanya terdiri dari orang-orang 

yang berbeda. Apabila dibandingkan dengan DPR dan MPR menurut UUD 1945 tentu 

saja sangat berbeda. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUD 1945, keanggotaan 

MPR justru terdiri atas anggota-anggota DPR, ditambah dengan utusan-utusan dari 

daerah dan golongan menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang164. 

Terlebih dalam pelaksanaannya ditentukan pula bahwa pimpinan DPR itu merangkap 

menjadi pimpinan MPR. 

Sebagai lembaga tertinggi negara, MPR dinobatkan sebagai daulat rakyat sehingga 

sering disebut juga dengan daulat parlemen. Sehingga kedaulatan tertinggi ada pada 

MPR, oleh UUD 1945, MPR yang terdiri atas anggota DPR dan Utusan Daerah dan 

Utusan Golongan mendelegasikan kewenangannya sebagai berikut: 

1) Mengubah dan menetapkan UUD. 

2) Menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara sebagai salah satu sumber 

hukum. 

3) Memilih Presiden dan Wakil Presiden. 
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4) Memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatannya. 

5) Melantik Presiden dan Wakil Presiden. 

Selain kewenangan parlemen Indonesia yang telah diatur dalam UUD 1945 di atas, 

menurut Jimly Asshiddiqie tugas pokok lembaga parlemen itu setidak-tidaknya 

memuat beberapa hal sebagai berikut165: 

1) Mengambil inisiatif atas upaya pembuatan undang-undang. 

2) Mengubah atau amandemen terhadap berbagai perundangan. 

3) Mengadakan perdebatan mengenai kebijaksanaan umum. 

4) Mengawasi pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembelanjaan negara. 

Dengan demikian, mudah dipahami bahwa pokok pikiran yang terkandung dalam 

UUD 1945 yang disusun oleh the founding fathers (peoples) Republik Indonesia itu 

memang ingin menjelmakan kedaulatan rakyat dalam MPR sebagai Lembaga Tertinggi 

Negara. 

Pada masa ini parlemen dapat dibagi ke dalam tiga periode UUD 1945, pertama, 

parlemen periode 1945-1949, kedua, periode periode 1959-1967, dan ketiga, parlemen 

periode 1967-1999. 

2. Parlemen Indonesia menurut Konstitusi Republik Indonesia Serikat 

Kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 tidak menghentikan upaya Belanda 

melanjutkan kolonialismenya di Indonesia. Upaya itu mendapat pertentangan baik dari 

rakyat Indonesia maupun tekanan internasional, seperti India, Mesir, dan Australia, 

yang meminta Belanda mengakui hak Indonesia untuk merdeka. Akhirnya Belanda 
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harus menerima satu-satunya pilihan, jalan perundingan. Untuk menghadapi pergolakan 

tersebut serta menyiapkan jalan panjang untuk kembali melakukan penjajahan di 

Indonesia, Belanda mendorong Indonesia menjadi negara serikat. Upaya menjadikan 

Indonesia dengan membagi wilayah menjadi negara-negara bagian ini disebut sebagai 

politik pemecah belah (devide et impera). 

Tindakan Belanda tersebut menarik perhatian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 

untuk mendorong suatu konferensi antara Indonesia dan Belanda dengan menyertakan 

Byeenkomst voor Federal Overleg (BFO). Kemudian konferensi ini dikenal dengan 

Konferensi Meja Bundar (KMB) pada 2 November 1949166. Konferensi yang 

berlangsung di S’Gravenhage ini menghasilkan tiga persetujuan pokok, yaitu167: 

1) Mendirikan Negara Republik Indonesia Serikat; 

2) Penyerahan168 kedaulatan kepada RIS yang berisi 3 hal, yaitu (a) piagam 

penyerahan kedaulatan dari Kerajaan Belanda kepada Pemerintah RIS; (b) 

Status uni; dan (c) Persetujuan perpindahan. 

3) Mendirikan uni antara Republik Indonesia Serikat dengan Kerajaan Belanda. 

Dengan berlakunya Konstitusi RIS (Undang-Undang Dasar Peralihan) pada 27 

Desember 1949 meneguhkan praktik sistem pemerintahan parlementer (sistem tanggung 

jawab menteri) seperti yang termaktub dalam Maklumat 14 November. Pada masa 

Konstitusi RIS, terjadi perubahan nama perwakilan rakyat di pusat. Ketika RIS sistem 
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tahun pada sumber tersebut, dalam Saldi Isra tertulis 1945. 
167 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi...,op.cit., hal. 37. 
168 Pihak Indonesia tidak menyebut sebagai penyerahan, melainkan pemulihan atau pengakuan. Dalam 

Saldi Isra, op.cit., Catatan kaki 52. Hal. 114 
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parlemen atau perwakilan rakyat berbentuk bikameral atau dua majelis yakni Senat dan 

badan DPR (legislatif)169. Sedangkan, berdasarkan Pasal 2 huruf a Konstitusi RIS, 

Negara Republik Indonesia menjadi salah satu negara bagian RIS170. Konsekuensinya, 

UUD 1945 hanya berlaku di “Negara Bagian” Republik Indonesia dengan Ibukota 

Yogyakarta. 

Parlemen RIS dikenal yaitu, DPR dan Senat, bahwa dengan berlakunya K-RIS 

maka, untuk pertama kali negara Indonesia menerapkan sistem bikameral dalam 

lembaga parlemennya. Hal ini diatur dalam Pasal 1 ayat (2), yaitu, kekuasaan 

berkedaulatan RIS dilakukan oleh Pemerintah bersama-sama dengan DPR dan Senat. 

Disamping itu, K-RIS dapat digolongkan kepada sistem yang menganut kabinet 

parlementer171. Karena kabinet/para Menterinya bertanggung jawab, baik secara 

bersama untuk seluruhya maupun masing-masing untuk bagiannya sendiri-sendiri 

kepada parlemen. Artinya, apabila kebijakan Menteri/para Menteri ternyata tidak dapat 

dibenarkan oleh DPR, maka harus mengundurkan diri172. 

Berlakunya Konstitusi RIS juga berimplikasi terhadap karakter sistem 

pemerintahan RIS yang dapat ditelusuri dari sejumlah aturan sebagai berikut: 

1) Pasal 1 ayat (2): kekuasaan kedaulatan RIS dilakukan oleh pemerintah 

bersama-sama dengan DPR dan Senat. 

                                                           
169 Nelman Kusuma, Sistem Parlemen...,op.cit., hal. 104. 
170 Dalam Pasal ini juga ditegaskan, daerah Republik Indonesia menurut status quo yang terdapat dalam 

Perjanjian Renville 17 Januari 1948. 
171 Efriza Syafuan Rozi, Parlemen Indonesia Geliat Volkskraad Hingga DPD, Menembus Lorong Waktu 

Doeloe, Kini, dan nanti. 2010, Bandung: Alfabeta. Hal. 19. Dalam Nelman Kusuma, ibid., hal. 106. 
172 Nelman Kusuma, ibid. 
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2) Pasal 68 ayat (1): presiden dan menteri-menteri bersama-sama merupakan 

pemerintah, dan ayat (2): pemerintah ialah presiden dengan seorang atau 

beberapa atau para menteri, yakni menurut tanggung jawab khusus atau 

tanggung jawab umum mereka itu. 

