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BAB III 

ANALISIS USULAN AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 OLEH DEWAN PERWAKILAN 

DAERAH TENTANG PENGUATAN LEMBAGA PERWAKILAN 
 

A. Urgensi Amandemen Undang Undang Dasar tahun 1945  
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NRI 

Tahun 1945) telah memberikan kewenangan untuk melakukan perubahan 

Undang-Undang Dasar pada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). 

Perubahan Undang-Undang Dasar  diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam ayat (1) dijelaskan bahwa usul 

perubahan Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang MPR apabila 

diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR. Dalam ayat 

selanjutnya disebutkan terkait  ketentuan-ketentuan lain dalam melakukan 

amandemen Undang-Undang Dasar. Termasuk larangan untuk mengubah bentuk 

Negara Kesatuan Republik Indonesia..  

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 

1945, menyatakan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-

anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang 

dipilih melalui Pemilihan Umum. Dengan kata lain, anggota Dewan Perwakilan 

Daerah termasuk dalam anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dapat 

mengusulkan Amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik 
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Indonesia tahun 1945 dengan memenuhi ketentuan-ketentuan lain dalam Pasal 

Perubahan Undang-Undang Dasar. Aturan tersebut yang kemudian mendasari 

Dewan Perwakilan Daerah dalam mengajukan usulan Amandemen Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 

Dewan Perwakilan Daerah merupakan lembaga negara yang  lahir dengan 

bertujuan menjembatani aspirasi daerah dengan kebijakan pembangunan 

nasional/pusat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 

menyebutkan dalam Pasal 22D, bahwa Dewan Perwakilan Daerah dapat 

mengajukan serta ikut membahas 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 perimbangan keuangan pusat dan daerah 

atau yang terkait dengan hal tersebut. Namun apabila dibandingkan dengan 

lembaga perwakilan lainnya yang juga anggota Majelis Permusyawaratan 

Rakyat, maka kewenangan daripada DPD ini hanya sebatas “dapat” dan “ikut” 

dalam proses legislasi.  

Kondisi ini memunculkan Dewan Perwakilan Daerah selaku kamar kedua 

(second chamber) di lembaga legislatif serta bersentuhan langsung dengan fungsi 

legislasi, memiliki hak legislasi yang sangat bergantung kepada Dewan 

Perwakilan Rakyat.  Karena pada dasarnya antara Dewan Perwakilan Daerah 

dengan Dewan Perwakilan Rakyat memiliki kedudukan yang sama sebagai 
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legislatif dan mewakili aspirasi dari lapisan masyarakat yang berbeda. 

Kewenangan terbatas yang dimiliki menyebabkan peran dari Dewan Perwakilan 

Daerah kurang terlihat.  

Saat ini di Indonesia, anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih secara 

langsung sebanyak 4 orang dari setiap provinsi. Hal ini menggambarkan 

legitimasi politik dari anggota Dewan Perwakilan Daerah yang sesungguhnya 

sangat kuat apabila dibandingkan dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat. 

Sayangnya, legitimasi politik yang kuat seharusnya sejalan dengan kewenangan 

yang dimiliki agar sesuai dengan harapan konstituensinya. Sehingga kehadiran 

Dewan Perwakilan Daerah dalam sistem perwakilan di Indonesia belum terlihat 

pengaruhnya secara signifikan. 

Kewenangan yang terbatas dengan legitimasi tertinggi dari DPD tersebut 

masih dipersempit kembali melalui Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 tentang 

MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dewan Perwakilan 

Daerah selaku lembaga negara kemudian mengajukan permohonan uji materi 

terhadap kedua Undang-Undang tersebut ke Mahkamah Konstitusi. Proses uji 

materi terhadap UU MD3 dan UU P3 kemudian menghasilkan Putusan 

Mahkamah Konstitusi No. 92/PUU-X/2012. Putusan tersebut merespon 21 

norma dalam UU MD3 dan 14 norma dalam UU P3 yang diajukan oleh Dewan 

Perwakilan Daerah. Mahkamah Konstitusi kemudian menyatakan ada 11 norma 
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pada UU MD3 dan 10 norma dalam UU P3 yang bertentangan dengan 

Konstitusi. Selain menyatakan inkonstitusional beberapa norma, Mahkamah 

Konstitusi juga membatalkan dan/atau memberikan penafsiran konstitusi atas 

pasal-pasal dalam UUD 1945 dan menyatakan bertentangan dengan UUD 1945 

pasal-pasal yang tidak dimintakan pengujian oleh Dewan Perwakilan Daerah. 

Secara prinsipil, Putusan MK nomor 92/PUU-X/2012 mengabulkan 

permohonan Dewan Perwakilan Daerah untuk 3 aspek penting, yaitu : 

1. Kewenangan DPD dalam mengajukan RUU diposisikan sama dengan 

DPR dan Pemerintah; 

2. Kewenangan DPD ikut membahas RUU meliputi semua tahapan dan 

proses pembahasan RUU sampai dengan pembahasan tingkat II. Oleh 

karena itu DPD mempunyai wewenang menyampaikan pengantar 

musyawarah, mengajukan, dan membahas DIM serta menyampaikan 

pendapat mini dalam pembahasan tingkat I. DPD juga memiliki 

wewenang menyampaikan pendapat pada pembahasan tingkat II dalam 

rapat Paripurna DPR sampai dengan sebelum tahap persetujuan. 

3. DPD memiliki kewenangan ikut menyusun Prolegnas. Kewenangan ini 

merupakan konsekuensi dari kewenangan mengajukan RUU yang 

berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, 

pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan 
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sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang 

berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.78 

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) ini diharapkan menjadi pintu masuk 

merekonstruksi sistem tripartit legislasi guna menata hubungan kelembagaan 

antara Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, Pemerintah dalam 

sistem legislasi. Meskipun putusan tersebut tetap tidak membuat kewenangan 

Dewan Perwakilan Daerah dalam pembentukan Perundang-undangan menjadi 

kuat. Keberadaan putusan MK ini juga belum mampu menyelaraskan kedudukan 

dan peranan DPD dalam parlemen Indonesia. Hai ini terlihat dari hadirnya 

Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 jo. Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 

tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) sebagai pengganti Undang-Undang 

No. 27 Tahun 2009, yang belum melaksanakan amanat dari Putusan MK No. 

92/PUU/2012. 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah 

memberikan fungsi legislasi yang sesungguhnya kepada lembaga negara lain 

yaitu Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hal ini diatur dalam pasal 

5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 

1945. Bahkan dalam Pasal 20 ayat (2) yang berbunyi, “setiap rancangan undang-

undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat 

persetujuan bersama”, memperlihatkan bahwa antara Presiden dan juga Dewan 
                                                            

78 Riawan Tjandra, Format dan desain ideal Fungsi legislasi DPD-RI, disampaikan pada 
acara Forum Group Discusion  mendesain fungsi legislasi DPD yang ideal dalam sistem 
ketatanegaraan Indonesia, DPD-RI, FH UII, Yogyakarta, 1 Oktober 2015, hlm. 4. 
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Perwakilan Rakyat memiliki kekuatan yang sama dalam fungsi legislasi. Dengan 

kata lain apabila DPR tidak menyetujui rancangan undang-undang yang diajukan 

Presiden atau sebaliknya, maka undang-undang tidak akan pernah dihasilkan. 

Karena setiap rancangan undang-undang hanya sah apabila telah disetujui oleh 

Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.  

Permasalahan lain juga terlihat dalam hal sistem pemerintahan yang ada di 

Indonesia. Pada dasarnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

tahun 1945,secara tersurat tidak menyatakan bahwa sistem pemerintahan yang 

digunakan adalah sistem presidensial. Namun karakteristik daripada sistem 

presidensial terdapat jelas dalam konstitusi negara. Jimly Asshiddiqie 

mengemukakan ada sembilan karakter sistem pemerintahan presidensial, yaitu : 

1. Terdapat pemisahan kekuasaan yang jelas antara cabang kekuasaan 
eksekutif dan legislatif. 

2. Presiden merupakan eksekutif tunggal. Kekuasaan eksekutif presiden 
tidak terbagi dan yang ada hanya presiden dan wakil presiden saja. 

3. Kepala pemerintahan adalah sekaligus kepala negara atau sebaliknya 
kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. 

