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BAB II 

PERUBAHAN KONSTITUSI, PEMISAHAN KEKUASAAN, DAN KONSEP 
LEMBAGA PERWAKILAN 

 

Pembahasan terkait keberadaan lembaga perwakilan dalam sebuah sistem 

ketatanegaraan negara memang selalu menarik untuk dibicarakan. Terutama ketika 

berbicara tentang bentuk, fungsi, serta kewenangannya dilihat dari sistem 

pemerintahan yang dianut oleh negara tersebut. Karena keberadaan lembaga 

perwakilan harus sesuai dengan sistem pemerintahan yang digunakan oleh sebuah 

negara, terutama bagi negara penganut sistem pemerintahan presidensiil seperti 

Indonesia. 

Di Indonesia, Lembaga perwakilan termasuk dalam lembaga negara yang 

tugas, fungsi, dan kewenangannya diberikan oleh konstitusi negara. Karena itu semua 

terkait dengan tiga kekuasaan negara yang didistribusikan ke lembaga-lembaga 

penyelenggara negara. Sehingga lembaga perwakilan selaku pelaksana kekuasaan 

legislatif bukanlah lembaga negara yang kewenangannya dapat berubah dengan 

mudah, karena kewenangannya berada di Undang-Undang Dasar. Apabila ingin 

melakukan perubahan terhadap bentuk dan kewenangan lembaga perwakilan, hanya 

dapat dilakukan melalui suatu proses perubahan konstitusi. 

Untuk melakukan sebuah perubahan konstitusi diperlukan suatu kajian teoritik 

terhadap permasalahan tersebut dalam perspektif ketatanegaraan. Karena konstitusi 

berkaitan dengan dasar fundamental hukum sebuah negara. Untuk itu perubahan yang 



26 
 
 

akan dilakukan terhadap konstitusi mempengaruhi instrumen perundang-undangan 

lain yang berada dibawahnya, seperti pola hubungan antar lembaga negara yang 

diamanahkan melaksanakan tiga kekuasaan negara. 

1. Teori Konstitusi dan Perubahan Konstitusi 
Pada bagian akhir setiap undang-undang dasar biasanya dimuat ketentuan 

tentang cara perubahan undang-undang dasar. Ketentuan ini penting karena 

masyarakat selalu berubah sedangkan hukum merupakan pelayan bagi 

masyarakatnya. Meskipun ketika dibuat konstitusi itu dimaksudkan untuk 

berlaku selamanya namun di dalamnya tetap harus dimuat adanya ketentuan 

tentang cara perubahan yang membuka kemungkinan bagi dilakukannya 

perubahan itu.27 

Hal tersebut kembali dipertegas oleh Hardjono yang mengatakan, 

bagaimanapun sempurnanya sebuah konstitusi, pada suatu saat tertentu akan 

mengalami perubahan, karena sebuah konstitusi tetap harus mengikuti 

perkembangan zaman. Perubahan konstitusi memiliki batasan tertentu sesuai 

tujuan dan alasan perubahan serta tata cara perubahan konstitusi berdasarkan 

hukum perundang-undangan yang berlaku.28 

Obyek utama dari sebuah proses perubahan konstitusi adalah konstitusi itu 

sendiri. Sehingga ketika berbicara terkait perubahan konstitusi, perlu dipahami 

terlebih dahulu bentuk daripada konstitusi yang akan dirubah. Hal ini bermaksud 
                                                            

27 Mahfud MD, Dasar & Struktur Ketatanegaraan Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hlm. 
140. 

28 Hardjono, Legitimasi Perubahan Konstitusi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, hlm. 43. 
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untuk mengetahui proses perubahan yang akan dilakukan terhadap konstitusi itu 

sendiri.  

Bentuk konstitusi yang pada umumnya dipahami ialah konstitusi tertulis 

atau konstitusi tidak tertulis. Namun menurut C.F. Strong, pembedaan konstitusi 

yang demikian merupakan pembedaan yang keliru. Dasar pembagian yang 

sebenarnya dilihat dari bentuk konstitusi itu sendiri adalah apakah konstitusi itu 

fleksibel ataukah kaku. Seluruh dasar pembedaan ini terletak pada apakah proses 

pembuatan-hukum konstitusional sama atau tidak dengan proses pembuatan-

hukum biasa.29 

Konstitusi fleksibel merupakan sebuah konstitusi yang dapat diubah tanpa 

melalui prosedur khusus. Pengujian konstitusi fleksibel berkisar pada persoalan 

cara amandemen. Jika cara pengesahan hukum konstitusional sama dengan cara 

pengesahan undang-undang biasa yang bukan termasuk karakter konstitusional, 

maka konstitusi tersebut fleksibel.30 Hal ini sama saja dengan adanya kekuasaan 

yang tidak terbatas dari parlemen selaku pelaksana kekuasaan legislatif.  

Konstitusi kaku memerlukan prosedur khusus untuk melakukan perubahan 

atau amandemen. Ciri utama konstitusi kaku justru karena adanya pembatasan 

terhadap kekuasaan lembaga legislatif oleh sesuatu hal di luar kekuasaan 

lembaga itu. Dalam hal perubahan konstitusi, metode utama untuk melakukan 

amandemen konstitusional terhadap konstitusi kaku ada empat cara: pertama, 
                                                            

29 C.F. Strong, Konstitusi-Konstitusi Politik Modern, Nusa Media, Bandung, Ctk. Sepuluh, hlm. 
90. 

30 Ibid.hlm. 189. 
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amandemen yang dilaksanakan oleh lembaga legislatif menurut batasan-batasan 

istimewa; kedua, amandemen yang dilaksanakan oleh rakyat melalui referendum; 

ketiga, amandemen konstitusional khusus negara federal yang perubahannya 

wajib disetujui oleh sebagian atau seluruh unit federasi; dan keempat, 

amandemen yang dilakukan dengan konvensi-konvensi istimewa untuk tujuan 

itu.31 

Melakukan suatu peubahan konstitusi, pada dasarnya tidak hanya 

dilakukan melalui suatu proses amandemen. K.C.Wheare mengatakan bahwa 

perubahan konstitusi sulit untuk digambarkan atau dinilai, terutama karena ia 

tidak statis. Cara-cara perubahan konstitusi dapat dilakukan melalui mekanisme 

proses amandemen formal, mekanisme proses keputusan yudisial, dan melalui 

terbentuknya adat dan kebiasaan.32 

Secara umum, proses amandemen dalam sebagian besar konstitusi modern 

dimaksudkan untuk melindungi satu atau lebih dari empat tujuan berikut: 

pertama, konstitusi hanya boleh diubah dengan pertimbangan yang matang, dan 

bukan karena alasan sederhana atau secara serampangan; kedua, rakyat mesti 

diberi kesempatan mengemukakan pendapat mereka sebelum dilakukan 

perubahan; ketiga, dalam sistem federal, kekuasaan unit-unit dan pemerintah 

pusat tidak bisa diubah oleh satu pihak; keempat, hak individu atau masyarakat – 

misalnya, hak minoritas bahasa, agama, atau kebudayaan – mesti dilindungi. 