3) Pasal 69 ayat (1): presiden ialah kepala negara, dan ayat (2): beliau dipilih 

oleh orang-orang yang dikuasakan oleh pemerintah daerah-daerah bagian. 

4) Pasal 72 ayat (1): jika perlu karena presiden berhalangan, maka beliau 

memerintahkan perdana menteri menjalankan pekerjaan jabatannya sehari-hari. 

5) Pasal 118 ayat (1): presiden tidak dapat diganggugugat. 

6) Pasal 127 a: kekuasaan perundang-undangan federal dilakukan oleh 

pemerintah bersama-sama dengan DPR dan Senat, dan Pasal 128 ayat (1): usul 

pemerintah tentang undang-undang disampaikan kepada DPR dengan amanat 

presiden dan dikirim serentak kepada Senat untuk diketahui, ayat (2): Senat 

berhak mengajukan usul undang-undang kepada DPR. Apabila Senat 

menggunakan hak ini, maka hal itu diberitahukannya serentak kepada presiden, 

dengan menyampaikan salinan usul itu, dan ayat (4): DPR berhak mengajukan 

usul undang-undang kepada pemerintah. 

Berdasarkan ketentuan tersebut, karakter sistem pemerintahan parlementer dalam 

Konstitusi RIS, yaitu, pertama, pemisahan antara kepala negara dengan kepala 

pemerintahan. Kepala negara dilakukan oleh Presiden, sementara kepala pemerintahan 

dilakukan perdana menteri. Kedua, sebagai kepala negara, kekuasaan Presiden tidak 
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dapat diganggugugat173. Ketiga, menteri-menteri bertanggung jawab baik sendiri-sendiri 

maupun secara bersama-sama. Artinya, jika kebijakan menteri atau menteri-menteri 

tidak diterima DPR maka menteri atau kabinet harus mengundurkan diri174. Keempat, 

lembaga legislatif merupakan badan perwakilan dengan sistem dua kamar (bicameral 

system) sehingga fungsi legislasi dilakukan secara bersama-sama antara pemerintah dan 

DPR serta Senat175. 

3. Parlemen Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik 

Indonesia 

Geliat politik dan kemerosotan ekonomi yang terjadi pada tahun 1998 

memunculkan gerakan massa yang terkonsentrasi pada tuntutan reformasi. Semangat 

reformasi ini diantaranya diarahkan kepada perubahan mendasar dan luas terhadap 

UUD 1945. Terhitung, empat tahap perubahan dilaksanakan oleh MPR-RI, diantaranya, 

Perubahan Tahap Pertama dilakukan dalam Sidang Umum MPR bulan Oktober 1999. 

Perubahan Tahap Kedua terjadi pada Sidang Tahunan MPR bulan Agustus 2000. 

Perubahan Tahap Ketiga dilaksanakan pada Sidang Tahunan MPR bulan November 

2001. Sedangkan Perubahan Tahap Keempat dilakukan pada Sidang Tahunan MPR 

bulan Agustus 2002. 

Setelah terjadi perubahan sebanyak empat tahap tersebut, struktur parlemen turut 

mengalami perubahan dengan ditambahkan satu lembaga yakni Dewan Perwakilan 

Daerah (DPD) yang merupakan pengembangan dari Utusan Daerah dan Utusan 

                                                           
173 Saldi Isra, Pergeseran...,op.cit., hal. 115. 
174 Saldi Isra, ibid. 
175 Saldi Isra, ibid. 
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Golongan sebagai anggota forum MPR176. Hasil amandemen mengatur bahwa MPR 

terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah 

yang dipilih melalui pemilihan umum177. Sesuai dengan ditambahkannya institusi DPD 

sebagai penyeimbang DPR maka struktur parlemen Indonesia menggunakan sistem 

bikameral.  

Fungsi parlemen pasca reformasi saat ini tidak jauh berbeda dengan sebelumnya. 

Parlemen Indonesia tetap memiliki fungsi legislasi atau fungsi pembuat undang-undang 

atau hukum, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Demikian juga memiliki hak 

angket (hak penyelidikan), hak interpelasi (hak bertanya), hak imunitas, dan hak 

inisiatif. Mengenai Fungsi legislasi, hal ini menjadi salah satu perubahan substantif 

yang telah dilakukan dalam rangka Perubahan Pertama UUD 1945 pada Sidang Umum 

MPR bulan November 1999 yang secara tegas dipindahkan dari Presiden ke DPR. 

1) Lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat 

Sebelum amandemen UUD 1945, MPR merupakan penjelmaan seluruh rakyat 

Indonesia178. Lembaga ini dinisbatkan sebagai lembaga yang bersifat khas 

Indonesia, lima lembaga selain MPR berasal dari cetak biru kelembagaan yang 

dicontoh dari zaman Hindia Belanda179. DPR dikaitkan dengan Volksraad, Presiden 

pengganti Gouvernuur Generaal, MA berkaitan dengan Landraad dan Raad van 

Justitie, BPK berasal dari Raad van rakenkamer, dan DPA berasal dari Raad van 

                                                           
176 Lihat Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 sebelum amandemen, MPR terdiri atas anggota DPR, ditambah 

dengan utusan-utusan daerah dan golongan, mereka mewakili kaum ekonomi, kaum agama dan adat. 
177 Lihat Pasal 2 ayat (1) UUD NRI 1945 pasca perubahan/Amandemen keempat. 
178 Lihat Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 sebelum amandemen. 
179 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi..., op.cit., hal. 139. 
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Nederlandsche Indie180. Adapun MPR yang kemudian dianggap yang mempunyai 

kedudukan tertinggi tidak ada contoh sebelumnya. 

Setelah perubahan UUD 1945, kedaulatan rakyat tidak lagi berada pada MPR, 

hal ini mereduksi lembaga MPR sebagai daulat parlemen, sebagaimana hasil 

Perubahan Ketiga UUD NRI 1945 Pasal 1 ayat (2) yang menegaskan daulat rakyat 

melalui daulat konstitusi. Hal ini tentu menjadikan MPR kehilangan makna 

filosofisnya sebagai lembaga tertinggi yang menjelmakan kedaulatan rakyat, 

sehingga seringkali terjadi multitafsir dalam mengembangkan makna dalam Pasal 1 

ayat (2) UUD NRI 1945. 

Hasil perubahan UUD 1945 juga membentuk lembaga baru yaitu DPD sebagai 

pengembangan keanggotaan yang berawal dari Utusan Daerah dan Utusan 

Golongan. Dengan demikian unsur keanggotaan MPR terdiri dari anggota DPR dan 

DPD. Saat ini, pasca amandemen UUD 1945, MPR tidak lagi memiliki status 

sebagai lembaga tertinggi negara, karena tidak ada lagi mekanisme 

pertanggungjawaban keberadaannya, sama dengan DPR, DPD dan Presiden sebagai 

lembaga tinggi negara. Kendati telah direformasi, MPR tetap dapat dipahami 

sebagai satu institusi, yaitu sebagai nama dari lembaga parlemen Indonesia, dan 

dapat dikatakan institusi tersendiri di samping DPR dan DPD. Fungsi tertinggi 

MPR dapat dilihat sebagaimana diatur dalam UUD NRI 1945 sebagai berikut:  

1) MPR berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar181. 

2) Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden182. 