4. Presiden mengangkat menteri sebagai pembantu atau sebagai bawahan 
yang bertanggungjawab kepadanya. 

5. Anggota parlemen tidak dibolehkan menduduki jabatan eksekutif dan 
demikian sebaliknya. 

6. Presiden tidak dapat membubarkan atau memaksa parlemen. 
7. Dalam sistem presidensial berlaku prinsip supremasi konstitusi, karena 

itu pemerintahan eksekutif hanya bertanggungjawab kepada konstitusi. 
8. Eksekutif bertanggungjawab langsung kepada rakyat yang berdaulat. 
9. Kekuasaan tersebar secara tidak terpusat.79 
Berdasarkan karakteristik di atas, terlihat bahwa Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki karakter tersebut. Dengan 
                                                            

79 Jimly asshiddiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, PT 
Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, Ctk. Pertama, 2007, hlm. 316. 
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demikian, Secara tersirat sistem pemerintahan Indonesia adalah sistem 

Presidensial. 

Sistem presidensial tidak hanya meletakan presiden sebagai kekuasaan 

eksekutif, namun juga pusat kekuasaan negara. Artinya presiden tidak hanya 

sebagai kepala pemerintahan tapi juga kepala negara. Dengan kata lain Presiden 

juga menguasai ketiga kekuasaan negara yaitu eksekutif, legislatif dan juga 

yudikatif. Dengan fungsi ganda yang dimiliki, sistem presidensial cenderung 

menghadapkan posisi presiden dengan lembaga legislatif. Meskipun demikian 

baik presiden ataupun lembaga legislatif keduanya tetap institusi negara yang 

berdiri terpisah satu sama lain serta bersifat independen. 

Salah satu karakteristik sistem presidensial adalah presiden tidak dapat 

membubarkan parlemen. Dengan demikian presiden tidak diperkenankan untuk 

membubarkan/ membekukan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Daerah, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Namun dalam Pasal 7C Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan hanya DPR 

yang tidak dapat dibubarkan/ dibekukan oleh presiden. Dengan kata lain pasal 

tersebut tidak memberikan larangan bagi presiden untuk dapat membubarkan 

DPD dan MPR. 

Dengan dipilih langsung, legitimasi presiden menjadi kuat karena 

mendapat mandat langsung dari rakyat serta tidak bertanggung jawab kepada 

satu lembaga negara pun. Dalam hal fungsi legislasi, sekalipun mempunyai 
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kekuasaan membentuk undang-undang, DPR tidak bisa begitu saja mendikte 

pemerintah. Karena baik presiden ataupun DPR sama-sama dipilih secara 

langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Umum. 

Masalah terkait sistem presidensial lainnya adalah ketika presiden dan 

wakil presiden tidak dapat melanjutkan masa jabatan untuk memenuhi kewajiban 

sebagai pemangku kekuasaan eksekutif, maka penggantinya akan dipilih melalui 

sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat. Hal ini terdapat dalam Pasal 8 ayat (3) 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tentunya norma 

tersebut menjadi masalah, karena presiden dan lembaga legislatif merupakan 

lembaga negara independen yang dipilih langsung dan diberi mandat oleh rakyat 

melalui pemilihan umum yang berbeda, sehingga pertanggungjawaban kedua 

lembaga negara tersebut kepada rakyat. Namun dalam aturan tersebut 

menggambarkan kondisi bahwa presiden dan wakil presiden dipilih oleh 

Legislatif dan legislatif pula yang berhak mencari pengganti keduanya apabila 

ada keadaan “darurat”. 

Perkembangan lainnya, perubahan UUD 1945 telah melahirkan lembaga 

negara baru yaitu Mahkamah Konstitusi yang berwenang mengadili pada tingkat 

pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-

undang terhadap Undang-Undang Dasar. Kehadiran Mahkamah Konstitusi 

sebagai salah satu pengampu kekuasaan yudikatif, menyebabkan lembaga 

peradilan negara ini berada di dua atap yaitu Mahkamah Konstitusi dan 



65 
 
 

Mahkamah Agung. Meskipun dalam segi kewenangan keduanya berbeda, namun 

dalam hal pembagian tugas Judicial Review tidak ideal. Karena dikhawatirkan 

menimbulkan perbedaan atau putusan yang dihasilkan saling bertentangan antara 

putusan Mahkamah Konstitusi dan putusan Mahkamah Agung. Dan juga belum 

adanya kejelasan terkait siapa yang berwenang untuk menguji undang-undang 

dengan ketetapan MPR. 

Permasalahan juga terlihat dalam hal otonomi daerah terkait hubungan 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pada bab pemerintah daerah dalam 

konstitusi terkesan tidak memisahkan secara jelas kedudukan kepala daerah 

selaku eksekutif lokal dan DPRD selaku legislatif lokal. Kemudian penggunaan 

istilah pemerintahan pusat dan daerah memunculkan anggapan bahwasanya 

antara hubungan pusat dan daerah hanya terbatas pada pemeritahan. Serta dalam 

hal pengakuan terhadap masyarakat hukum adat yang seharusnya diakui secara 

penuh tetapi masih dibatasi melalui persyaratan. 

Permasalahan presiden yang harus diusulkan oleh partai politik menjadi hal 

lain yang perlu dicermati. Melihat tingkat kepercayaan rakyat kepada Partai 

Politik selaku institusi bagi masyarakat untuk menyalurkan hak politiknya sangat 

rendah. Untuk itu pencalonan presiden melalui partai politik yang kurang 

dipercayai rakyat akan menimbulkan masalah lain. Dengan fakta tersebut, 

diperlukan aturan yang mendasari pencalonan presiden dari perseorangan yang 

terlepas dari unsur partai politik. 
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Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 

menyebutkan beberapa komisi negara dalam pasal-pasalnya, tanpa menjelaskan 

tugas dan fungsi komisi negara tersebut. Komisi Pemilihan Umum dan Komisi 

Yudisial adalah komisi negara yang tidak dijelaskan secara lengkap dalam 

konstitusi, sehingga dalam menjalankan fungsinya menimbulkan banyak 

penafsiran. Komisi Pemberantasan Korupsi dan Komisi HAM adalah contoh 

komisi negara yang wewenangnya sangat besar dan sentral, namun justru tidak 

disebutkan dalam konstitusi. Untuk itu diperlukan bab dalam konstitusi yang 

memayungi keberadaan komisi-komisi negara yang memiliki kedudukan sentral 

dalam mencapai tujuan negara.  

Hak Asasi Manusia juga memiliki permasalahan yang timbul dalam 

ketatanegaraan Indonesia. Meskipun dalam konstitusi perihal terkait Hak Asasi 

Manusia sudah jelas dan disebutkan dalam banyak pasal. Namun terhadap 

aturan-aturan tersebut perlu dilakukan strukturisasi dan pengharmonisan yang 

jelas satu sama lain. Karena permasalahan Hak Asasi Manusia terkait dengan 

tujuan negara ini untuk melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan 

umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban 

dunia. 

Beberapa tahun belakangan, ada segelintir pejabat negara yang diduga 

tersangkut masalah hukum kemudian diberhentikan sebelum yang bersangkutan 

dinyatakan bersalah. Hal ini tentunya berdampak besar kepada berjalannya 
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pemerintahan. Seharusnya diperlukan suatu forum previlegiatum yang 

bermaksud untuk memberikan kepastian hukum serta tidak mengganggu jalannya 

pemerintahan.   Forum previlegiatum adalah konsep pemberhentian pejabat 

tinggi negara yang memiliki posisi strategis di pemerintahan melalui mekanisme 

peradilan khusus (special legal proceedings). 80 Dengan begitu kestabilan dalam 

pemerintahan akan terjaga.  

Pemilihan Umum dalam konstitusi diatur pada bab VIIB. Tujuan dari 

penyelenggaraannya adalah untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan 

wakil presiden, dan DPRD. Dalam pelaksanaannya, Pemilihan Umum dilakukan 

oleh suatu komisi pemilihan umum. Ketentuan terkait Pemilihan Umum ini 

seharusnya menyebutkan secara tegas terkait KPU selaku pelaksana tunggal. 

Serta tujuan dari Pemilu tidak mencantumkan kepala daerah sebagai objek dari 

Pemilu. Karena pada kenyataannya kepala daerah dipilih secara langsung melalui 

proses Pemilihan Umum. 

Pendidikan serta perekonomian pun masih memunculkan beberapa hal 

yang perlu diperbaiki. Sampai saat ini negara belum mampu untuk memenuhi 

kewajibannya untuk memberikan hak pendidikan kepada setiap warga negara. 