                                                            
31 Ibid. hlm. 209. 
32 K.C. Wheare, Konstitusi-Konstitusi Modern, Pustaka Eureka, Surabaya, 2005, hlm. 129. 
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Dalam sebagian konstitusi, hanya satu dari pertimbangan diatas yang 

diperhatikan; dalam konstitusi lain dua atau tiga bahkan keempatnya 

diperhatikan. Bisa jadi ada beberapa konstitusi yang “kaku” yang proses 

amandemennya tidak bisa dijelaskan secara substansial oleh satu atau lebih dari 

keempat pertimbangan diatas.33 

Mekanisme perubahan konstitusi juga bisa dilakukan melalui proses 

keputusan yudisial. Perubahan konstitusi melalui proses ini perlu dipertanyakan 

apakah penafsiran dan keputusan yudisial bisa mengubah konstitusi. Mesti 

ditekankan bahwa pengadilan tidak bisa mengamandemen konstitusi. Pengadilan 

tidak bisa mengubah kalimatnya. Pengadilan mesti menerima kalimat tersebut, 

dan kalaupun pengadilan memasukan perubahan, itu hanya bisa dilakukan 

melalui penafsiran atas makna kalimat tersebut. Pengadilan, dengan keputusan-

keputusannya, bisa menjelaskan kandungan kata atau kalimat; pengadilan boleh 

menyempurnakan, melengkapi atau memperhalus keputusan sebelumnya; 

pengadilan bahkan boleh mencabut atau membatalkan keputusan sebelumnya. 

Tetapi pengadilan mesti tetap berpegang pada kalimat konstitusi. Kalimat ini 

terkadang kabur atau samar, memberikan kesempatan bagi hakim untuk 

menyisipkan apa yang belum atau tidak dikatakan oleh para penyusun konstitusi; 

benar bahwa pendapat hakim bisa saja salah, tidak logis, dan berubah-ubah; 

benar bahwa pembedaan yang samar dan bahasa teknis yang diperhalus mungkin 

                                                            
33 Ibid. hlm. 132. 
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nampaknya bertentangan dengan penggunaan secara umum dan pemahaman 

umum; dan akhirnya, benar pula bahwa hakim mungkin melampaui fungsi 

pengadilan yang sesungguhnya. Untuk hal tersebut para hakim bisa dikritik dan 

sistem penafsiran yudisial itu sendiri bisa ditentang. Tetapi hal pokok yang perlu 

diingat adalah bahwa fungsi hakim yang sebenarnya adalah menafsirkan, bukan 

mengubah, kalimat dalam undang-undang dasar atau konstitusi. Perubahan 

makna konstitusi semacam ini sebagaimana yang secara sah bisa dilakukan oleh 

pengadilan berasal dari fungsinya untuk menafsirkan bukannya dari fungsi 

tersembunyi pengadilan dalam pembuatan undang-undang.34 

K.C. Wheare menambahkan, keputusan hukum berjalan seiring dengan 

proses amandemen formal dalam menciptakan perubahan dalam konstitusi. 

Terkadang keputusan hukum akan menciptakan situasi yang mendorong 

munculnya gerakan untuk mengamandemen konstitusi. Dengan kata lain, 

keputusan hukum ‘bersekutu’ dengan amandemen konstitusi untuk mengubah 

konstitusi. 

Mekanisme perubahan konstitusi yang selanjutnya dipengaruhi oleh  

kebiasaan dan tradisi. Kebiasaan dan tradisi memiliki pengaruh yang dapat 

membatalkan ketentuan konstitusi. Perlu ditekankan bahwa tradisi tidak 

mengamandemen atau menghapuskan hukum. Ia tidak memotong bagian tubuh; 

ia hanya membuat bagian tubuh itu tidak mungkin dapat digunakan. Meskipun 

                                                            
34 Ibid.hlm.165-166. 
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tradisi terkadang membatalkan hukum konstitusi, dan dengan demikian 

menyebabkan wewenang yang diberikan tidak mungkin dijalankan sama sekali, 

tradisi tidak selalu berjalan sampai sejauh ini.35 Yang sering terjadi adalah 

wewenang yang diberikan dalam konstitusi benar-benar dijalankan tetapi dalam 

prakteknya wewenang tersebut dijalankan oleh orang atau lembaga lain, meski 

secara hukum ia dijalankan oleh mereka yang diberi wewenang. Pendek kata, 

tradisi melimpahkan wewenang yang diberikan dalam konstitusi dari satu pihak 

ke pihak lain.36 

Indonesia sebagai negara hukum yang berbentuk negara kesatuan telah 

menempatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 

(UUD NRI Tahun 1945) sebagai dasar fundamental hukum negaranya atau 

sering disebut konstitusi. Dalam kaitan sistem ketatanegaraan, UUD NRI Tahun 

1945 telah mengalami beberapa kali proses perubahan terkait isinya. Perubahan 

konstitusi yang terjadi lebih dikarenakan pergolakan politik yang terjadi pada 

saat itu dan dominannya kekuatan rezim penguasa sebelumnya.  

Perubahan konstitusi diatur dalam pasal 37 UUD NRI Tahun 1945. Dalam 

pasal tersebut dijelaskan terkait pihak yang diberi kewenangan, aturan dalam 

melakukan perubahan, serta larangan dalam proses perubahan. Jika dikaitkan 

dengan cara perubahannya maka UUD NRI Tahun 1945 dapat dimasukan 

                                                            
35 Ibid. hlm. 195. 
36 Ibid. hlm. 200. 
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sebagai undang-undang dasar yang kaku, sebab untuk mengubahnya tidak dapat 

dilakukan dengan cara perubahan undang-undang biasa.37  

Namun, apabila dilihat dari aspek perbuatan hukum sebagaimana dikatakan 

Prof. Mr. Mohammad Yamin bahwa pembentukan atau perubahan dan 

penetapannya harus melalui tahapan atau proses tertentu, maka aturan perubahan 

dalam Pasal 37 UUD 1945 baru mengatur tahapan pertama, tahap mufakat (to 

hold discussion), dan tahap kedua, tahap memutuskan (to be discession). Tahap 

ketiga, tahap mengesahkan (to ratify the constitution) dan tahap keempat, tahap 

menyatakan (to proclaim the constitution), merupakan perbuatan hukum 

“menetapkan” berlakunya perubahan UUD 1945 dalam bentuk hukum 

“ketetapan MPR”, sesuai perintah pasal 3 UUD 1945 yang mengatakan “tugas” 