                                                           
180 Jimly Asshiddiqie, ibid. 
181 Lihat Pasal 3 ayat (1) UUD NRI 1945, Perubahan Ketiga. 
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3) Dapat memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatannya 

menurut UUD183.  

Akibat dari adanya fungsi dan kewenangan konstitusional yang terpisah 

dengan DPR dan DPD. Maka, model lembaga perwakilan rakyat Indonesia saat ini 

dapat dikatakan bersifat trikameral, karena ketiga lembaga perwakilan ini sama-

sama memiliki kewenangan konstitusional yang berbeda disertai sistem keuangan 

dan protokoler terpisah dan bersifat permanen. 

2) Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat 

DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai 

lembaga negara mempunyai tiga fungsi utama, yakni fungsi legislasi, anggaran dan 

pengawasan184. Fungsi pokok DPR di bidang legislasi ini diberikan kepada DPR 

sebagai perwujudan pemegang kekuasaan membentuk undang-undang185. 

Sedangkan, fungsi anggaran dilaksanakan untuk membahas dan memberikan 

persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang 

tentang APBN yang diajukan oleh Presiden186. Dan fungsi pengawasan 

dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN187. 

Salah satu hal yang substantif dalam perubahan UUD 1945 yaitu mengenai 

kewenangan fungsi legislasi, hal ini dimaksudkan untuk meminimalisir praktik 

legislasi yang dimiliki oleh Presiden dalam Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 sebelum 

                                                                                                                                                                          
182 Lihat Pasal 3 ayat (2) UUD NRI 1945, Perubahan Ketiga dan Keempat. 
183 Lihat Pasal 3 ayat (3) UUD NRI 1945, Perubahan Ketiga dan Keempat. 
184 Lihat Pasal 20A ayat (1) UUD NRI 1945, Perubahan Kedua. 
185 Lihat Pasal 20 ayat (1) UUD NRI 1945, Perubahan Kesatu. 
186 Lihat Pasal 70 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2014. 
187 Lihat Pasal 70 ayat (3) UU No. 17 Tahun 2014. 
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perubahan, kewenangan Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-

undang dengan persetujuan DPR. Bagi beberapa kalangan ahli menyebut, UUD 

1945 sangat executive heavy dan minus checks and balances. Meski sudah diatur 

sebelumnya bahwa DPR dan Presiden merupakan pemegang kekuasaan legislasi, 

dalam praktik Presiden jauh lebih dominan dibanding DPR. Hal ini ditegaskan oleh 

Abdullah Zaini yang menyebutkan bahwa dalam pembentukan Undang-Undang 

(gezetzgebung) dan penetapan APBN (staatsbegrooting) Presiden mempunyai 

peran yang jauh lebih dominan188. 

Berdasarkan hasil perubahan UUD NRI 1945 kewenangan konstitusional yang 

diberikan kepada DPR cukup banyak dan strategis, menimbulkan asumsi terjadinya 

perpindahan kekuatan yang mulanya executive heavy menjadi legislative heavy, 

dimana terdapat juga peran yang sentral dalam DPR dibanding dengan DPD yang 

hanya berwenang untuk memberikan pertimbangan. Menurut UUD NRI 1945 

fungsi dan kewenangan DPR sebagai berikut: 

1) DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang189. 

2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk 

mendapat persetujuan190. 

3) Bersama Presiden membahas rancangan undang-undang anggaran pendapatan 

dan belanja negara yang diajukan oleh Presiden, dengan memperhatikan 

pertimbangan DPD191. 

                                                           
188 Abdullah Zaini, Pengantar Hukum Tata Negara, 1991, Jakarta: Pustaka Sinar harapan. Hal. 32. Dalam 

Saldi Isra, Pergeseran..., op.cit., hal. Hal. 32 
189 Lihat Pasal 20 ayat (1) UUD NRI 1945, Perubahan Kesatu. 
190 Lihat Pasal 20 ayat (2) UUD NRI 1945, Perubahan Kesatu. 
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4) DPR berhak mengusulkan pemberhentiaan Presiden kepada MPR, apabila 

terbukti melakukan pelanggaran hukum sesuai sebagai yang diatur dalam UUD 

NRI 1945192. 

5) DPR berwenang memberikan persetujuan dalam hal Presiden menyatakan 

perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain193. 

6) DPR berhak memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal 

pengangkatan duta194. 

7) DPR berwenang mempertimbangkan dalam hal penempatan duta negara 

lain195. 

8) DPR berwenang memberikan pertimbangan dalam hal Presiden memberi 

amnesti dan abolisi196. 

9) DPR berwenang memilih anggota BPK, dengan memperhatikan pertimbangan 

DPD dan diresmikan oleh Presiden197. 

Selain daripada fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran, DPR pasca 

reformasi, mempunyai fungsi di bidang non-konvensional meliputi: pertama, 

megajukan calon untuk mengisi suatu jabatan dalam institusi-insttusi 

kenegaraan/pemerintahan, kedua, memberikan persetujuan atau pertimbangan 

kepada Presiden atas calon untuk mengisi suatu jabatan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan misalnya, pengangkatan Duta Besar Negara lain di Indonesia, 

                                                                                                                                                                          
191 Lihat Pasal 23 ayat (2) UUD NRI 1945, Perubahan Ketiga. 
192 Lihat Pasal 7A UUD NRI 1945, Perubahan Ketiga. 
193 Lihat Pasal 11 ayat (1) UUD NRI 1945, Perubahan Keempat. 
194 Lihat Pasal 13 ayat (2) UUD NRI 1945, Perubahan Kesatu. 
195 Lihat Pasal 13 ayat (3) UUD NRI 1945, Perubahan Kesatu. 
196 Lihat Pasal 14 ayat (2) UUD NRI 1945, Perubahan Kesatu. 
197 Lihat Pasal 23F ayat (1) UUD NRI 1945. 
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pengangkatan Hakim Agung, pengangkatan Kapolri, Gubernur Bank Indonesia, 

pemberian amnesty, abolisi dan lain-lain. Ketiga, memilih anggota Badan 

Pemeriksa Keuangan dengan memperhatikan pertimbangan dari Dewan Perwakilan 

Daerah198. 

3) Lembaga Dewan Perwakilan Daerah 

Sebagaimana yang telah diutarakan sebelumnya, UUD NRI 1945 pasca 

amandemen telah meletakkan domain kewenangan terhadap ketiga lembaga 

perwakilan rakyat. Salah satu hasil perubahan itu membentuk lembaga perwakilan 

baru yakni DPD. Secara khusus DPD diatur dalam Pasal 22C dan Pasal 22D. Pasal-

pasal lain yang mengatur tentang DPD adalah Pasal 2 ayat (1), Pasal 22E ayat (2) 

dan ayat (4), Pasal 23 ayat (2), Pasal 23E ayat (2), Pasal 23F ayat (1). Sedangkan, 

Menurut Pasal 22D UUD NRI 1945, DPD mempunyai beberapa kewenangan 

konstitusional sebagai berikut: 

1) DPD dapat mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang yang berkaitan 

dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan 

pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan 

sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan 

keuangan pusat dan daerah. 

2) DPD ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan 

otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan 

penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya 

                                                           
198 Pasal 71 dan Pasal 164 s/d 170 UU No. 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. 
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ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta 

memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-

undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-

undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. 

3) Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas 

pelaksanaan undang-undang mengenai: otonomi daerah, pembentukan, 

pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan 

sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan 

anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama 

serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada DPR sebagai bahan 

pertimbangan untuk ditindaklanjuti. 

Harus pula diingat, bahwa anggota DPD disamping memiliki status sebagai 

anggota DPD, juga merupakan anggota MPR, sehingga melekat pula tugas, 

kewenangan, dan hak serta kewajiban sebagai anggota MPR. 

B. Desain kelembagaan Parlemen Indonesia masa mendatang 

Setelah melihat berbagai desain kelembagaan parlemen dari mulai Undang-

Undang Dasar 1945, Konstitusi Republik Indonesia Serikat, Undang-Undang Dasar 

Sementara, hingga Undang-Undang Dasar 1945 setelah Perubahan Pertama hingga 

Keempat, maka Penulis mengkonstruksikan tipologi lembaga parlemen di masa 

mendatang. Terdapat tiga hal yang mempengaruhi parlemen di masa sekarang 

bahkan mendatang. Ketiga hal tersebut ialah, pertama, Partai Politik, kedua, 

Pemilihan Umum, dan ketiga, Pemerintahan. 
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Sebagai negara berdaulat dengan paham kesatuan, hal yang patut dicermati 

berkenaan dengan bentuk parlemen itu sendiri guna menjamin tujuan bernegara. 

Dahulu, negara yang difungsikan sebagai negara penjaga malam merupakan 

pemikiran usang yang telah lama ditinggalkan, pemikiran ini kemudian 

bertransformasi menjadi negara yang menjamin kesejahteraan seluruh rakyatnya. 

Tentu hal ini beririsan dengan paham kedaulatan rakyat sebagai pedoman dalam 

menyelenggarakan segala hajat bernegara. Telah dipahami sebelumnya bahwa 

Majelis permusyawaratan Rakyat (MPR) merupakan kepanjangan tangan dari 

kehendak seluruh rakyat. Majelis ini diasumsikan sebagai lembaga yang memegang 

seutuhnya kedaulatan rakyat tersebut. 

Akan tetapi, dalam menjalankan kedaulatan rakyat tersebut MPR haruslah juga 

ditopang oleh berbagai instrumen ketatanegaraan. Setidaknya, Penulis mencermati 

PARLEMEN

PEMERINTAHAN

PARTAI POLITIK

PEMILIHAN 
UMUM
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ihwal yang turut mempengaruhi sistem parlemen di Indonesia. Penulis mencoba 

merentangkan kerangka persoalan yang menyumbang pengaruh terhadap parlemen 

di Indonesia, ketiga unsur itu berupa peran dan fungsi (i) partai politik, (ii) sistem 

pemilihan umum, dan (iii) sistem pemerintahan. 

1) Partai Politik 

Partai politik merupakan salah satu pilar dari demokrasi yang memainkan 

peranan penting dalam proses penyelenggaraan negara. Sesuai dengan fungsi dan 

tujuan pembentukannya, partai politik merupakan representasi kemajemukan 

masyarakat dan sebagai institusi perwakilan politik bagi berbagai segmen 

masyarakat, seperti kalangan profesional, buruh, petani, dan kelompok masyarakat 

lainnya. 

Sebagaimana perkembangan demokrasi hingga saat ini partai politik memiliki 

peran sentral dalam penyaluran agregasi kepentingan masyarakat. Hal ini disadari 

saat ini dengan mekanisme pemilihan umum seperti pemilihan Presiden dan Wakil 

Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan daerah 

(DPD)199. Peranan sentral ini melekat di internal partai politik untuk menentukan 

setiap calon Presiden dan Wakil Presiden serta calon anggota parlemen. Dengan 

model kepartaian yang berlaku di Indonesia, peranan partai politik begitu luas dan 

kerapkali menentukan kebijakan pemerintahan maupun parlemen, sehingga 

terkesan overlapping. 

                                                           
199 Terkecuali DPD sebagai salah satu kamar dalam parlemen, keanggotaan lembaga ini dipilih melalui 

tiap-tiap Provinsi. 
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Menurut perspektif sistem kenegaraan di dunia, pada umumnya terdapat tiga 

jenis sistem kepartaian, pertama, sistem satu partai atau partai tunggal, kedua, 

sistem dua partai atau dwipartai, dan ketiga, sistem multipartai atau banyak partai. 

Pembagian ini berdasarkan jumlah partai politik yang berpartisipasi dalam 

pemilihan umum dan memiliki peran yang dominan dalam mengendalikan 

pemerintahan. Indonesia misalnya, dalam pelembagaan kepartaian menganut sistem 

multipartai, faktor utama munculnya multipartai berkenaan dengan tingginya 

tingkat pluralitas masyarakat (suku, ras, daerah, dan agama), sehingga sistem ini 

dianggap sebagai suatu keniscayaan. Bagi banyak negara berkembang terutama 

Indonesia yang mengalami tahap transisi politik, konsekuensi penerapan sistem ini 

mengakibatkan kondisi internal partai yang rapuh dan menciptakan model koalisi 

yang sarat dengan kepentingan golongan. Hal ini ditambah dengan instrumen poltik 

yang belum mapan sehingga menambah sederet problematika sistem kepartaian di 

Indonesia. 

Penerapan sistem multipartai saat ini di parlemen juga mengalami 

problematika serupa. Gejala yang terjadi bagi partai politik pemenang pemilu ialah 

menciptakan kondisi kekuasaan yang stabil baik dalam pemerintah maupun dalam 

parlemen. Maka, koalisi menjadi keniscayaan untuk mendongkrak suara mayoritas 

di parlemen. Karena itu, kemunculan koalisi merupakan konsekuensi politik yang 

sulit untuk dihindari dalam sistem multipartai Indonesia. Tetapi, koalisi yang 

tercipta seringkali berkaitan dengan kepentingan elit partai sebagai tradisi 

kehidupan partai politik di Indonesia. Hegemoni oligark masih kental dalam tubuh 
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partai politik itu sendiri, pola seperti ini tentu berimplikasi pada pengkebirian ruang 

kebebasan bagi kehendak rakyat oleh karena kebijakan partai bertumpuk pada 

kekuasaan elit partai.  

2) Pemilihan Umum 

Sistem politik yang demokratis yang dilaksanakan dengan sistem perwakilan 

tentu melahirkan keberadaan pelembagaan perwakilan rakyat, secara teoritik dapat 

dikatakan bahwa dalam sebuah negara yang demokratis setiap warga negara dan 

unit-unit politik harus diwakili dan terwakili. Adanya suatu konsensus bersama 

bahwa kepentingan rakyat yang memilih dapat tersalurkan melalui suatu lembaga 

perwakilan. Di Indonesia, mekanisme pemilihan perwakilan rakyat tersebut 

terlembagakan dengan adanya mekanisme pemilihan umum. 

Menurut Kacung Marijan, sistem pemilihan umum berarti  instrumen untuk 

menerjemahkan perolehan suara di dalam pemilihan umum ke dalam kursi-kursi 

yang dimenangkan oleh partai atau calon200. Adapun variabel-variabel dasar yang 

sering dipakai mencakup formula pemilihan (electoral formula), struktur 

penyuaraan (ballot structure), dan besaran distrik (district magnitude)201. 