Negara juga kurang berperan dalam menjaga kebudayaan nasional Indonesia 

ditengah peradaban masyarakat dunia. Sementara dalam hal perekonomian 

diperlukan untuk mempertegas kekayaan alam yang dikuasai sepenuhnya oleh 

                                                            
80 http://www.negarahukum.com/hukum/mem-pidana-kan-boediono.html diakses pada 7 

November 2015 

http://www.negarahukum.com/hukum/mem-pidana-kan-boediono.html
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negara seperti segala sesuatu yang ada di wilayah negara Indonesia baik di darat, 

laut, termasuk dasar laut dan tanah dibawahnya serta udara diatasnya.  

Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui bahwa masih banyak 

permasalahan dalam UUD NRI Tahun 1945 selaku Konstitusi. Permasalahan 

yang dimaksud seperti: Sistem Presidensial yang perlu dipertegas, Lembaga 

Perwakilan yang perlu diperbaiki dalam beberapa aspek, otonomi daerah yang 

harus di perkuat, pemisahan antara pemilu nasional dan lokal, diperlukannya 

forum previlegiatum, belum optimalnya peran Mahkamah Konstitusi, 

strukturisasi Pasal Hak Asasi Manusia, perlu adanya Bab tentang Komisi Negara, 

serta penajaman terhadap Bab tentang Pendidikan dan Perekonomian. 

Permasalahan diatas dirasa mendesak untuk segera mendapat respon serta 

diperbaiki, karena berkaitan dengan konstitusi selaku landasan fundamental 

sebuah negara. Dengan melihat aturan dalam Pasal 37, maka diperlukan 1/3dari 

jumlah anggota dari pada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk mengajukan 

usul Perubahan Undang-Undang Dasar. Berdasarkan data pelantikan anggota 

dewan periode 2014-2019, diketahui jumlahnya sebesar 692 anggota dewan yang 

terdiri dari 560 anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan 132 anggota Dewan 

Perwakilan Daerah.81 Dengan kata lain diperlukan sekitar 231 anggota Majelis 

Permusyawaratan Rakyat yang mengusulkan adanya Amandemen Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 

                                                            
81  http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt542bb3537f5a8/anggota-mpr--dpr-dan-dpd-

periode-2014-2019-resmi-dilantik  diakses pada 27 oktober 2015 

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt542bb3537f5a8/anggota-mpr--dpr-dan-dpd-periode-2014-2019-resmi-dilantik
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt542bb3537f5a8/anggota-mpr--dpr-dan-dpd-periode-2014-2019-resmi-dilantik
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B. Usulan Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
tahun 1945 oleh DPD terkait Lembaga Perwakilan 

Sebagaimana telah diuraikan dalam sub bab sebelumnya, terkait usulan 

amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 

memang sudah selayaknya dilakukan untuk memperbaiki pondasi negara. Salah 

satu alasan dari DPD mengajukan usulan amandemen adalah terkait lembaga 

perwakilan yang harus diperkuat. Untuk itu perlu diketahui penguatan seperti apa 

yang dimaksudkan oleh DPD dalam usulan amandemen UUD NRI 1945.  

Bab IV usulan amandemen mengatur tentang lembaga perwakilan DPR dan 

DPD sebagaimana berikut : 

Pasal 1882 
 Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah memegang 
kekuasaan legislatif. 

 

Pengaturan ini untuk menegaskan bahwa DPR dan DPD adalah lembaga 

legislatif sehingga keduanya DPR dan DPD sama-sama memegang kekuasaan 

legislatif. Yang dimaksudkan dengan kekuasaan legislatif adalah kekuasaan 

dalam melaksanakan fungsi legislasi, fungsi pengawasan, fungsi keuangan, 

fungsi representasi, dan fungsi pengisian jabatan publik. Pengaturan ini juga 

menegaskan bahwa sistem lembaga perwakilan rakyat Indonesia menganut pola 

dua kamar yang efektif (effective bicameralism). Dengan adanya kamar kedua, 

monopoli proses legislasi dalam satu kamar dapat dihindari. Karenanya, 

                                                            
82 Naskah Usulan Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia. hlm. 7. 
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ditegaskan sistem dua kamar memungkinkan untuk mencegah pengesahan 

undang-undang yang cacat atau ceroboh. 

Pasal 1983 
 Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah 

mengadakan sidang bersama dalam forum majelis permusyawaratan rakyat untuk 
mengubah dan menetapkan Undang Undang Dasar; untuk memberhentikan 
Presiden dan/atau Wakil Presiden atas usul Dewan Perwakilan Rakyat apabila 
terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap 
negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya; atau terbukti melakukan 
perbuatan tercela; ataupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai 
Presiden dan/atau Wakil Presiden; untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden 
dalam hal terjadi kekosongan Presiden dan Wakil Presiden secara bersamaan; dan 
untuk memilih Wakil Presiden ketika Wakil Presiden menggantikan Presiden 
dalam hal terjadi kekosongan Presiden. 

Pasal ini menegaskan perubahan kedudukan Majelis Permusyawaratan 

Rakyat menjadi Forum majelis permusyawaratan rakyat yang merupakan joint 

session antara DPR dan DPD untuk melakukan tugas-tugas insidentil yang terjadi 

dalam praktik ketatanegaraan. Dengan pasal ini, majelis permusyawaratan rakyat 

tidak lagi merupakan lembaga negara yang permanen karena majelis 

permusyawaratan rakyat adalah forum gabungan antara DPR dan DPD dan 

bukan merupakan gabungan antara anggota DPR dan anggota DPD. Karena 

forum gabungan dan bukan merupakan lembaga permanen, Ketua DPR dan 

Ketua DPD secara ex-officio menjadi pimpinan sidang forum majelis 

permusyawaratan rakyat. 

Pasal 2084 

                                                            
83 Ibid. hlm 7. 
84 Ibid.hlm 7-8 
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 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah 
dipilih melalui pemilihan umum. 
 

Penambahan norma ini merupakan Penegasan bahwa anggota DPR dan 

anggota DPD dipilih melalui pemilihan umum adalah menghindari agar  salah 

satu kamar tidak diisi dengan cara penunjukan atau gabungan antara pemilihan 

umum dan penunjukan. 

Pasal 2185 
(1) Calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat adalah warga negara Indonesia dan 

bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia.  
(2) Calon anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah warga negara Indonesia dan 

bertempat tinggal di provinsi daerah pemilihannya. 
(3) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan 

jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari 
sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat. 

(4) Syarat-syarat lain untuk menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan 
anggota Dewan Perwakilan Daerah diatur dalam undang-undang. 

 

Ketentuan Pencantuman bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia 

untuk calon anggota DPR dan bertempat tinggal di wilayah pemilihannya bagi 

anggota DPD adalah untuk membedakan keterwakilan bagi DPR dan DPD. 

Khusus untuk DPD, frase “bertempat tinggal di wilayah pemilihannya” adalah 

untuk menegaskan bahwa DPD merupakan perwakilan ruang, dengan basis 

pemilihan provinsi. 

 
 
 
 
 

                                                            
85 Ibid. hlm 8. 
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Pasal 2286 

 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan 

Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya menurut syarat-syarat dan tata cara 

yang diatur dalam undang-undang. 

Ketentuan mekanisme Pemberhentian anggota DPR dan anggota DPD 

perlu diatur di tingkat undang-undang untuk memperjelas syarat dan tata cara 

pemberhentian. Khusus untuk anggota DPR, kecenderungan selama ini, 

pemberhentian didasarkan pada subyektifitas partai politik. Dengan aturan ini, 

undang-undang partai politik dan undang-undang susunan DPR dan DPD harus 

menjelaskan syarat dan tata cara pemberhentian anggota DPR. Sementara 

pemberhentian DPD, harus ada elaborasi dalam undang-undang terutama kaitan 

konstituen di wilayah pemilihan dengan usul pemberhentian anggota DPD. 

Pasal 2387 
(1) Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah memiliki 

fungsi legislasi, fungsi anggaran, fungsi pengawasan, fungsi pengisian 

jabatan publik, dan fungsi  keterwakilan. 

(2) Dalam melaksanakan fungsinya, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan 

Perwakilan Daerah mempunyai hak mengajukan rancangan undang-

undang, hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat. 