MPR untuk menetapkan UUD dan “wewenang” MPR untuk mengubah UUD 

menurut pasal 37 UUD 1945.38 

Menurut Sri Soemantri, alasan untuk melakukan perubahan dalam arti 

amandemen adalah :39 

1. Guna memproses diktum yang terdapat dalam pasal-pasal UUD; 

2. Guna memperbaiki atau menyempurnakan diktum untuk menghindari 

penafsiran ganda; 

3. Guna mengoreksi kesalahan yang terdapat dalam sebuah diktum; 

                                                            
37 Mahfud MD, Dasar...., op.cit., hlm. 141. 
38 Hardjono, op.cit., hlm. 86. 
39 Sri Soemantri, Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi, dalam Hardjono, Legitimasi...., 

op.cit., hlm. 44. 
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4. Guna menambahkan diktum baru untuk menyempurnakan sistem 

ketatanegaraan yang dianut dalam konstitusi tersebut; 

5. Guna menghadapi perkembangan ketatanegaraan yang dituntut guna 

terciptanya kepastian hukum dalam waktu yang relatif lama. 

Perubahan terhadap konstitusi telah terjadi sebanyak empat kali perubahan. 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengalami  

perubahan pertama pada tahun 1999, perubahan kedua pada tahun 2000, 

perubahan ketiga pada tahun 2001, dan perubahan keempat pada tahun 2002. 

Cara melakukan perubahan yang disepakati pada saat itu dengan teknik 

amandemen40. 

Di tengah proses pembahasan perubahan UUD 1945, Panitia Ad Hoc I 

(PAH I) menyusun kesepakatan dasar berkaitan dengan perubahan UUD 1945. 

Kesepakatan dasar itu terdiri dari lima butir, yaitu: 41 

1. Tidak mengubah Pembukaan UUD 1945; 

2. Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

3. Mempertegas sistem pemerintahan presidensiil; 

4. Penjelasan UUD 1945 ditiadakan serta hal-hal normatif dalam 

Penjelasan dimasukan ke dalam pasal-pasal; 

                                                            
40 amandemen yang dimaksud ialah perubahan atas pasal-pasal tertentu dari isi konstitusi, 

sehingga setiap pasal yang diubah dibuatkan amandemen tersendiri pada konstitusi asli. Amandemen 
diartikan sebagai perubahan kalimat, penyisipan kata, pencabutan pasal, dan penambahan pasal baru 
serta bersifat kumulatif. 

41 Ni’matul Huda, UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, 
hlm. 205-206. 
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5. Perubahan dilakukan dengan cara “adendum”. 

Kesepakatan dasar di atas menjadi landasan dan koridor MPR dalam 

mengamandemen UUD 1945 supaya amandemen tidak menjadi “kebablasan” 

dan tidak menghilangkan nilai-nilai filosofi dasar dari UUD 1945 seperti yang 

sudah termaktub dalam bagian Pembukaan UUD 1945. 

Kesepakatan dasar untuk mempertegas sistem pemerintahan presidensiil 

bertujuan untuk memperkukuh sistem pemerintahan yang stabil dan demokratis 

yang dianut oleh Negara Republik Indonesia dan telah dipilih oleh pendiri negara 

pada tahun 1945. Dalam sistem ini, terdapat lima prinsip penting, yaitu sebagai 

berikut:42 

1. Presiden dan Wakil Presiden merupakan satu institusi penyelenggaraan 

kekuasaan eksekutif negara yang tertinggi di bawah Undang-Undang 

Dasar. 

2. Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh rakyat secara langsung dan 

karena itu secara politik tidak bertanggungjawab kepada Majelis 

Permusyawaratan Rakyat atau lembaga parlemen, melainkan 

bertanggungjawab langsung kepada rakyat yang memilihnya. 

3. Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat dimintakan 

pertanggungjawabannya secara hukum apabila Presiden dan/atau Wakil 

Presiden melakukan pelanggaran hukum dan konstitusi. 

                                                            
42 Jimly Asshidiqqie, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi , dalam Ni’matul Huda, 

UUD 1945....., Ibid., hlm. 207-208. 



35 
 
 

4. Para menteri adalah pembantu Presiden. Menteri diangkat dan 

diberhentikan oleh Presiden dan karena itu bertanggung jawab kepada 

Presiden, bukan dan tidak bertanggungjawab kepada parlemen. 

5. Untuk membatasi kekuasaan Presiden yang kedudukannya dalam 

sistem presidensiil sangat kuat sesuai kebutuhan untuk menjamin 

stabilitas pemerintahan, ditentukan pula bahwa masa jabatan Presiden 

lima tahunan tidak boleh dijabat oleh orang yang sama lebih dari dua 

masa jabatan. 

Kenyataannya, walaupun telah diberikan batasan dalam mengamandemen 

UUD 1945, MPR selaku lembaga yang berwenang terhadap hal tersebut terkesan 

tidak mematuhi landasan dan koridor amandemen. Hal ini terlihat dari hasil 

amandemen UUD 1945 atau yang sekarang dikenal Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia tahun 1945. Meski telah ditekankan untuk 

mempertegas sistem pemerintahan presidensiil, MPR seolah-olah bertindak 

kontradiktif dengan memperkuat lembaga perwakilan, khususnya DPR. 

Banyak pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

tahun 1945 yang menegaskan besarnya peran DPR. Bahkan terkait dengan 

kewenangan yang seharusnya menjadi otoritas Presiden selaku pemegang 

kekuasaan pemerintahan, tetap harus memperhatikan pertimbangan dari DPR. 

Salah satu pasal yang menunjukkan hal tersebut adalah Pasal 13 ayat (2) UUD 

NRI tahun 1945. Pasal 13 ayat (2) yang semula dirumuskan sebagai berikut, 
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bahwa: “Presiden menerima Duta Negara Lain” diubah dengan rumusan sebagai 

berikut, bahwa: “Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan 

pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat”.43 Perubahan diktum pada ayat di atas 

menimbulkan kerancuan dalam sistem pemerintahan presidensiil yang ada di 

Indonesia, karena pengangkatan Duta Besar sepenuhnya merupakan kewenangan 

Presiden selaku kepala pemerintahan, sehingga tidak perlu meminta 

pertimbangan dari DPR. 

Keanehan serupa juga terlihat pada Pasal 7C yang merupakan hasil 

perubahan ketiga UUD 1945. Pasal 7C merupakan diktum baru yang dirumuskan 

sebagai berikut, bahwa: “Presiden tidak dapat membekukan dan/atau 

membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat”. Diktum dalam pasal tersebut 

menimbulkan kesan persaingan antar kedua lembaga tinggi negara. Jika memang 

ingin mengatur terkait masalah “membekukan/membubarkan”, kenapa tidak 

diatur secara umum bagi semua lembaga tinggi negara, seperti DPD, MPR, DPR, 

Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Presiden dan Wakil Presiden, dan 

lembaga tinggi negara lainnya. Sehingga nantinya antar lembaga tinggi negara 

tidak dapat saling membubarkan/membekukan lembaga tinggi negara lainnya. 