Dalam sistem demokrasi perwakilan (representative democracy) yang terjadi di 

Indonesia dan banyak negara lainnya ditentukan oleh pemilihan umum. Pemilihan 

umum merupakan jawaban atas penyaluran kehendak masyarakat banyak yang 

terwakili dalam parlemen. Karena itu, pemilihan umum merupakan syarat mutlak 

dalam sistem demokrasi perwakilan. 

                                                           
200 Ahmad Sukardja, Hukum...,op.cit. hal. 156. 
201 Ahmad Sukardja, ibid. 
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Memang harus diakui sampai sekarang, pemilihan umum di Indonesia sangat 

bergantung pada peran partai politik. Partai politik memiliki kekuasaan untuk 

menentukan setiap calon anggota legislatif sesuai dengan tingkatannya. Hal ini 

dapat dilihat menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan 

Umum, bahwa peserta pemilihan umum anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD 

Kabupaten/Kota adalah partai politik, yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh 

Komisi Pemilihan Umum (KPU). 

3) Pemerintahan 

Sistem pemerintahan Indonesia sebelum Perubahan UUD 1945, selain sering 

dikatakan sebagai sistem semipresidensial, juga sering diistilahkan dengan sistem 

MPR. Dalam sistem ini Presiden bertanggung jawab kepada MPR serta 

melaksanakan tugas sesuai Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang 

ditetapkan MPR. Menurut konstruksi UUD 1945 sebelum perubahan, kedudukan 

politik presiden adalah sebagai mandataris MPR, sebuah lembaga tertinggi negara 

yang terdiri atas anggota DPR serta Utusan Daerah (UD) dan Utusan Golongan 

(UG). 

Setelah perubahan UUD 1945, sistem pemerintahan Indonesia mengalami 

perubahan dengan ditegaskannya sistem presidensial. Basis legitimasi 

presidensialisme di Indonesia terletak pada mekanisme pemilihan kepala 

pemerintahan melalui pemilihan langsung oleh rakyat. Konstruksi dasar sistem 

presidensial ini menempatkan bahwa kekuasaan terpusat pada lembaga eksekutif 

(presiden), akan tetapi dalam kesehariannya kekuasaan presiden dalam konteks 
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demokrasi tidak serta merta bersifat absolut. Efektivitas penerapaan kekuasaan 

presidensial mengandung dilema politik, di satu sisi presiden diberikan peranan 

yang besar, tetapi pada saat yang bersamaan kekuasaan ini juga dikekang dengan 

kuat oleh kontrol parlemen melalui mekanisme checks and balances, bahkan selalu 

dibayangi ancaman impeachment. 

Secara garis besar indikasi yang timbul berdasarkan hasil perubahan UUD 

1945 tersebut adalah pergeseran pemerintahan eksekutive heavy menjadi legislative 

heavy, sebagaimana diketahui, sebelum terjadinya perubahan UUD 1945, 

kedudukan dan kekuasaan Presiden sangat dominan, di satu sisi DPR kehilangan 

hak legislasinya. Sehingga setelah dilakukannya amandemen, hak DPR tersebut 

dipulihkan. 

4) Menuju Unikameralisme Parlemen Indonesia 

Pasang surut restrukturisasi parlemen Indonesia baik secara keilmuan Hukum 

Tata Negara maupun kondisi objektif saat ini tengah ditantang oleh zaman, ragam 

problematika ekonomi dan politik global dewasa ini turut serta mempengaruhi 

kondisi sosial di Indonesia. Oleh karenanya, pembahasan mengenai parlemen 

beserta orde-orde politik lainnya tidaklah pernah mengering. Suatu tanggung jawab 

sejarah beserta elemen masyarakat lainnya untuk mencoba kembali mendudukkan 

tujuan daripada bernegara, yakni kemakmuran sebesar-besarnya untuk rakyat. 

Begitu pula dalam memandang parlemen dewasa ini, dalam kacamata demokrasi, 

kursi-kursi parlemen merupakan kebutuhan rakyat untuk berkuasa dan menentukan 

nasib hidupnya. 
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Seperti dikemukakan sebelumnya, kedaulatan rakyat di bidang politik harus 

pula dibarengi kedaulatan rakyat di bidang ekonomi. Sebagaimana, seorang 

begawan Hatta menolak mentah-mentah untuk mengekor model demokrasi 

(khususnya demokrasi liberal) sebagaimana berkembang di dunia Barat. 

Menurutnya, demokrasi sebagaimana yang dipancangkan melalui revolusi Perancis 

pada abad ke-18 hanya membawa masyarakat Perancis pada demokrasi politik an 

sich yang dalam level tertentu hanya menguntungkan masyarakat borjuasi dan 

menepikan rakyat jelata.  

Merupakan suatu premis dasar, mengapa disamping adanya demokrasi politik 

harus pula dibarengi demokrasi ekonomi, yang mana hal ini berangkat dan saling 

berkaitan dengan demokrasi yang dikeramatkan saat ini. Demokrasi yang hanya 

sekedar memenuhi partisipasi pemilih kepada yang mewakilinya ke dalam 

parlemen. Tetapi, di tiap sendi berkehidupan negara sistem kapitalisme ekonomi 

subur merajalela, kenyataan bahwa banyak rakyat yang tidak berhasil dan menjadi 

miskin, merupakan resiko yang harus ditanggung sendiri karena kemiskinan itu 

terjadi semata-mata karena kesalahan rakyat sendiri. 

Sependapat dengan Hatta, melalui tulisannya yang berjudul Demokrasi Politik 

dan Demokrasi Ekonomi, Bung Karno menuturkan202:  

“karena Pemilihan Umum, kamu telah membikin semua penduduk berkumpul di 

dalam rapat yang seolah rapatnya raja-raja. Mereka punya kemauan adalah sumbernya 

tiap undang-undang, tiap pemerintahan; mereka melepas mandataris, pembuat undang-

                                                           
202 Lihat Sukarno, Di Bawah Bendera Revolusi, Jilid I. Bag. Demokrasi Politik dan Demokrasi Ekonomi. 
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undang dan menteri. Tetapi, pada saat itu juga yang si buruh menjadi tuan di dalam 

urusan politik, maka dia adalah menjadi budak belian di dalam urusan ekonomi.” 

Dipahami dengan cara ini, maka rakyat menurut paham modern sekarang, 

harusah berdaulat baik di lapangan politik maupun di lapangan perekonomian. 

Dengan demikian, kedua aspek politik dan ekonomi ini tetap tercakup dalam 

konsep kekuasaan tertinggi yang berada di tangan rakyat karena sejatinya rakyatlah 

yang berperan sebagai pengambil keputusan tertinggi. 

Lebih dari itu, demi menunjang kedaulatan rakyat yang tidak hanya 

terkonsentrasi pada demokrasi politik, tetapi juga aspek demokrasi ekonomi, 

pembahasan ini selanjutnya mengarah pada pelembagaan  konsep kedaulatan rakyat 

itu ke dalam suatu badan. Seperti yang telah diketahui, saat Rapat Besar Panitia 

Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Soepomo menjelaskan pokok pikiran 

dasar mengenai kedaulatan rakyat yang termanifestasikan ke dalam suatu badan 

yang dinamakan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Disamping menjadi lembaga 

negara yang bersifat tertinggi oleh karena kewenangan yang terdapat di dalamnya, 

Soepomo menjelaskan juga unsur-unsur keanggotaan Majelis dalam mewujudkan 

seluruh rakyat. Menurutnya, yang dianggap Majelis Permusyawaratan Rakyat, 

tersusun atas Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dengan wakil-wakil dari tiap 

daerah serta wakil-wakil dari golongan-golongan. Golongan yang dimaksud di sini 

sebagaimana Soepomo mengatakan:203 “bahwa yang dinamakan golongan, yaitu 

golongan-golongan seperti golongan ekonomi. Oleh karena kita menganjurkan 

                                                           
203 Lihat Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI, op.cit., hal. 425. 
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kooperasi, kolektf-sistem, ada badan-badan ekonomi umpamanya “bedrijfsraad” 

atau badan ekonomi.” 