(3) Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain undang-undang dasar ini, 

setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan 
                                                            

86 Ibid.  
87 Ibid.hlm 8-9. 
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Daerah mempunyai hak mengajukan pertanyaan, hak menyampaikan usul 

dan pendapat, hak imunitas, serta hak protokoler dan keuangan. 

(4) Ketentuan lebih lanjut tentang fungsi, hak kelembagaan, serta hak 

keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah 

diatur dalam undang-undang. 

Pasal ini mengatur fungsi-fungsi dan hak-hak yang dimiliki DPR dan DPD 

sebagai lembaga legislatif. Fungsi pengisian jabatan publik adalah pengisian 

jabatan-jabatan yang memerlukan persetujuan DPR dan/atau DPD. Jabatan 

publik ini merupakan jabatan-jabatan yang disebutkan dalam UUD dan UU. 

Misalnya, pengisian hakim konstitusi, hakim agung, anggota BPK, anggota 

Komisi Yudisial, gubernur BI, anggota KPU, anggota KPK dll. Fungsi 

keterwakilan merupakan konsekuensi dari keanggotaan DPR dan DPD yang 

dipilih secara langsung oleh rakyat. Karena pemilihan itu, anggota DPR dan 

anggota DPD merepresentasikan konstituen mereka.  

Hak mengajukan rancangan undang-undang, hak interpelasi, hak angket, 

dan hak menyatakan pendapat juga dimiliki DPD karena fungsi-fungsi yang 

dimiliki DPR juga dimiliki oleh DPD. Hak interpelasi adalah hak DPR dan DPD 

untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah 

yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat 

dan bernegara. Hak mengajukan rancangan undang-undang, hak interpelasi, hak 

angket, dan hak menyatakan pendapat juga dimiliki DPD karena fungsi-fungsi 
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yang dimiliki DPR juga dimiliki oleh DPD. Hak angket adalah hak DPR dan 

DPD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang penting 

dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara 

yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Hak 

menyatakan pendapat adalah hak DPR sebagai lembaga untuk menyatakan 

pendapat terhadap kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang 

terjadi di tanah air atau situasi dunia internasional disertai dengan rekomendasi 

penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak 

angket atau terhadap dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan 

pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, 

tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela maupun tidak lagi memenuhi 

syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.  

Pemberian hak yang sama bagi anggota DPR dan anggota DPD adalah 

konsekuensi dari tidak adanya perbedaan antara anggota DPR dan anggota DPD 

sebagai anggota lembaga legislatif. Khusus untuk penambahan hak protokoler 

dan keuangan ditujukan agar anggota DPR dan anggota DPD tidak semena-mena 

menggunakan kekuasaan politik yang mereka miliki untuk mendapatkan 

pelayanan dan menambah penghasilan.   Undang-Undang tentang Hak Protokoler 

dan Keuangan diperlukan agar pelayanan dan keuangan anggota DPR dan 

anggota DPD mempunyai dasar pengaturan yang jelas. 
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Pasal 2588 
 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah 
dapat mengajukan rancangan undang-undang. 

 

Pasal ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada anggota 

DPR dan anggota DPD untuk mengajukan rancangan undang-undang. Dengan 

demikian, hak untuk mengajukan rancangan undang-undang tidak hanya menjadi 

hak lembaga tetapi juga hak anggota DPR dan anggota DPD. 

Pasal 2689 
(1) Setiap rancangan undang-undang dari Dewan Perwakilan Rakyat disampaikan 

kepada Dewan Perwakilan Daerah. 
(2) Dewan Perwakilan Daerah dapat menyetujui, mengusulkan perubahan, atau 

menolak rancangan undang-undang dari Dewan Perwakilan Rakyat. 
(3) Apabila Dewan Perwakilan Daerah menyetujui rancangan undang-undang 

dari Dewan Perwakilan Rakyat, rancangan undang-undang disampaikan 
kepada Presiden untuk disahkan. 

(4) Apabila Dewan Perwakilan Daerah mengusulkan perubahan terhadap 
rancangan undang-undang dari Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat membentuk panitia bersama untuk 
membahas rancangan undang-undang yang diajukan Dewan Perwakilan 
Rakyat . 

(5) Apabila rancangan undang-undang ditolak oleh Dewan Perwakilan Daerah,  
rancangan undang-undang tidak dapat diajukan kembali dalam masa 
persidangan saat itu. 

 

Pasal ini terkait dengan pasal berikutnya, yaitu menjelaskan pola baru 

pembahasan rancangan undang-undang di dalam lembaga legislatif dalam 

konteks effective bicameralism. Dalam bikameral yang efektif ini, semua 

undang-undang (tanpa ada pengkhususan bidang untuk DPD) dibahas oleh DPR 

dan DPD terpisah dan bertahap dan RUU dapat diajukan baik oleh DPR maupun 
                                                            

88 Ibid. hlm 9. 
89 Ibid. hlm 10. 
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oleh DPD. Untuk membuat penerapan sistem presidensil yang konsisten, 

pembahasan undang-undang pun tidak lagi dilakukan “secara bersama-sama” 

oleh legislatif dan eksekutif seperti yang dikenal sekarang. Nantinya, DPR dan 

DPD membahas sendiri-sendiri, dengan kemungkinan perundingan melalui 

panitia bersama, dan kemudian presiden diberikan hak untuk menyatakan 

penolakan politiknya dalam proses pengesahan oleh presiden. Dengan begitu 

checks and balances antara eksekutif dan legislatif, maupun di antara kedua 

kamar di dalam lembaga legislatif dapat terjadi. 

Pasal 26 ini merincikan prosedur pembahasan dalam hal RUU diajukan 

oleh DPR, sementara Pasal 27 menjelaskan prosedur pembahasan RUU yang 

diajukan oleh DPD. Apabila RUU berasal dari DPR, maka RUU dikirim ke DPD 

untuk dibahas. DPD dapat menerima, menolak, atau memberi tambahan. Bila 

DPD menerima, maka RUU tersebut langsung diberikan kepada presiden untuk 

disahkan. Namun bila ada penambahan dari DPD, maka DPR dan DPD akan 

membentuk panitia bersama untuk mencapai kesepakatan. Jika ditolak, RUU 

tidak dapat diajukan kembali dalam masa persidangan saat itu.  

Yang disebut dengan “panitia bersama” di sini adalah suatu kelompok kecil 

yang terdiri dari anggota DPR dan anggota DPR yang membahas RUU yang 

mendapatkan penambahan materi (tidak disetujui secara bulat oleh DPD). Panitia 

ini berbeda dengan forum majelis permusyawaratan rakyat yang merupakan 

forum gabungan dalam hal-hal tertentu yang diatur di dalam konstitusi. Panitia 
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bersama khusus didirikan untuk merumuskan kesepakatan bersama DPR dan 

DPD untuk RUU yang dibahas dan setelah itu dibubarkan. Karena itu, dari segi 

jumlah pun, panitia bersama jumlahnya jauh lebih kecil dari forum majelis 

permusyawaratan rakyat. 

Pasal 2790 
(1) Setiap rancangan undang-undang dari Dewan Perwakilan Daerah disampaikan 

kepada Dewan Perwakilan Rakyat. 
(2) Dewan Perwakilan Rakyat dapat menyetujui, mengusulkan perubahan, atau 

menolak rancangan undang-undang dari Dewan Perwakilan Daerah. 
(3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui rancangan undang-undang 

dari Dewan Perwakilan Daerah, rancangan undang-undang disampaikan 
kepada Presiden untuk disahkan. 

(4) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat mengusulkan perubahan atas rancangan 
undang-undang dari Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat 
dan Dewan Perwakilan Daerah membentuk panitia bersama untuk membahas 
rancangan undang-undang yang diajukan Dewan Perwakilan Daerah. 

. (5) Apabila rancangan undang-undang ditolak oleh Dewan Perwakilan Rakyat, 
rancangan undang-undang tidak dapat diajukan kembali dalam masa 
persidangan saat itu. 

 

Pasal 27 ini menjelaskan prosedur pembahasan dalam hal RUU diajukan 

oleh DPD. Jika RUU berasal dari DPD, maka RUU dikirim ke DPR untuk 

dibahas. DPR dapat menerima, menolak, atau memberi tambahan. Bila DPR 

menerima, maka RUU tersebut langsung diberikan kepada presiden untuk 

disahkan. Namun bila ada penambahan dari DPR, maka DPR dan DPD akan 

membentuk panitia bersama untuk mencapai kesepakatan. Jika ditolak, RUU 

tidak dapat diajukan kembali dalam masa persidangan saat itu. 