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan di atas, perubahan konstitusi 

sangat relevan untuk dilakukan pada Undang-Undang Negara Republik 

Indonesia tahun 1945. Perubahan yang dilakukan bertujuan untuk memperbaiki 

                                                            
43 Sri Soemantri, Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi, Alumni, Bandung, Edisi Kedua, 

2006, hlm. 289. 
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permasalahan ketatanegaraan yang timbul dari perubahan sebelumnya. Akan 

tetapi, diperlukan untuk mengetahui dan mencari sistem perubahan yang tepat 

untuk dilakukan pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. 

2. Teori Pemisahan Kekuasaan 
Kedaulatan tertinggi bangsa Indonesia dijelaskan dalam Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, berada di tangan rakyat 

Indonesia.44 Dengan demikian rakyat yang memiliki kedaulatan atas unsur 

kekuasaan negara, yang kemudian oleh konstitusi, legitimasi kewenangannya 

diberikan pada lembaga negara selaku pemegang kekuasaan yang anggotanya 

dipilih melalui cara yang demokratis oleh rakyat. Pada akhirnya, 

pertanggungjawaban penerima mandat pelaksana kekuasaan negara kembali lagi 

kepada rakyat selaku pemberi mandat. 

Dari segi kelembagaan, prinsip kedaulatan rakyat itu biasanya 

diorganisasikan melalui dua cara, yaitu melalui sistem pemisahan kekuasaan 

(separation of power) atau pembagian kekuasaan (distribution atau division of 

power). Pemisahan kekuasaan bersifat horizontal dalam arti kekuasaan dipisah-

pisahkan ke dalam fungsi-fungsi yang tercermin dalam lembaga-lembaga negara 

yang sederajat dan saling mengimbangi (checks and balances). Sedangkan 

pembagian kekuasaan bersifat vertikal dalam arti perwujudan kekuasaan itu 

                                                            
44 Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 
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dibagikan secara vertikal ke bawah kepada lembaga-lembaga tinggi negara di 

bawah lembaga pemegang kedaulatan rakyat.45 

Sistem pemisahan kekuasaan bermula ketika John Locke dalam bukunya 

Two Treatises on Civil Government (1690) memisahkan kekuasaan dari tiap-tiap 

negara dalam 3 kekuasaan, yaitu :46 

1. Kekuasaan legislatif, kekuasaan untuk membuat Undang-Undang; 

2. Kekuasaan eksekutif, kekuasaan untuk melaksanakan Undang-Undang; 

3. Kekuasaan federatif, kekuasaan mengadakan perserikatan dan aliansi 

serta segala tindakan dengan semua orang dan badan-badan di luar 

negeri. 

Setelah itu sistem tersebut dikembangkan oleh ahli politik dan filsafat 

perancis yang bernama Montesquieu (1689-1755). Montesquieu membagi 

kekuasaan pemerintahan dalam tiga cabang, yaitu legislatif, eksekutif, dan 

yudikatif. Menurutnya, ketiga jenis kekuasaan itu haruslah terpisah satu sama 

lain, baik mengenai tugas (fungsi) maupun mengenai alat perlengkapan (organ) 

yang menyelenggarakannya. Menurut montesquieu, kekuasaan legislatif adalah 

kekuasaan untuk membuat undang-undang, kekuasaan eksekutif meliputi 

penyelenggaraan undang-undang (oleh Montesquieu diutamakan tindakan di 

                                                            
45 Jimly Asshidiqqie, Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 

1945, FH UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm. 35. 
46 C.S.T. Kansil, Sistem Pemerintahan Indonesia, Aksara Baru, Jakarta, 1985, hlm. 10. 



39 
 
 

bidang politik luar negeri), dan kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan mengadili 

atas pelanggaran undang-undang.47 

Dalam teori John Locke tidak ada kekuasaan yudikatif, sebab kekuasaan 

yudikatif sudah termasuk ke dalam kekuasaan eksekutif. Berbeda dengan teori 

Montesquieu kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan yang berdiri sendiri dan 

tidak terdapat kekuasaan federatif karena kekuasaan federatif itu telah termasuk 

ke dalam kekuasaan eksekutif. Montesquieu berpendapat bahwa untuk menjamin 

kebebasan politik warga negara, ketiga kekuasaan itu harus dipisahkan.48 

Montesquieu menyatakan, bila kekuasaan legislatif dan eksekutif disatukan 

pada orang yang sama, atau dalam satu lembaga kehakiman, tidak mungkin ada 

kebebasan; karena bisa terjadi penangkapan-penangkapan, kecuali kalau raja 

yang sama atau senat memberlakukan hukum sewenang-wenang, serta 

menjalankannya secara lalim. Demikian pula apabila kekuasaan legislatif tidak 

dipisahkan dari kekuasaan legislatif dan eksekutif, maka tidak ada kebebasan. 

Seandainya kekuasaan yudikatif digabungkan dengan kekuasaan legislatif, 

kehidupan dan kebebasan warga negara akan berada dalam pengawasan 

sewenang-wenang; karena kalau demikian hakim sekaligus merupakan legislator 

atau pembuat hukum. Jika kekuasaan kehakiman itu digabungkan dengan 

                                                            
47 Ibid., hlm. 19. 
48 Green Mind Community, Teori dan Politik Hukum Tata Negara, Total Media, Yogyakarta, 

2009, hlm. 48. 
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kekuasaan pelaksana hukum, hakim dapat saja bertindak dengan kekerasan dan 

penindasan.49 

Segala sesuatu akan berakhir seandainya orang atau lembaga yang sama, 

entah bangsawan entah rakyat jelata, menjalankan ketiga kekuasaan itu, yaitu 

kekuasaan untuk memberlakukan hukum, menjalankan keputusan rakyat dan 

mengadili perkara perseorangan.50 

Montesquieu tidak mengemukakan suatu rekomendasi untuk memberikan 

prioritas kedudukan diantara ketiga bidang kekuasaan itu dan menganggap ketiga 

wewenang itu berkedudukan sama, sehingga dapat bertindak saling mengekang 

(mutual restrain) sebagai salah satu bentuk pemeliharaan terhadap kebebasan 

politik. Berbeda dengan pandangan Montesquieu, John Locke memberikan 

kedudukan yang lebih tinggi pada kekuasaan legislatif yang dikenal dengan 

sebutan “supremasi kedudukan legislatif”.51 

Untuk mencegah jangan sampai suatu parlemen mempunyai kekuasaan yang 

melebihi badan-badan lainnya, bisa diadakan suatu sistem kerja sama dalam 

suatu tugas yang sama, yaitu membuat undang-undang antara parlemen dengan 

pemerintah, atau di dalam parlemen itu sendiri dibentuk 2 kamar yang saling 

akan mengadakan perimbangan kekuatan. Demikian juga halnya dengan 

kekuasaan eksekutif, untuk mencegah jangan sampai kekuasaan itu melebihi 

                                                            
49 Montesquieu, Membatasi Kekuasaan Telaah Mengenai Jiwa Undang-Undang, Gramedia 

Pustaka, Jakarta, 1993, hlm. 45. 
50 Ibid.hlm. 45-46. 
51Green Mind Community, Teori dan Politik...,op.cit., hlm. 49. 
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daripada kekuasaan-kekuasaan yang lainnya, dengan membatasi kekuasaannya 