Melihat cetak biru Majelis Permusyawaratan Rakyat tersebut, dimaksudkan 

sebagai suatu lembaga yang menjelmakan kedaulatan rakyat dalam menjalankan 

otoritas politiknya dan bersama untuk mengatur hal ihwal tentang perekonomian 

negara. Setelah diadakannya perubahan atas UUD 1945, materi UUD 1945 yang 

asli telah mengalami perubahan materi yang sangat mendasar. Sebagaimana juga 

telah dibahas sebelumnya, pembahasan lembaga legislatif menjadi salah satu ide 

pokok diadakannya perubahan. 

Desain parlemen, pada dewasa ini cenderung bias dalam menerapkan sistem 

dua kamar atau biasa disebut bikameral. Para pemerhati lembaga negara maupun 

ahli ketatanegaraan mengatakan kelemahan terdapat pada institusi Dewan 

Perwakilan Daerah (DPD) dibandingkan dengan kewenangan konstitusional yang 

diberikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Kebiasan ini semakin 

mengerucut tatkala Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tetap saja dipahami 

sebagai satu institusi tersendiri di samping DPR dan DPD yang juga memiliki 

fungsi dan kewenangan tersendiri yang diatur di dalam konstitusi. 

Dalam kerangka pemikiran UUD 1945 beserta perubahannya, dirumuskan 

bahwa pada prinsipnya, “kekuasaan legislatif berada di Majelis  permusyawaratan 

Rakyat yang terdiri atas Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan 

Daerah”. Namun, dengan segala kewenangan yang bersifat tersendiri yang dimiliki 

oleh MPR, maka tidak berlebihan jika dipahami bahwa MPR juga adalah institusi 
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tersendiri di samping DPR dan DPD. Hanya saja, kewenangan yang dimiliki 

lembaga ini tidak dapat dilakukan secara rutin dan tetap sebagaimana fungsi yang 

dijalankan oleh DPR dan DPD, melainkan hanya bersifat ad-hoc. 

Disamping kewenangan tersendiri yang dimiliki oleh MPR, kejanggalan yang 

juga cukup prinsipil terletak pada alat kelengkapan MPR yaitu pimpinan lembaga. 

Pimpinan MPR bersifat permanen dan berdiri sendiri di samping pimpinan DPR 

dan DPD yaitu terdiri atas seorang Ketua dan dua orang Wakil Ketua yang dipilih 

dari dan oleh anggota MPR. Hal ini sekali lagi menjadi pijakan argumentatif bahwa 

lembaga MPR itu bersifat tersendiri di samping DPR dan DPD. Oleh karena itu, 

alih-alih memancangkan pondasi sistem parlemen dua kamar (bikameral), struktur 

parlemen Indonesia setelah mengalami empat kali perubahan UUD 1945 dapat 

dipahami memperkenalkan sistem parlemen tiga kamar atau trikameralisme 

(trikameral)204. 

Dari pengamatan menyeluruh, terdapat beberapa hal yang semakin terasa 

kurang relevan terhadap sistem lembaga legislatif di Indonesia. Melalui sudut 

pandang sosio-demokrasi, demokrasi politik selalu kental terasa bertransformasi 

menjadi pemilihan umum di Indonesia, tapi tidak dengan demokrasi ekonomi yang 

tidak kunjung mendapat bentuk dalam suprastruktur ketatanegaraan Indonesia 

manapun. Jadi, untuk mencapai demokrasi sosial bukan hanya sekedar memenuhi 

demokrasi politik-nya saja, melainkan demokrasi ekonomi untuk menjamin 

pemuliaan daulat rakyat di Indonesia. 

                                                           
204 Dengan segala kewenangan tersendiri yang masing-masing dimiliki baik oleh MPR, DPR maupun 

DPD, maka struktur organisasi parlemen nasional terdiri atas tiga badan. 
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5) Unikameralisme Parlemen Indonesia dalam Usulan Perubahan Kelima 

UUD 1945 

Setelah melalui pergulatan konseptual yang cukup panjang disertai dengan 

pengkajian terhadap desain MPR hasil Perubahan UUD 1945, maka dapatlah 

disimpulkan bahwa gagasan amandemen ulang UUD 1945 merupakan suatu 

keniscayaan yang kelak akan terjadi. Suatu kebutuhan mendasar bagi parlemen 

Indonesia untuk memformulasikan ulang sistem yang sesuai dengan tradisi, budaya, 

dan kehendak yang mencerminkan keadilan sosial. 

Agenda paling mendasar dalam proses transisi menuju kemapanan demokrasi 

adalah reformasi konstitusi, begitu pula reformasi politik dan ekonomi yang bersifat 

menyeluruh tidak mungkin dilakukan tanpa diiringi oleh reformasi hukum. Sebab, 

perubahan sistem bernegara dimungkinkan bila didahului oleh perubahan 

fundamental dan itu berarti diperlukan adanya constitutional reform. Dengan begitu 

konstitusi yang baik mengatur cara perubahannya dan bersedia menerima ide 

perubahan. 

Dalam pokok pikiran ketiga dari Pembukaan UUD 1945, disebutkan bahwa 

kedaulatan itu berdasar atas “kerakyatan” dan “permusyawaratan”. Dengan kata 

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

(2) permusyawaratan (kekeluargaan). Hal ini lantas mendasari bahwasanya proses 

perkembangan masyarakat Indonesia sesungguhnya memancarkan semangat 

emansipasi dan egalitarianisme. 
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Karena itu, dalam rangka konsolidasi sistem ketatanegaraan dan penataan 

kelembagaan kenegaraan hasil Perubahan UUD 1945 mengenai MPR perlu dikaji 

ulang dalam rangka penyempurnaan konsep kedaulatan rakyat yang terlembagakan 

dengan jelas dan menyeluruh. Unikameralisme bukanlah hal yang baru dalam 

sistem kelembagaan ketatanegaraan di Indonesia, walaupun sepanjang 

perjalanannya mengundang banyak reaksi dari berbagai kalangan masyarakat 

terhadap MPR yang dianggap super body. 

Dewasa ini meskipun MPR dilengkapi dengan sejumlah kewenangan berdasar 

konstitusi, tetapi kewenangan tersebut bersifat insidentil. Persoalan yang 

mengemuka, apakah sesungguhnya parlemen Indonesia terdiri atas dua kamar 

(bikameralisme) atau bahkan terdiri atas tiga kamar (trikameralisme)? dari uraian 

sebelumnya, dengan kewenangan tersendiri yang diberikan konstitusi serta 

pimpinan yang bersifat permanen itu lah menjadi alasan bahwa parlemen di 

Indonesia menganut trikameralisme205. 