Pasal 2891 
                                                            

90 Ibid. hlm 10-11. 
91 Ibid. hlm 11-12. 
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1) Dalam jangka waktu paling lama tiga hari, rancangan undang-undang yang 
disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah 
disampaikan kepada Presiden untuk disahkan. 

2) Presiden dapat menolak rancangan undang-undang yang telah disetujui oleh 
Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah dalam jangka 
waktu paling lama sepuluh hari kerja sejak rancangan undang-undang tersebut 
disetujui. 

3) Jika Presiden menolak untuk mengesahkan rancangan undang-undang yang 
telah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah, 
rancangan undang-undang dimaksud sah menjadi undang-undang apabila 
disetujui sekurang-kurangnya 2/3 dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan  
2/3 dari anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam jangka waktu paling lama 
tiga puluh hari sejak penolakan tersebut disampaikan kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Daerah dan wajib diundangkan. 

 

Pasal ini menjelaskan proses pengesahan oleh presiden atas RUU yang 

sudah disetujui oleh DPR dan DPD dalam konteks sistem presidensil yang 

konsisten. Dalam usulan amandemen ini yang mengandung jiwa penguatan 

sistem presidensil dan bimakeral yang efektif, proses legislasi berubah secara 

signifikan, dengan semua RUU dibahas oleh legislatif tanpa mengikutsertakan 

eksekutif, namun kemudian eksekutif diberikan hak untuk menyatakan 

penolakan politiknya dalam proses pengesahan oleh eksekutif.  

Dalam pasal ini diperkenalkan proses yang lebih rinci yang dapat terjadi 

sebelum suatu undang-undang disahkan (ditandatangani) presiden untuk 

membuat, yaitu adanya proses pernyataan penolakan atau veto presiden, 

penolakan atas veto presiden oleh DPR dan DPD (overriding), dan “veto diam-

diam” presiden (pocket veto). Pasal ini harus dibaca dalam satu rangkaian dengan 

Pasal 26 dan 27 sehingga akan menggambarkan proses checks and balances yang 
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lebih baik antara eksekutif dan legislatif dalam hal pembuatan undang undang, di 

mana eksekutif (presiden) dan legislatif (DPR dan DPD) dapat saling 

mengontrol.  

Selama ini, mekanisme checks and balances dalam proses legislasi ini 

tidak terjadi karena adanya konsep “pembahasan bersama” antara eksekutif dan 

legislatif – yang tidak lazim diterapkan dalam sistem presidensial—sehingga 

menghilangkan pula adanya mekanisme “veto-penolakan veto-pocket veto” ini. 

Yang ada hanyalah pocket veto, dengan menyatakan bahwa apabila dalam jangka 

waktu 30 hari setelah disetujui presiden tidak menandatangani RUU maka RUU 

tetap menjadi undang-undang. Namun proses sebelumnya tidak diperjelas dan 

proses pembahasan pun dilakukan bersama antara eksekutif dan legislatif, 

akibatnya muncul kebingungan secara konseptual mengenai sistem apa yang 

diterapkan di Indonesia dan secara praktek pun problematik dengan adanya 

undang-undang (mis. UU Pelabuhan Bebas Batam) yang sudah disetujui bersama 

oleh DPR dan pemerintah namun ternyata pemerintah menolak 

menandatanganinya. 

Ayat (1) menjelaskan proses berikutnya setelah suatu RUU disetujui oleh 

DPR dan DPD, yaitu mengirimkannya kepada presiden. Diberikannya batasan 

waktu di dalam ayat ini adalah untuk memastikan pembahasan RUU tidak 

berlarut-larut dan agar ada kejelasan mengenai kondisi pelanggaran suatu 

prosedur. 
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Ayat (2) memberikan hak kepada presiden untuk menyatakan penolakan 

atas suatu RUU yang sudah disetujui oleh DPR dan DPD. Adanya batasan 10 

hari kerja di dalam ayat ini adalah untuk memastikan pembahasan RUU tidak 

berlarut-larut dan agar ada kejelasan mengenai kondisi pelanggaran suatu 

prosedur. Ayat ini mengatur  batas waktu dalam satuan “hari kerja” sementara 

ayat sebelumnya dalam satuan “hari” karena ayat sebelumnya dianggap sebagai 

suatu prosedur teknis sementara ayat ini menggambarkan prosedur politis yang 

membutuhkan perhitungan waktu efektif bagi presiden untuk mengambil 

keputusan. 

Pasal 28 ayat (3)  mengenai “penolakan veto presiden oleh legislatif” dan 

“veto secara diam-diam” presiden (pocket veto) atas penolakan veto tersebut. 

Veto presiden atas suatu RUU yang sudah disetujui DPR dan DPD dapat 

“dilawan” atau ditolak kembali oleh DPR dan DPD melalui suatu pernyataan 

yang disetujui oleh minimal dua pertiga anggota DPR dan dua pertiga anggota 

DPD (bukan gabungan dalam forum majelis permusyawaratan rakyat, melainkan 

keputusan DPR dan DPD secara terpisah). Namun “penolakan” legislatif atas 

veto eksekutif tersebut masih bisa di-veto lagi "secara diam-diam' melalui tidak 

ditandatanganinya undang-undang tersebut. Meski demikian, karena undang-

undang itu dianggap sudah disetujui secara mayoritas oleh parlemen yang 

merepresentasikan rakyat, undang-undang tersebut tetap sah. Proses ini diberikan 
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batasan jangka waktu 30 hari untuk memastikan berlangsungnya proses politik 

ini. 

Pasal 2992 
1) Dalam hal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan 

peraturan pemerintah pengganti undang-undang. 
2) Dalam jangka waktu paling lama tiga puluh hari sejak ditetapkan, Dewan 

Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah dapat menyetujui atau 
menolak peraturan pemerintah pengganti undang-undang. 

3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah 
menyetujui, peraturan pemerintah pengganti undang-undang menjadi undang-
undang. 

4) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau Dewan Perwakilan Daerah 
menolak, peraturan pemerintah pengganti undang-undang harus dicabut. 
 

Ketentuan ini tetap mempertahankan hak darurat presiden untuk 

menetapkan peraturan perundang-undangan yang substansinya sama dengan 

undang-undang sebagai-mana dalam UUD hasil amandemen atau sebelum 

amandemen. Perubahan yang dilakukan adalah menghilangkan kata “ihwal” 

karena dalam penggunaan bahasa Indonesia, kata “hal” dan “ihwal” mempunyai 

pengertian yang sama. Untuk menghilangkan kata ganda tersebut, kata “ihwal” 

dihapuskan. 

Batasan waktu 30 hari dicantumkan untuk mencegah agar hak darurat 

presiden dalam membentuk peraturan dimaksud tidak berlarut-larut dan dalam 

batas waktu tersebut hak darurat itu dapat dinilai DPR dan DPD.  Di samping itu, 

untuk memberikan kepastian agar DPR dan DPD tidak mebiarkan Perpu berlarut-

larut. 
                                                            

92 Ibid. hlm 12. 
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Sebagaimana pembentukan undang-undang, untuk menjadi undang-

undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang harus mendapat 

persetujuan DPR dan DPD. 

Tanpa persetujuan DPR dan DPD, peraturan pemerintah pengganti undang-

undang tidak dapat menjadi undang-undang. Dengan penolakan itu, Perpu 

tersebut harus dicabut. 

Pasal 3093 
(1) Presiden mengajukan rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan 

dan belanja negara kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan 
Daerah untuk dibahas pada waktu yang bersamaan. 

(2) Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah dapat menyetujui, 
mengusulkan perubahan, atau menolak rancangan undang-undang tentang 
anggaran pendapatan dan belanja negara. 

(3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah 
menyetujui rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan 
belanja negara, rancangan undang-undang disampaikan kepada Presiden 
untuk disahkan. 

(4) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Daerah 
mengusulkan perubahan atas rancangan undang-undang tentang anggaran 
pendapatan dan belanja negara, maka Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan 
Perwakilan Daerah membentuk panitia bersama dengan mengikutsertakan 
Presiden untuk membahas rancangan undang-undang tentang anggaran 
pendapatan dan belanja negara. 

(5) Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah menyetujui 
rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara 
selambat-lambatnya enam puluh hari sebelum tahun anggaran yang 
bersangkutan dilaksanakan. 