untuk tunduk kepada badan legislatif, misalnya dengan menetapkan parlemen 

sebagai badan pengawas terhadap pemerintah. Pelaksanaan pengawasan yang 

efektif terhadap pemerintah ialah dengan mengadakan pertanggungjawaban 

menteri. Dalam hal ini misalnya konstitusi negara Amerika Serikat, Presiden 

dalam beberapa hal dalam melaksanakan tugasnya diharuskan memperoleh 

persetujuan lebih lanjut dari senat.52 

Di sisi lain, Utrecht beranggapan teori pemisahan kekuasaan dari 

Montesquieu mengakibatkan adanya badan kenegaraan yang padanya tidak atau 

tidak dapat ditempatkan pengawasan badan kenegaraan lain, sehingga terbuka 

kemungkinan badan kenegaraan untuk bertindak melampaui kekuasaannya. 

Ditambahkannya lagi bahwa pembagian kekuasaan memang perlu namun tidak 

dibenarkan terjadinya pemisahan kekuasaan secara mutlak, sehingga menutup 

kemungkinan untuk saling melakukan pengawasan.53 

Dalam buku “The Law and the Constitution”, Prof. Jennings 

membicarakan lebih lanjut tentang pemisahan kekuasaan (Separation of Powers). 

Disitu Jennings membedakan antara pemisahan kekuasaan dalam arti materiil 

dan pemisahan kekuasaan dalam arti formal. Yang dimaksud dengan pemisahan 

kekuasaan dalam arti materiil ialah pemisahan kekuasaan dalam arti pembagian 

                                                            
52 Kusnardi, Susunan Pembagian Kekuasaan menurut Sistem Undang-Undang Dasar 1945, 

Gramedia, Jakarta, 1986, hlm. 31-32. 
53 Suwoto Mulyosudarmo, Peralihan Kekuasaan (Kajian Teoritis dan Yuridis terhadap Pidato 

Nawaksara), Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, hlm. 28-29. 
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kekuasaan itu dipertahankan dengan tegas dalam tugas-tugas  kenegaraan yang 

secara karakteristik memperlihatkan adanya pemisahan kekuasaan itu kepada 3 

bagian: legislatif, eksekutif, dan judikatif. Sedang yang dimaksudkannya dengan 

pemisahan kekuasaan dalam arti formal ialah bila pembagian kekuasaan itu tidak 

dipertahankan dengan tegas.54 

Miriam Budiardjo mengatakan dalam bukunya, trias politica adalah 

anggapan bahwa kekuasaan negara terdiri dari tiga macam kekuasaan: pertama, 

kekuasaan legislatif atau kekuasaan membuat undang-undang (dalam peristilahan 

baru sering disebut rulemaking function); kedua, kekuasaan eksekutif atau 

kekuasaan melaksanakan undang-undang (dalam peristilahan baru sering disebut 

rule application function); ketiga, kekuasaan yudikatif atau kekuasaan mengadili 

atas pelanggaran undang-undang (dalam peristilahan baru sering disebut (rule 

adjudication function). Trias politica adalah suatu prinsip normatif bahwa 

kekuasaan-kekuasaan ini sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama 

untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa.55  

Menurut Jimly Asshiddiqie, sebenarnya pemisahan kekuasaan dan 

pembagian kekuasaan itu sama-sama merupakan konsep mengenai pemisahan 

kekuasaan (separation of power) yang secara akademis, dapat dibedakan antara 

pengertian sempit dan pengertian luas. Dalam pengertian luas, konsep pemisahan 

kekuasaan (separation of power) itu juga mencakup pengertian pembagian 
                                                            

54 Ismail Suny, Pembagian Kekuasaan Negara, Aksara Baru, Jakarta, 1982, hlm. 3. 
55 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002, 

hlm. 151. 
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kekuasaan yang biasa disebut dengan istilah division of power (distribution of 

power). Pemisahan kekuasaan merupakan konsep hubungan kekuasaan yang 

bersifat horizontal, sedangkan konsep pembagian kekuasaan bersifat vertikal. 

Secara horizontal, kekuasaan negara dapat dibagi ke dalam beberapa cabang 

kekuasaan yang dikaitkan dengan fungsi lembaga-lembaga negara tertentu, yaitu 

legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sedangkan dalam konsep pembagian 

kekuasaan (distribution of power) kekuasaan negara dibagi secara vertikal dalam 

hubungan ‘atas-bawah’.56 

Pada dasarnya, tujuan dari pemisahan atau pembagian kekuasaan adalah 

untuk mencegah penumpukan kekuasaan di satu tangan yang akan menimbulkan 

penyelenggaraan pemerintahan yang sewenang-wenang. Namun dalam 

prakteknya, ajaran pemisahan kekuasaan sulit untuk dijalankan secara 

konsekuen. Karena pemisahan secara absolut akan mengakibatkan tidak adanya 

pengawasan dan keseimbangan antar masing-masing cabang kekuasaan. 

Untuk itu dalam ajaran trias politica perlu terdapat suasana checks and 

balances dimana di dalam hubungan antar lembaga negara itu terdapat saling 

menguji karena masing-masing lembaga tidak boleh melampaui batas kekuasaan 

yang sudah ditentukan atau masing-masing lembaga tidak mau dicampuri 
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kekuasaannya sehingga antar lembaga itu terdapat suatu perimbangan 

kekuasaan.57 

Pengakuan kekuasaan yang diberikan kepada berbagai badan negara oleh 

pembuat undang-undang dasar atau undang-undang dipandang sebagai balances. 