Semula, reformasi struktur parlemen Indonesia yang disarankan oleh banyak 

kalangan ahli hukum dan politik supaya dikembangkan menurut sistem bikameral 

yang kuat (strong bicameralism), dalam arti kedua kamar yaitu DPR dan DPD 

dilengkapi dengan kewenangan yang sama-sama kuat dan saling mengimbangi satu 

sama lain. Dengan bermaksud menguatkan kewenangan DPD, maka hal ini 

                                                           
205 Pendapat yang mengemuka salah satunya diutarakan oleh Jimly Asshiddiqie dengan menyebut struktur 

parlemen Indonesia pasca Perubahan UUD 1945 menjadi parlemen tiga kamar (trikameral). Lihat Jimly 

Asshiddiqie, Konstitusi...op.cit. hal. 145. Dalam kesempatan lain, Ni’matul Huda mengatakan bahwa 

sistem kamar yang dianut saat ini (Pasca Perubahan Keempat UUD 1945) merupakan “tipe hibrida” yaitu 

“legislatif tiga kamar”. Lihat Ni’matul Huda, UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang, Jakarta: 

Rajawali Pers, 2008. Hal. 241. 
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berkaitan erat dengan sifat kebijakan otonomi daerah yang cenderung bebas dan 

terkesan mendekati pengertian sistem federasi. Sebagaimana diketahui, negara-

negara federal yang memiliki parlemen dua kamar selalu mengembangkan tradisi 

strong bicameralism206. Namun demikian, tidak dengan yang terjadi di Indonesia, 

Perubahan Ketiga UUD 1945 hasil Sidang Tahunan MPR tahun 2001 justru 

mengadopsi gagasan parlemen bikameral yang bercorak soft bicameralism. Hal ini 

ditandai dengan kedua kamar dewan perwakilan tersebut tidak dilengkapi dengan 

kewenangan yang sama kuat. DPR memiliki peran yang sangat sentral dan bahkan 

terkesan overlapping, hal ini tidak sebanding dengan fungsi daripada DPD sebagai 

bagian kamar parlemen. 

Oleh karena itu, gagasan parlemen soft bicameralism hasil dari Perubahan 

Ketiga UUD 1945 mengindikasikan bahwa Indonesia menerapkan sistem bikameral 

setengah hati. Jika dilihat kewenangan yang diberikan kepada DPD, jelas bahwa 

kewenangan DPD bersifat terbatas. Dalam kaitannya dengan fungsi legislatif, DPD 

hanya memberikan pertimbangan, saran, atau usulan terhadap DPR sebagai 

pemegang kekuasaan legislatif sesungguhnya207. Dengan ketentuan dalam Pasal 

22D ayat (1), (2), dan (3) UUD NRI 1945 maka jelaslah dapat dikatakan bahwa 

DPD sesungguhnya merupakan konsep Utusan Daerah yang terlembagakan dan 

terkesan dipaksakan untuk membentuk kamar tersendiri dalam parlemen. 

                                                           
206 Tradisi strong bicameralism yang bersifat federasi ini berlaku di negara Inggris yang terdiri dari 

Majelis Tinggi (House of Lords) dan Majelis Rendah (House of Commons). Disamping Inggris, sistem 

strong bicameralism ini juga berlaku di Amerika, House of Representatives sebagai kamar yang mewakili 

seruluh rakyat, dan terdapat Senate yang mewakili negara bagian. 
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Keberadaan DPD sebagai keanggotaan dalam MPR bisa saja disamakan 

dengan maksud Utusan Daerah sebagaimana UUD 1945 (sebelum perubahan) 

mengaturnya. Konsep Utusan Daerah ini mencerminkan diadopsinya pengertian 

sistem perwakilan fungsional (functional representation) yang mengakomodir tiap-

tiap daerah di Indonesia sebagai keanggotaan dalam MPR. Sejarah pun juga 

mencatat, disamping keberadaan Utusan Daerah dalam keanggotaan MPR terdapat 

pula perwakilan fungsional lainnya yakni Utusan Golongan (UG). Utusan 

Golongan ini memiliki korelasi yang kuat dengan konsep demokrasi ekonomi 

sebagai manifestasi kedaulatan rakyat di bidang ekonomi. Asumsinya adalah bahwa 

konsep tentang keanggotaan DPR dalam parlemen merupakan bagian political 

representation, di sisi yang lainnya terdapat pula keanggotaan Utusan Golongan 

yang merupakan economic representation. Memang, pada mulanya konsep Utusan 

Golongan dikaitkan oleh anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 

dengan pengertian golongan-golongan ekonomi seperti gerakan koperasi. Tetapi 

dibutuhkan lagi pengembangan konsep dari Utusan Golongan seperti golongan 

petani, golongan buruh, golongan pemuka agama, golongan masyarakat adat yang 

dari kesemua ini dirasa tidak mungkin dapat diwakili keterwakilannya dalam 

parlemen melalui peran partai politik. 

Konsep parlemen bikameral tentu sesuai dengan negara yang menggunakan 

model federasi, berdasarkan temuan dari sistem bikameral yang diterapkan negara 

Australia, parlemen federal ini mempunyai tiga unsur anggota, yaitu: (i) anggota 

DPR, (ii) anggota Senat, (iii) Gubernur Jenderal yang bertindak mewakili Kerajaan 
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Inggris208. Jika unsur keanggotaan ini diterapkan ke dalam parlemen Indonesia, 

maka unsur keanggotaan tersebut terdiri dari, (i) Anggota DPR, (ii) Utusan Daerah, 

dan (iii) Utusan Golongan. Corak bikameral sangat kental bagi negara-negara yang 

berfaham liberal dan bahkan berujung pada pembagian kelas sebagaimana 

parlemen Inggris membagi keanggotaan parlemennya menjadi kelas menengah dan 

kelas bawah. Sedangkan, hal ini tidak lantas dapat diterapkan di Indonesia, karena 

karakteristik negara Indonesia merupakan faham kesatuan yang mengutamakan 

persatuan. Maka, bikameralisme parlemen Indonesia merupakan prasyarat 

ketatanegaraan untuk mengubah faham kesatuan itu menjadi negara federasi 

Indonesia. 

Harus diakui pula, bahwa pengertian Utusan Golong pada masa Orde Baru 

pernah disalahgunakan dengan dikembangkannya pengertian golongan ke dalam 

tiga jalur “ABG”. Jalur “A” adalah ABRI (Angkatan Bersenjata Republik 

Indonesia), jalur “B” ialah Birokrasi (Pegawai Negeri), dan jalur “G” untuk sebutan 

Golkar (Golongan Karya). Maka, perlunya perhatian khusus dalam mengatur pola 

rekrutmen perwakilan fungsional ini dalam mengembangkan konsep parlemen 

unikameral dikemudian hari. Melakukan pola Pemilihan Umum seperti saat ini 

dianggap masih relevan untuk mengimbangi proses pemilihan berdasarkan distrik 

bagi perwakilan fungsional, Pemilihan Umum dapat dilakukan untuk memilih 

perwakilan partai politik yang akan tersaring berdasarkan sistem pemilihan umum 

dengan sistem suara berimbang (proporsional). 

                                                           
208 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi...op.cit. hal. 150. 