(6) Dalam jangka waktu paling lama tiga hari, rancangan undang-undang yang 
disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah 
disampaikan kepada Presiden untuk disahkan. 

(7) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau Dewan Perwakilan Daerah tidak 
menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara, Presiden 
menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu. 

 

                                                            
93 Ibid. hlm 13. 
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Pengaturan mengenai pembentukan RAPBN dipisahkan dari pengaturan 

mengenai pembentukan undang-undang lain, karena proses pembentukan 

RAPBN mempunyai karakter yang berbeda dengan undang-undang. Perbedaan 

itu karena proses pembahasan RAPBN tidak merupakan proses legislasi murni 

tetapi merupakan kuasi legislasi. Proses pembahasan RAPBN merupakan fungsi 

begrooting DPR dan DPD. Di samping itu, RAPBN ditarik keluar dari Bab 

keuangan negara karena RAPBN merupakan quasi legislasi karena APBN 

dituangkan dalam baju hukum berbentuk undang-undang. 

Berbeda dengan pengajuan rancangan undang-undang yang dapat diajukan 

presiden kepada DPR atau DPD, RAPBN diajukan kepada DPR dan DPD 

sekaligus. Oleh karena itu, hanya presiden yang berhak mengajukan 

RAPBN.Sama dengan rancangan undang-undang, RAPBN harus mendapat 

persetujuan DPR dan DPD. 

Panitia bersama dengan menyertakan presiden dibentuk untuk 

mempercepat pembahasan usul perubahan yang diajukan oleh DPR dan/atau 

DPD. Sementara itu, batasan 60 hari sebelum berakhirnya tahun anggaran tidak 

hanya bertujuan untuk mempercepat penyelesaian RAPBN tetapi juga untuk 

memberikan ruang kepada daerah menyusun RAPBD lebih awal. 

Batasan 60 hari sebelum berakhirnya tahun anggaran tidak hanya bertujuan 

untuk mempercepat penyelesaian RAPBN tetapi juga untuk memberikan ruang 

kepada daerah menyusun RAPBD lebih awal. Batasan waktu tiga hari 
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dimaksudkan untuk mempercepat proses di DPR dan DPD setelah RAPBN 

disetujui. Tujuan aturan ini adalah untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya 

penolakan atas RAPBN yang diajukan oleh presiden. 

Pasal 3194 
 Ketentuan lebih lanjut tentang pembentukan undang-undang diatur 

dengan undang-undang. 

Pasal ini memerintahkan adanya Undang-Undang tentang Pembentukan 

Undang-Undang, bukan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan seperti UU No 10/2004. 

Pasal 3295 
(1) Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan, Dewan Perwakilan Rakyat 

dan Dewan Perwakilan Daerah mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan 

hak menyatakan pendapat. 

(2) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan pengawasan diatur dalam undang-

undang. 

Pelaksanaan fungsi pengawasan oleh DPR dan DPD mempunyai hak yang 

sama sebagaimana telah disampaikan dalam Pasal 23 ayat 2 usulan amandemen 

ini. 

Terkait lembaga perwakilan daerah, naskah usulan amandemen yang 

diajukan oleh DPD menempatkan DPRD pada bab VI tentang Pemerintah Daerah 

dan DPRD. Penguatan terhadap lembaga perwakilan yang berada di daerah 

                                                            
94 Ibid. hlm 14. 
95 Ibid. 
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nampak jelas dari pemisahan pemerintah daerah dengan DPRD. Penguatan yang 

dimaksudkan adalah :  

Pasal 3896 
(1) Daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. 
(2) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai fungsi legislasi, anggaran, dan 

pengawasan. 
(3) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berwenang menetapkan peraturan daerah 

untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. 
(4) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat mengajukan rancangan 

peraturan daerah. 
(5)          Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta hak 

protokoler dan hak keuangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
diatur dalam undang-undang. 

 

Kewajiban merujuk ke UU dan/atau PP ini untuk menghilangkan 

kemungkinan adanya pengaturan-pengaturan bersifat hirarkial dari pemerintah 

pusat yang akan mengatur dan tidak berada dalam rezim pengaturan. Praktik 

yang ada selama ini dengan memberikan pengaturan dengan berbagai peraturan 

presiden, peraturan menteri, peraturan gubernur (khusus perda kabupaten atau 

kota) dan peraturan pelaksana lainnya telah menyebabkan adanya dualisme 

pengaturan. Hal terpokok yang diinginkan adalah dalam setiap peraturan daerah 

harus merujuk ke UU dan/atau PP di atasnya sehingga dalam pengujiannya 

benar-benar melalui mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan secara 

hirarkis berdasarkan hirarki peraturan perundang-undangan. Kata “dapat” dalam 

ayat 4 akan dibicarakan dan dibandingkan dengan istilah berhak. 

                                                            
96 Ibid. hlm 16-17. 
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Dari usulan terkait dengan lembaga perwakilan di atas, dapat dipahami 

terdapat beberapa perubahan ketentuan terkait lembaga perwakilan apabila 

dibandingkan dengan ketentuan yang sudah ada dalam UUD NRI Tahun 1945. 

Berikut adalah letak perbedaan antara usulan amandemen oleh DPD dengan 

UUD NRI Tahun 1945 pada pasal-pasal terkait lembaga perwakilan: 

Tabel 3.1. 

Letak Perbedaan Aturan Lembaga Perwakilan 

NO UUD NRI Tahun 1945 Usulan amandemen oleh DPD 

1 DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi 
anggaran, dan fungsi pengawasan. 
(Pasal 20A ayat 1) 
DPD dapat mengajukan serta ikut 
membahas rancangan undang-undang, 
serta melakukan pengawasan terhadap 
undang-undang mengenai otonomi 
daerah, pembentukan, pemekaran, 
penggabungan daerah, hubungan pusat 
dan daerah, pengelolaan SDA dan 
sumber daya ekonomi, perimbangan 
keuangan pusat dan daerah. (Pasal 22D) 
 

Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan 
Perwakilan Daerah memiliki fungsi legislasi, 
fungsi anggaran, fungsi pengawasan, fungsi 
pengisian jabatan publik, dan fungsi  
keterwakilan. (Pasal 23 ayat 1) 

2 DPR memegang kekuasaan membentuk 
undang-undang. (Pasal 20 ayat 1) 

Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan 
Perwakilan Daerah memegang kekuasaan 
legislatif. (Pasal 18) 

3 MPR terdiri dari anggota-anggota DPR 
dan anggota DPD yang dipilih melalui 
pemilihan umum dan diatur lebih lanjut 
melalui undang-undang. (Pasal 2 ayat 1) 
MPR berwenang mengubah dan 
menetapkan Undang-Undang Dasar, 
melantik Presiden dan wakil presiden, 
memberhentikan Presiden dan wakil 
Presiden dalam masa jabatannya 
menurut Undang-Undang Dasar. (Pasal 
3) 

Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan 
Perwakilan Daerah mengadakan sidang bersama 
dalam forum majelis permusyawaratan rakyat 
untuk mengubah dan menetapkan Undang 
Undang Dasar; untuk memberhentikan Presiden 
dan/atau Wakil Presiden atas usul Dewan 
Perwakilan Rakyat apabila terbukti telah 
melakukan pelanggaran hukum berupa 
pengkhianatan terhadap negara, korupsi, 
penyuapan, tindak pidana berat lainnya; atau 
terbukti melakukan perbuatan tercela; ataupun 
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apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat 
sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden; untuk 
memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam hal 
terjadi kekosongan Presiden dan Wakil Presiden 
secara bersamaan; dan untuk memilih Wakil 
Presiden ketika Wakil Presiden menggantikan 
Presiden dalam hal terjadi kekosongan 
Presiden.(Pasal 19) 

4 2. setiap rancangan undang-undang 
dibahas oleh DPR dan Presiden untuk 
mendapat persetujuan bersama. 
3. jika rancangan undnag-undang tidak 
mendapat persetujuan bersama, 
rancangan undang-undnag itu tidak 
boleh diajukan lagi dalam persidangan 
DPR masa itu. 
4. presiden mengesahkan rancangan 
undang-undang yang telah disetujui 
bersama untuk menjadi undang-undang. 
5. dalam hal rancangan undang-undang 
yang telah disetujui bersama tersebut 
tidak disahkan oleh presiden dalam 
waktu tiga puluh hari semenjak 
rancangan undang-undang itu 
disetujui,rancangan undang-undang 
tersebut sah menjadi undnag-undang 
dan wajib diundangkan. (Pasal 20 ayat 
2-5) 