Kewajiban penerima kekuasaan untuk bertanggung jawab kepada pemberi 

kekuasaan dipandang sebagai checks. Dengan demikian antara pemberi 

kekuasaan dan penerima kekuasaan terdapat hubungan, yaitu hubungan 

pengawasan badan pemberi kekuasaan terhadap badan penerima kekuasaan.58 

Kusnardi berpendapat penggunaan istilah pembagian kerja mengandung 

pengertian yang lebih netral dan memungkinkan adanya kerjasama antar 

beberapa lembaga dalam melaksanakan fungsi yang sama dan bisa membenarkan 

juga, bahwa lembaga-lembaga negara itu tidak terbatas pada 3 lembaga saja, 

melainkan bisa lebih daripada jumlah tersebut. Namun demikian pembagian 

kerja itu harus diartikan pula sebagai pembagian kekuasaan, karena untuk 

melaksanakan fungsi itu perlu dilengkapi dengan kekuasaan, sehingga setiap 

lembaga negara yang menjalankan tugasnya itu pada hakekatnya menerima 

kekuasaan dari rakyat sebagai pemilik kedaulatan.59 

Dalam negara abad ke-20, kehidupan ekonomi dan sosial telah menjadi 

demikian kompleksnya serta badan eksekutif mengatur hampir semua aspek 

                                                            
57 Romi Librayanto, op.cit., hlm.28. 
58 Suwoto Mulyosudarmo, Peralihan Kekuasaan (Kajian Teoritis dan Yuridis terhadap Pidato 

Nawaksara), Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, hlm. 30. 
59 Kusnardi, Susunan Pembagian Kekuasaan menurut Sistem Undang-Undang Dasar 1945, 
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kehidupan masyarakat, trias politica dalam arti pemisahan kekuasaan tidak dapat 

dipertahankan lagi. Dengan berkembangnya konsep mengenai Negara 

Kesejahteraan (Welfare State) di mana pemerintah bertanggungjawab atas 

kesejahteraan seluruh rakyat, dan karena itu harus menyelenggarakan 

perencanaan perkembangan ekonomi dan sosial secara menyeluruh, maka fungsi 

kenegaraan sudah jauh melebihi tiga macam fungsi yang disebutkan oleh 

Montesquieu. Lagipula tidak dapat lagi diterima sebagai azas bahwa tiap badan 

kenegaraan itu hanya dapat diserahi satu fungsi tertentu saja, seperti yang 

dibayangkan oleh Montesquieu. Misalnya saja, badan eksekutif tidak hanya 

bertindak sebagai pelaksana dari undang-undang yang diterima oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat, tetapi dia bergerak secara aktif di bidang legislatif sendiri 

(misalnya dengan menyusun rancangan undang-undang, membuat Penetapan 

Presiden, Peraturan Menteri, dan sebagainya). Pemerintah juga berkecimpung di 

bidang yudikatif (misalnya di Indonesia dalam sengketa perumahan, dalam 

konflik-konflik pajak). Begitu pula dalam menafsirkan undang-undang, 

pemerintah juga “membuat” undang-undang.60 

Kaitannya dengan doktrin pemisahan kekuasaan, Hialire Barnet 

berpendapat dalam “doktrin pemisahan kekuasaan kontemporer”, ada tiga 

kategori pemisahan kekuasaan, yaitu:61 

                                                            
60 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar ...,op.cit., hlm. 155. 
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1. Kekuasaan absolut, jika pelaksanaan kekuasaan eksekutif, legislatif, 

dan yudisial berada ditangan satu orang atau badan, ini berarti tidak ada 

pemisahan kekuasaan negara; 

2. Kekuasaan yang tersebar antara tiga badan terpisah, baik fungsi atau 

personil pejabatnya tidak tumpang tindih, atau dikenal dengan 

pemisahan kekuasaan yang murni; 

3. Kekuasaan dan personil/pejabat tersebar luas tetapi secara total tidak 

terpisah dengan sistem saling mengawasi dan mengimbangi untuk 

mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dapat disebut pemerintahan 

campuran atau pemisahan kekuasaan yang lemah. 

Pada konteks Indonesia, pembagian terhadap ketiga kekuasaan negara 

legislatif, eksekutif, dan yudikatif dilakukan pemisahan dalam konstitusi. Pada 

ranah legislatif terdapat tiga lembaga negara, yaitu: DPR, DPD, dan MPR. 

Kekuasaan eksekutif dipegang oleh presiden sebagai pemegang kekuasaan 

pemerintahan tertinggi, beserta instrumen kelembagaan yang berada dibawahnya. 

Kekuasaan yudikatif diselenggarakan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah 

Konstitusi yang dalam menjalankan kekuasaannya dalam rangka menegakkan 

hukum dan keadilan bersifat merdeka.62 Namun permasalahan muncul ketika di 

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga 

menyebutkan adanya lembaga negara yang diberikan kewenangan diluar tiga 
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kekuasaan pokok negara. Hal tersebut kemudian menimbulkan anggapan 

bahwasanya Undang-Undang Dasar 1945 tidak menganut asas pemisahan 

kekuasaan, dengan jumlah organ-organ negara yang ditentukan didalamnya tidak 

terbatas pada 3 saja melainkan lebih daripada itu sehingga timbul kemungkinan 

bahwa suatu organ mempunyai fungsi lebih dari satu atau sebaliknya. 

Mohammad Yamin sejak awal beliau tidak menamakan konsepnya dengan 

trias politica, karena badan-badan kekuasaan Negara Indonesia lebih dari tiga. 

Beliau berpendapat bahwa pembagian kekuasaan pemerintahan Indonesia 

sebaiknya disalin dengan kata Inggris division of power, dan tidak dengan trias 

politica. Juga kurang tepat atau sempurna jika disalin dengan separation of 

power, karena dengan memisahkan kekuasaan tidak lenyap hubungan antara 

badan-badan ketatanegaraan di pusat pemerintahan.63 UUD 1945 mengenal tujuh 

lembaga negara, yaitu: MPR, Presiden, DPA, DPR, BPK, MA, Menteri-menteri 

Negara, sehingga UUD 1945 menganut “Sapta Praja”, bahkan jika Kejaksaan 

Agung juga dimasukan, maka dapat dikatakan kita menganut “Asta Praja”.64 

Setelah amandemen, dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak menganut teori Trias Politica 

karena telah terjadi reformasi pembagian kekuasaan, yakni adanya “check and 

balances” antara tiga lembaga negara yang mendapat mandat langsung rakyat 

melalui pemilihan umum, yaitu: badan legislatif (DPR dan DPD yang anggota-

                                                            
63 Green Mind Community, Teori dan.....,op.cit.,hlm. 53. 
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anggotanya menjadi MPR) serta Presiden dan Wakil Presiden. Ditambah juga 

dengan MA dan MK yang masing-masing menjalankan kekuasaan kehakiman 

sesuai dengan kewenangannya (MA diatur dalam pasal 24A dan MK diatur 

dalam pasal 24C UUD Negara RI tahun 1945). Lembaga negara menurut UUD 

1945 hasil amandemen juga di lengkapi dengan lembaga negara yang 

mendukung terwujudnya negara hukum yang demokratis, seperti KY serta KPU 

dan terwujudnya “good corporate governance” seperti BPK, Bank Sentral (BI) 