108 
 

Terhadap konsep untuk kembali menerapkan sistem unikameral bagi parlemen 

Indonesia, berkembang tiga wacana seputar MPR, pertama, mengembalikan konsep 

Garis-Garis Besar Haluan Negara sebagai cerminan kehendak seluruh rakyat dan 

daerah dalam berbagai bidang yang dijalankan oleh eksekutif bersama-sama dalam 

bidang legislatif. Kedua, mengurangi jumlah partai politik nasional, perubahan 

sistem multipartai menjadi dwi partai (hanya ada dua partai politik), pembangunan 

sistem unikameral juga harus diikuti dengan penyederahanaan partai poltik, hal ini 

dikarenakan sistem multipartai yang terus menerus dipertahankan akan membawa 

tradisi politik yang semakin kompromis bagi partai pemenang untuk menciptakan 

kekuatan yang besar di dalam parlemen, disamping itu masih banyaknya kaum 

pemodal dalam partai besar yang baginya hanya untuk kepentingan ekonomi bagi 

segelintir orang. Ketiga, sudah menjadi konsekuensi bagi MPR untuk kembali 

menjadi lembaga tertinggi dengan komposisi keanggotaan yang setara dan saling 

mengimbangi antara utusan politik beserta utusan fungsional untuk turut menjadi 

bagian dalam keanggotaan MPR, hal ini berangkat dari pengalaman komposisi 

keanggotaan MPR yang dapat dibilang “DPR yang diperluas” akibat tidak adanya 

komposisi yang setara antara anggota DPR dengan anggota DPD. 

Sebelum gagasan ini dituangkan ke dalam agenda Perubahan (kelima) UUD 

1945, sebaiknya dipersiapkan terlebih dahulu grand design dan dibutuhkannya 

penggalian materi konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia secara komprehensif. 

Hal ini dilakukan sebagai upaya pembenahan kelembagaan beserta instrumen 

ketatanegaraan lainya agar tidak terus menerus terjerembab pada tradisi demokrasi 
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barat. Sebagaimana pandangan Bung Hatta tentang karakter masyarakat Indonesia 

pada umumnya yang cenderung pada semangat kolektivisme yang menjadi 

landasan budaya politik yang kondusif bagi tumbuhnya praktik demokrasi 

permusyawaratan. 
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari hasil kajian yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan 

hal-hal sebagai berikut: 

1. Ketika pertama kali dibentuk pada tahun 1945, struktur keparlemenan negara 

Indonesia diidealkan berkamar tunggal (unikameral). Sekaligus 

dipersandingkan dengan perdebatan soal sistem presidensial maupun 

parlementer. Tetapi, dengan variasi yang dikombinasikan dengan konsep teori 

kedaulatan rakyat yang dibayangkan dapat diorganisasikan secara total dalam 

sebuah majelis yakni MPR. 

2. Sejalan dengan diberlakukannya Konstitusi RIS, maka struktur parlemen 

Republik Indonesia Serikat saat itu adalah sistem bikameral dengan bentuk 

negara federal, yang terdiri dari DPR dan Senat, yang merupakan wakil 

daerah-daerah bagian. Upaya ini kemudian dikenal dengan istilah Devide et 

Impera.  Bentuk negara Federal RIS tidak bertahan lama, hanya berumur 6 

(enam) bulan, karena pada tanggal 15 Agustus 1950, ditemukannya kata 

sepakat antara Pemerintah Republik Indonesia Serikat dan Pemerintah 

Republik Indonesia untuk kembali bersatu mendirikan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia sebagai kelanjutan dari negara kesatuan yang 

diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, Berbeda dengan Konstitusi 
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RIS, UUDS RI hanya mengatur bahwa parlemen RI hanya terdiri dari (1) satu 

kamar yaitu DPR, sehingga struktur parlemennya adalah sistem unikameral. 

3. Pasang surut struktur parlemen Indonesia mengalami perubahan kembali 

setelah Presiden Bung Karno mengeluarkan Dekrit tanggal 5 Juli 1959 yang 

memberlakukan kembali UUD 1945 sebagai UUD negara Republik Indonesia 

selanjutnya. Parlemen ini bertahan hingga jatuhnya rezim Soeharto selama 32 

tahun, dan barulah setelah itu UUD 1945 dapat menerima ide perubahan. 

Perubahan tersebut terjadi secara bertahap dimulai tahun 1999 hingga 

perubahan keempat terjadi pada tahun 2002. 

4. Setelah terjadi perubahan sebanyak empat tahap tersebut, struktur parlemen 

turut mengalami perubahan dengan ditambahkan satu lembaga yakni Dewan 

Perwakilan Daerah (DPD) yang merupakan pengembangan dari Utusan 

Daerah dan Utusan Golongan sebagai anggota forum MPR. Hasil amandemen 

mengatur bahwa MPR terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan 

anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum. 

Sesuai dengan ditambahkannya institusi DPD sebagai penyeimbang DPR 

maka struktur parlemen Indonesia menggunakan sistem soft bicameralism. 

5. Corak ekonomi-politik/proses produksi global dewasa ini menjadi tesis basis 

yang mengemuka turut serta mempengaruhi kondisi sosial di Indonesia, di 

dalamnya berkenaan dengan perubahan-perubahan kondisi masyarakat yang 

turut pula penghakiman terhadap konsep kedaulatan rakyat yang menjadi 

semakin bias tidak mendapatkan bentuk dalam suprastruktur ketatanegaraan. 



112 
 

6. Watak bikameral sangat kental bagi negara-negara yang berfaham liberal dan 

bahkan berujung pada pembagian kelas sebagaimana parlemen Inggris 

membagi keanggotaan parlemennya menjadi kelas menengah dan kelas 

bawah. Sedangkan, hal ini tidak lantas dapat diterapkan di Indonesia, karena 

karakteristik negara Indonesia merupakan faham kesatuan yang 

mengutamakan persatuan. Maka, bikameralisme parlemen Indonesia 

merupakan prasyarat ketatanegaraan untuk mengubah faham kesatuan itu 

menjadi negara federasi Indonesia. 

B. Saran 

Berdasarkan uraian hasil kesimpulan tersebut, disampaikan saran-saran sebagai 

berikut: 

1. Diperlukan amanden ulang terhadap naskah batang tubuh UUD NRI 1945 

yang brsumber kepada Preambule UUD 1945 serta berpijak pada kondisi 

objektif dan kebutuhan rakyat yang mendasar. 

2. Perubahan (kelima) UUD NRI 1945 dipastikan terjaga independensinya 

dengan membentuk Komisi Konstitusi yang profesional agar terbebas dari 

intrik politik yang bersifat pragmatik. 

3. Perubahan (kelima) UUD NRI 1945 mencakup perubahan mendasar tentang 

bentuk parlemen, penguatan fungsi legislasi dan checks and balances antara 

lembaga suprastruktur negara dan mengatur tentang unsur keanggotaan di 

dalamnya mencakup unsur DPR dan Utusan Daerah beserta Utusan Golongan 

sebagai manifestasi sistem Unikameral yang kuat. 
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4. Diperlukan aturan tambahan di dalam produk hukum di bawah Undang-

Undang Dasar NRI 1945 terkait penyederhanaan partai politik di Indonesia 

menuju sistem dwi partai yang diikuti pula pembatasan terhadap peran partai 

politik, karena sifat partai politik bukanlah melting pot yang segala sesuatu 

urusan ketatanegaraan menjadi kewenangan multipartai. 
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