dan komisi-komisi yang mandiri serta independence lainnya.65 

3. Konsep Lembaga Perwakilan 
Keberadaan lembaga perwakilan di negara demokrasi memang sangatlah 

penting dewasa ini. Terlebih kedaulatan pada negara demokrasi berada di tangan 

rakyat. Untuk melaksanakan kedaulatannya, rakyat perlu mendelegasikan 

kekuasaannya kepada lembaga-lembaga negara yang diberi kewenangan melalui 

konstitusi, salah satunya lembaga perwakilan. Lembaga perwakilan dianggap 

sebagai lembaga negara yang dapat mengakomodir kemauan rakyat dan 

kemudian merumuskan kemauan tersebut dengan membuat aturan atau 

menentukan kebijakan yang mengikat seluruh masyarakat. Melihat hal tersebut, 

maka pembentukan lembaga perwakilan pada sebuah negara harus dipikirkan 

secara mendalam agar nantinya kebijakan yang dihasilkan oleh lembaga 

perwakilan bisa sejalan dengan kemauan rakyat. 
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Perwakilan (representation) adalah konsep bahwa seorang atau suatu 

kelompok mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk bicara dan bertindak 

atas nama suatu kelompok yang lebih besar. Dewasa ini anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat pada umumnya mewakili rakyat melalui partai politik. Hal ini 

dinamakan perwakilan yang bersifat politik (political representation).66 

Di beberapa Negara, asas perwakilan politik diragukan kewajarannya dan 

diusahakan agar diganti atau sekurang-kurangnya dilengkapi dengan asas 

perwakilan fungsionil (functional representation). Dianggap bahwa Negara 

modern dikuasai oleh bermacam-macam kepentingan ekonomis, yang dalam 

system perwakilan politik sama sekali tidak dihiraukan  dan tidak dilibatkan 

dalam proses politik. Dianjurkan supaya pemilih mendapat kesempatan untuk 

memilih dalam golongan ekonomis atau profesi di mana ia bekerja, dan tidak 

semata-mata menurut golongan politiknya, seperti halnya dalam system 

perwakilan politik.67 

Ada dua teori klasik tentang hakekat hubungan wakil dengan terwakil yang 

terkenal, yaitu teori mandat dan teori kebebasan. Dalam teori mandat, wakil 

dilihat sebagai penerima mandat untuk merealisasikan kekuasaan terwakil dalam 

proses kehidupan politik. Teori ini menguntungkan terwakili karena dapat 

mengontrol wakil terus menerus. Sedangkan dalam teori kebebasan, wakil dapat 

bertindak tanpa bergantung atau terikat secara ketat dari terwakili. Menurut teori 
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ini wakil adalah orang-orang terpercaya dan terpilih serta memiliki kesadaran 

hukum masyarakat yang diwakilinya, sehingga wakil dapat bertindak atas nama 

mereka yang diwakilinya atau atas nama rakyat. Dalam teori ini, kontrol tidak 

berlangsung secara terus menerus.68 

Sebenarnya kekuasaan yang ada pada seorang wakil dan kemudian 

bergabung pada suatu lembaga perwakilan bertumpu pada kewenangan yang 

diberikan oleh orang-orang yang memberikan kedudukan. Artinya bahwa 

keterwakilan seseorang pada lembaga perwakilan harus senantiasa mewakili 

kehendak atau aspirasi dari yang diwakili. Sebagai konsekuensinya jika  tidak 

dapat bertindak sesuai dengan kehendak orang-orang yang memberikan 

perwakilan maka hal itu berarti keterwakilannya harus diakhiri. Wakil dipandang 

tidak mampu mewakili kehendak atau aspirasi dan sebagai konsekuensinya harus 

dikembalikan lagi kepada orang yang telah memberikan.69 

Apabila seseorang duduk dalam lembaga perwakilan melalui pemilihan 

umum maka sifat perwakilannya disebut perwakilan politik. Apapun tugasnya 

dalam masyarakat, kalau yang bersangkutan menjadi anggota lembaga 

perwakilan melalui pemilihan umum tetap disebut perwakilan politik. Perwakilan 

politik merupakan pilihan di negara-negara maju, dan pemilihan umum tetap 

merupakan cara terbaik menyusun keanggotaan parlemen. Lain halnya pada 

beberapa negara berkembang mengangkat orang-orang tertentu dalam lembaga 
                                                            

68 Austin Ranney, The Goverment of Man, dalam Dahlan Thaib, DPR dalam..,op.cit., hlm. 2. 
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perwakilan di samping melalui pemilihan umum. Pengangkatan orang-orang di 

lembaga perwakilan biasanya didasarkan pada fungsi/jabatan atau keahlian orang 

tersebut dalam masyarakat dan mereka disebut golongan fungsional dan 

perwakilannya disebut perwakilan fungsional. Sering para ahli menyebutkan 

bahwa kadar demokrasi ditentukan oleh pembentukan parlemennya apakah 

melalui pemilihan umum dan pengangkatan, makin dominan perwakilan 

berdasarkan hasil pemilu makin tinggi kadar demokrasinya dan sebaliknya maka 

dominan pengangkatan makin rendah kadar demokrasi yang dianut oleh negara 

tersebut.70 

Merujuk pada pemikiran Hoogewerf dalam bukunya “politikologi”, Teori 

Perwakilan ditinjau dari diversifikasi yang menentukan karakter atau sifat khas 

suatu badan perwakilan rakyat. Teori Diversifikasi dari Hoogewerf intinya 

adalah ada tiga karakter atau sifat khas dari lembaga perwakilan, yang terdiri 

atas: 71 

a. Perwakilan Politik. Di sini, para anggota badan perwakilan rakyat direkrut 

atau dicalonkan oleh partai politik melalui pemilihan umum. Kelemahan 

dari perwakilan politik ini, biasanya anggota-anggota yang terpilih hanya 

mereka yang memiliki popularitas dalam bidang politik dan tidak memiliki 

keahlian dalam bidang pemerintahan. Dengan demikian, para ahli atau 

                                                            
70 Bintan Saragih, Sistem Pemerintahan dan Lembaga Perwakilan di Indonesia, Perintis Press, 

Jakarta, 1985, hlm. 105-106. 
71 I Dewa Gede Atmadja, Teori Konstitusi ...,op.cit., hlm. 101. 
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professional sulit untuk terpilih melalui perwakilan politik. Untuk 

mengatasi kelemahan itu muncul perwakilan kedua. 

b. Perwakilan Fungsional (Functional atau Occupation representation). Di 

sini, para anggotanya direkrut berdasarkan pengangkatan menurut fungsi, 

pekerjaan, jabatan, atau keahlian. 

c. Perwakilan Daerah. Perwakilan ini biasa berlaku dalam sebuah Negara 

berbentuk Negara federal atau Negara kesatuan yang wilayahnya luas, 

dimana para anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. 

Sebelum amandemen UUD 1945, “Teori Perwakilan Diversifikasi” 

tercermin dalam keanggotaan MPR. Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) 

UUD 1945, keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) terdiri atas 

seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), ditambah utusan dari daerah-

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

undang. Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UUD 1945, yang dimaksud dengan 

“golongan-golongan adalah badan-badan kolektif seperti koperasi, serikat 

sekerja. Kemudian, wakil-wakil golongan ini disebut sebagai golongan 

fungsional. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa MPR merupakan badan 

atau lembaga perwakilan yang mencerminkan tiga representatif, yaitu 

representatif politik (DPR), representatif territorial atau perwakilan daerah 

(utusan daerah), dan representatif fungsional (wakil-wakil golongan).72 

                                                            
72 Ibid.hlm. 102. 
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Gagasan mengubah sistem perwakilan menjadi sistem dua kamar muncul 

setelah perubahan UUD 1945. DPD dan DPR digambarkan serupa dengan sistem 

perwakilan seperti di Amerika Serikat yang terdiri dari Senate sebagai 

perwakilan negara bagian (DPD), dan House of Representatives sebagai 

perwakilan seluruh rakyat (DPR). Di Amerika Serikat, kedua unsur perwakilan 

tersebut dinamakan Kongres (Congress).73 

Kedudukan lembaga perwakilan setelah amandemen UUD 1945 dapat 

digolongkan demikian: MPR, merupakan gabungan perwakilan politik dan 

perwakilan daerah karena dari segi keanggotannya terdiri atas seluruh anggota 

DPR dan seluruh anggota DPD, kedudukan MPR sendiri bukan lagi sebagai 

lembaga tertinggi negara karena tidak sepenuhnya melaksanakan kedaulatan 

rakyat. Untuk DPR keanggotannya dicalonkan oleh partai politik yang 

terverifikasi dengan keputusan KPU dan dipilih dalam pemilihan umum 

legislatif, dengan memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, fungsi pengawasan, 

serta kewenangan memberi persetujuan atas beberapa hal terkait tindakan 

eksekutif. Sementara DPD keanggotaannya dipilih melalui pemilihan umum 

legislatif yang merupakan calon perseorangan mewakili setiap provinsi, untuk 

kewenangannya DPD hanya bisa mengajukan/mengusulkan serta ikut membahas 

RUU dalam proses legislasi. 

                                                            
73 Bagir Manan, DPR DPD dan MPR dalam UUD 1945 Baru, FH-UII Press, Yogyakarta, 2005, 

hlm. 59. 
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Dalam keberadaan Majelis Permusyawaratan Rakyat terdapat elemen-

elemen konsepsi kenegaraan yang bersifat kombinatif antara tradisi liberalisme 

barat dengan sosialisme timur. Unsur-unsur keanggotaan MPR juga 

menggambarkan adanya semangat kombinasi ini, yaitu terdiri atas anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ditambah Utusan Daerah dan Utusan 

Golongan, sehingga keseluruhan anggota MPR itu benar-benar diharapkan 

mencerminkan penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. Unsur anggota DPR 

mencerminkan prinsip demokrasi politik (political democracy) yang didasarkan 

atas prosedur perwakilan politik (political representation) dalam rangka 

menyalurkan aspirasi dan kepentingan seluruh bangsa dan negara, sedangkan 

Utusan Golongan mencerminkan prinsip demokrasi ekonomi yang didasarkan 

atas prosedur perwakilan fungsional. Sistem perwakilan fungsional dimaksudkan 

untuk mengatasi atau menutupi kelemahan sistem demokrasi politik atau sistem 

perwakilan politik. Sementara itu, jika anggota DPR berorientasi nasional untuk 

kepentingan seluruh bangsa dan negara, maka Utusan Daerah diadakan untuk 

menjamin agar kepentingan daerah-daerah tidak terabaikan hanya karena 

orientasi untuk mengutamakan kepentingan nasional. Dengan demikian, 

keberadaan para anggota majelis ini benar-benar mencerminkan seluruh lapisan 

golongan rakyat, sehingga tepat diberi kedudukan yang tertinggi (supreme).74 

                                                            
74 Jimly Asshiddiqie, Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 

1945, FH UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 38. 
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Dengan adanya tiga lembaga perwakilan pasca amandemen UUD 1945, 

secara fisik sistem perwakilan yang dianut dapat disebut sebagai sistem 

“trikameralisme”. Menurut kewenangannya, secara konseptual, legislasi 

dijalankan oleh DPR, sementara MPR tidak memiliki kewenangan tersebut 

sementara DPD memiliki kewenangan legislasi namun terbatas. Dengan 

demikian, sistem perwakilan Indonesia pasca amandemen UUD 1945 ialah 

“sistem bikameralisme asimetris” atau sistem bikameralisme lunak (soft 

bicameralism). 

Giovanni Sartori membagi model bikameral menjadi tiga jenis, yaitu: (1) 

sistem bikameral yang lemah (weak bicameralism/ soft bicameralism), yaitu 

apabila kekuatan salah satu kamar jauh lebih dominan atas kamar lainnya; (2) 

sistem bikameral yang simetris atau relatif sama kuat (symmetric bicameralism/ 

strong bicameralism), yaitu apabila kekuatan antara dua kamarnya nyaris sama 

kuat; dan (3) Perfect bicameralism, yaitu apabila kekuatan antara kedua kamar 

betul-betul seimbang.75 

Selain membagi model bikameral, Giovanni Santori juga membedakan 

bikameral menjadi tiga jenis berdasarkan komposisi keanggotaan antara kedua 

kamar legislatif. Pertama, bikameral yang unsurnya sama (similiar 

bicameralism); kedua, bikameral yang unsurnya agak berbeda (likely 

                                                            
75 Giovanni Sartori, Comparative Constitutional Engineering, dalam Saldi Isra, Pergeseran 

Fungsi Legislasi, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 235-236. 
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bicamerlaism); ketiga, bikameral yang unsurnya sangat berbeda (differentiated 

bicameralism).76 

Lembaga perwakilan rakyat boleh terdiri dari satu kamar atau dua kamar 

(bicameral). Ada yang disebut parlemen atau legislatif dan namanya pun 

mungkin congress, House of Commons, Diet, Knesset, Bundestag atau Dewan 

Perwakilan Rakyat (DPR). Apapun sebutan dan namanya namun yang pokok 

adalah keberadaan Lembaga Perwakilan Rakyat merupakan hal yang sangat 

esensial karena ia berfungsi untuk mewakili kepentingan-kepentingan rakyat. 

Lewat lembaga perwakilan inilah aspirasi rakyat ditampung yang kemudian 

tertuang dalam berbagai macam kebijaksaan umum yang sesuai dengan aspirasi 

rakyat.77 

 

                                                            
76 Ibid.  
77 Dahlan Thaib, DPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 2000, hlm. 

1. 