 (1) Setiap rancangan undang-undang dari 
Dewan Perwakilan Rakyat disampaikan kepada 
Dewan Perwakilan Daerah. 
(2) Dewan Perwakilan Daerah dapat 
menyetujui, mengusulkan perubahan, atau 
menolak rancangan undang-undang dari Dewan 
Perwakilan Rakyat. 
(3) Apabila Dewan Perwakilan Daerah 
menyetujui rancangan undang-undang dari 
Dewan Perwakilan Rakyat, rancangan undang-
undang disampaikan kepada Presiden untuk 
disahkan. 
(4) Apabila Dewan Perwakilan Daerah 
mengusulkan perubahan terhadap rancangan 
undang-undang dari Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat membentuk panitia bersama 
untuk membahas rancangan undang-undang 
yang diajukan Dewan Perwakilan Rakyat . 
(5) Apabila rancangan undang-undang 
ditolak oleh Dewan Perwakilan Daerah,  
rancangan undang-undang tidak dapat diajukan 
kembali dalam masa persidangan saat itu. (Pasal 
26) 
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C. Konsep Ideal Lembaga Perwakilan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia 
Melihat keinginan penguatan lembaga perwakilan melalui usulan 

amandemen oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD), perlu diketahui kondisi dari 

lembaga perwakilan yang ada saat ini. Agar nantinya Penguatan lembaga 

perwakilan dilakukan demi terwujudnya keseimbangan terhadap ketiga 

kekuasaan negara.  Dilakukannya penguatan terhadap lembaga perwakilan 

diharapkan pula memperbaiki berjalannya parlemen agar lebih efisien dan lancar.  

Parlemen di indonesia saat ini terdiri dari 3 Lembaga Negara, yaitu Majelis 

Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan 

Perwakilan Daerah (DPD). Tapi tidak kesemua lembaga negara tersebut 

menjalankan fungsi legislasi, hanya DPR serta DPD yang diberikan fungsi dalam 

legislasi. Namun pada kenyataannya diantara 2 lembaga yang memiliki fungsi 

legislasi tersebut tidak memiliki kewenangan yang seimbang sebagai legislator. 

Sementara MPR kedudukannya sebagai lembaga perwakilan di parlemen tidak 

memiliki anggota tersendiri.  

Perubahan yang telah dilakukan sebelumnya, seolah-olah mengarahkan 

parlemen pada sistem dua kamar (bikameral). Terlihat dari susunan MPR yang 

terdiri dari DPR dan DPD. Tapi unsur MPR yang terdiri dari anggota DPR dan 

anggota DPD memperlihatkan MPR sebagai suatu badan tersendiri. Hal ini 

menyebabkan konsep bikameral tidak tergambarkan dalam susunan parlemen. 
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Karena dalam susunan dua kamar, bukanlah anggota yang menjadi unsur 

melainkan badan.  

Merujuk pada naskah usulan amandemen yang diajukan oleh Dewan 

Perwakilan Daerah, penguatan lembaga perwakilan yang dimaksudkan adalah 

menyetarakan kedudukan serta fungsi dari lembaga perwakilan yang berada di 

parlemen. Sehingga nantinya tidak ada lembaga perwakilan yang lebih dominan 

satu dari lainnya, baik DPR ke DPD atau sebaliknya. Tujuan lain terkait 

penguatan lembaga perwakilan adalah menempatkan Majelis Permusyawaratan 

Rakyat sebagai joint session dari dua lembaga legislasi yaitu Dewan Perwakilan 

Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Dengan begitu, kedudukan dari pada 

MPR bukan lagi sebagai lembaga negara namun hanya sebatas forum bagi kedua 

lembaga legislasi untuk mengadakan pertemuan bersama. Hal ini sebagai bentuk 

penegasan terhadap gagasan bentuk parlemen dua kamar (bikameral). 

Apabila dipaparkan lebih lanjut, penguatan lembaga perwakilan pada 

naskah usulan amandemen oleh DPD terdapat perbedaan yang nyata dengan 

UUD NRI Tahun 1945. Perbedaan tersebut sebagai berikut: 

Tabel 3.2. 

Cluster Norma Lembaga Perwakilan 

Fungsi UUD NRI Tahun 1945 Usulan Amandemen oleh DPD 

Legislasi 2. setiap rancangan undang-undang 
dibahas oleh DPR dan Presiden 
untuk mendapat persetujuan 
bersama. 

3. jika rancangan undnag-undang tidak 

1. Setiap rancangan undang-undang dari Dewan 
Perwakilan Rakyat disampaikan kepada 
Dewan Perwakilan Daerah. 

2. Dewan Perwakilan Daerah dapat menyetujui, 
mengusulkan perubahan, atau menolak 



90 
 
 

mendapat persetujuan bersama, 
rancangan undang-undnag itu tidak 
boleh diajukan lagi dalam 
persidangan DPR masa itu. 

4. presiden mengesahkan rancangan 
undang-undang yang telah disetujui 
bersama untuk menjadi undang-
undang. 

5. dalam hal rancangan undang-undang 
yang telah disetujui bersama tersebut 
tidak disahkan oleh presiden dalam 
waktu tiga puluh hari semenjak 
rancangan undang-undang itu 
disetujui,rancangan undang-undang 
tersebut sah menjadi undnag-undang 
dan wajib diundangkan. (Pasal 20 
ayat 2-5) 

rancangan undang-undang dari Dewan 
Perwakilan Rakyat. 

3. Apabila Dewan Perwakilan Daerah 
menyetujui rancangan undang-undang dari 
Dewan Perwakilan Rakyat, rancangan 
undang-undang disampaikan kepada Presiden 
untuk disahkan. 

4. Apabila Dewan Perwakilan Daerah 
mengusulkan perubahan terhadap rancangan 
undang-undang dari Dewan Perwakilan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan 
Dewan Perwakilan Rakyat membentuk 
panitia bersama untuk membahas rancangan 
undang-undang yang diajukan Dewan 
Perwakilan Rakyat . 

5. Apabila rancangan undang-undang ditolak 
oleh Dewan Perwakilan Daerah,  rancangan 
undang-undang tidak dapat diajukan kembali 
dalam masa persidangan saat itu. (Pasal 26) 

Anggaran 2. Rancangan Undang-Undang 
anggaran pendapatan dan belanja 
negara diajukan oleh Presiden 
untuk dibahas bersama DPR 
dengan memperhatikan 
pertimbangan DPD. 

3. Apabila DPR tidak menyetujui 
rancangan undang-undang 
anggaran pendapatan dan belanja 
negara yang diusulkan Presiden, 
Pemerintah menjalankan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara 
tahun lalu. (Pasal 23) 

1. Presiden mengajukan rancangan undang-
undang tentang anggaran pendapatan dan 
belanja negara kepada Dewan Perwakilan 
Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah untuk 
dibahas pada waktu yang bersamaan.  

2. Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan 
Perwakilan Daerah dapat menyetujui, 
mengusulkan perubahan, atau menolak 
rancangan undang-undang tentang anggaran 
pendapatan dan belanja negara. 

3. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat dan 
Dewan Perwakilan Daerah menyetujui 
rancangan undang-undang tentang anggaran 
pendapatan dan belanja negara, rancangan 
undang-undang disampaikan kepada Presiden 
untuk disahkan.  

4. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat atau 
Dewan Perwakilan Daerah mengusulkan 
perubahan atas rancangan undang-undang 
tentang anggaran pendapatan dan belanja 
negara, maka Dewan Perwakilan Rakyat dan 
Dewan Perwakilan Daerah membentuk 
panitia bersama dengan mengikutsertakan 
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Presiden untuk membahas rancangan undang-
undang tentang anggaran pendapatan dan 
belanja negara.  

5. Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan 
Perwakilan Daerah menyetujui rancangan 
undang-undang tentang anggaran pendapatan 
dan belanja negara selambat-lambatnya enam 
puluh hari sebelum tahun anggaran yang 
bersangkutan dilaksanakan.   

6. Dalam jangka waktu paling lama tiga hari, 
rancangan undang-undang yang disetujui oleh 
Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan 
Perwakilan Daerah disampaikan kepada 
Presiden untuk disahkan.   

7. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau 
Dewan Perwakilan Daerah tidak menyetujui 
rancangan anggaran pendapatan dan belanja 
negara, Presiden menjalankan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang 
lalu. (Pasal 30) 

Pengawasan 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. 
(Pasal 20A ayat 2) 

Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan, 
Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan 
Perwakilan Daerah mempunyai hak interpelasi, 
hak angket, dan hak menyatakan pendapat. 
(Pasal 32 ayat 1) 

Keterwakilan Anggota DPR dipilih melalui 
Pemilihan umum. (Pasal 19 ayat 1) 
Anggota DPD dipilih dari setiap 
provinsi melalui pemilihan umum. 
(Pasal 22C ayat 1) 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan 
anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih 
melalui pemilihan umum. (Pasal 20) 
1. Calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

adalah warga negara Indonesia dan bertempat 
tinggal di wilayah Republik Indonesia.  

2. Calon anggota Dewan Perwakilan Daerah 
adalah warga negara Indonesia dan bertempat 
tinggal di provinsi daerah pemilihannya. 
(Pasal 21 ayat 1-2) 
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Sedangkan menyoal lembaga perwakilan di daerah, kedudukannya serupa 

dengan lembaga perwakilan yang berada di pusat, hanya saja lingkup 

kewenangannya yang berbeda. DPRD merupakan lembaga perwakilan yang 

berada di daerah baik provinsi atau kabupaten/kota, yang dari segi 

kewenangannya sama sebagaimana lembaga perwakilan pusat hanya saja 

lingkupnya lebih kecil yaitu di daerah provinsi atau kabupaten/kota. Diharapkan 

produk legislasi yang dihasilkan daerah merujuk kepada aturan hukum yang 

berada diatasnya sehingga tidak terjadi pertentangan dan menimbulkan masalah 

baru nantinya. 

Keinginan perubahan yang dilakukan terhadap lembaga perwakilan 

diharapkan bisa sejalan dengan keinginan memperbaiki bangsa. Sehingga 

nantinya penguatan yang dilakukan tidak menjadi penghambat terhadap 

tercapainya tujuan bangsa indonesia. Untuk itu perlu adanya pemahaman 

terhadap teori dan konsep perwakilan.  

Dalam hal keterwakilannya, 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 
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diakhiri. Wakil dipandang tidak mampu mewakili kehendak atau aspirasi dan 

sebagai konsekuensinya harus dikembalikan lagi kepada orang yang telah 

memberikan.97 

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 

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.98 

                                                            
97 Samsul Wahidin, Dimensi Kekuasaan Negara Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007, 

hlm. 43. 
98 Bintan Saragih, Sistem Pemerintahan dan Lembaga Perwakilan di Indonesia, Perintis Press, 

Jakarta, 1985, hlm. 105-106. 
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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: 99 

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 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. 

Dalam hal bentuknya, dikenal adanya sistem parlemen unikameral dan 

bikameral. Model sistem unikameral hanya memiliki satu kamar dalam lembaga 

                                                            
99 I Dewa Gede Atmadja, Teori Konstitusi ...,op.cit., hlm. 101. 
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legislatifnya. Sehingga tidak dikenal adanya Majelis rendah dan Majelis tinggi. 

Namun menurut Saldi Isra, sebuah parlemen model unikameral juga bisa 

menjalankan semua fungsi-fungsinya, baik fungsi legislasi, representasi, kontrol, 

anggaran, maupun rekrutmen jabatan publik. Meskipun mampu menjalankan 

fungsi legislasi, model unikameral kurang mampu menggagas idealitas fungsi 

lembaga parlemen. Tanpa adanya kamar kedua, sama sekali tidak ada kontrol 

bagi kamar tunggal, sehingga satu-satunya kontrol adalah melalui cabang 

kekuasaan lainnya. Tanpa adanya kontrol internal, kualitas fungsi parlemen 

dalam hal legislasi, representasi, kontrol, anggaran, maupun pengisian jabatan 

publik menjadi berkurang. Karena selesai di satu kamar, proses legislasi di 

lembaga legislatif bisa keluar dari kemungkinan deadlock antarkamar seperti di 

sistem bikameral. Apabila terjadi penolakan dari presiden terhadap rancangan 

undang-undang yang telah disetujui legislatif, penolakan legislatif cukup 

diputuskan di satu kamar. Dengan kata lain, proses legislasi dalam sistem 

unikameral menjadi lebih sederhana dan cepat. 100 

Pada mulanya tujuan dibentuknya parlemen bikameral dihubungkan 

dengan bentuk negara federasi yang memerlukan dua kamar majelis. Kedua 

majelis itu perlu diadakan untuk maksud melindungi formula federasi itu sendiri. 

Tetapi dalam perkembangannya, bersamaan dengan pergeseran kecenderungan 

ke arah bentuk negara kesatuan, maka sistem bikameral itu juga dipraktekan di 

                                                            
100 Saldi Isra, Pergeseran Fungsi Legislasi, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 234. 
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lingkungan negar-negara kesatuan.101 Hal ini dikarenakan negara kesatuan 

memiliki tujuan yang sama halnya dengan negara federasi, yaitu melindungi 

wilayah tertentu, melindungi etnik, dan kepentingan-kepentingan khusus dari 

golongan rakyat tertentu dari suara mayoritas. Doktrin yang pertama kali 

dikeluarkan oleh Jeremy Bentham ini menghindari monopoli proses legislasi 

dalam satu kamar. Dua alasan utama yang dapat dikemukakan penggunaan 

sistem bikameral ini adalah:102 

1. Adanya kebutuhan akan perlunya suatu keseimbangan yang lebih stabil 

antara pihak eksekutif dan legislatif, the unbridled power of a single 

chamber being restrained by the creation of a second chamber 

recruited on a different basis; 

2. Keinginan untuk membuat sistem parlemen berjalan, jika tidak lebih 

efisien, setidak-tidaknya lebih lancar, melalui suatu majelis yang 

disebut revising chamber untuk memelihara a careful check on the 

sometimes hasty decisions of a first chamber. 

Jadi, sebenarnya tidak banyak perbedaan apakah sistem unikameral atau 

bikameral yang digunakan dalam negara kesatuan atau federasi itu. Yang penting 

                                                            
101 M. Thalhah dan Sobirin Malian, Perkembangan Lembaga-Lembaga Negara di Indonesia, 

yogyakarta, Total Media, 2011, hlm. 40. 
102 Jimly Asshiddiqie, Pergumulan Peran Pemerintah dan Parlemen dalam Sejarah Telaah 

Perbandingan Konstitusi Berbagai Negara, UI Press, Jakarta, 1996, hlm. 39. 
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bahwa sistem majelis tunggal atau ganda itu dapat benar-benar berfungsi untuk 

menyalurkan aspirasi rakyat dalam mengawasi jalannya pemerintahan.103 

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.104 

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 

bicamerlaism); ketiga, bikameral yang unsurnya sangat berbeda (differentiated 

bicameralism).105 

Dilihat dari uraian tersebut, bentuk parlemen bikameral yang ada di 

Indonesia saat ini dapat dikatakan sebagai weak bicameralism. Karena dominasi 

DPR terhadap DPD yang sangat terlihat dalam hal legislasi. Hal tersebut 

akhirnya menghambat jalannya proses legislasi di parlemen. Idealnya dalam 

                                                            
103 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Mahkamah Konstitusi RI 

dan Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI,Ctk. Pertama,  Jakarta,  2004, hlm. 33-36. 
104 Giovanni Sartori, Comparative Constitutional Engineering, dalam Saldi Isra, Pergeseran 

Fungsi Legislasi, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 235-236. 
105 Ibid.  
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sebuah parlemen yang memiliki dua kamar (bikameral), keduanya harus 

memiliki kekuatan yang sama atau paling tidak nyaris sama. Menurut Denny 

Indrayana, perpaduan ideal bikameral sebaiknya mengarah pada strong 

bicameralism dan likely bicameralism.106 Walaupun sesungguhnya bukan 

menjadi permasalahan terkait bentuk  lembaga perwakilan unikameral ataupun 

bikameral jika dihadapkan dengan bentuk negara kesatuan. Selama fungsi yang 

dimiliki oleh sebuah lembaga perwakilan masih berjalan dengan baik dan benar, 

maka bentuk yang dipilih tidak bermasalah.  

Sebagaimana yang telah disampaikan Hoogewerf, lembaga perwakilan 

memiliki tiga unsur perwakilan yaitu : perwakilan politik, perwakilan fungsional, 

dan perwakilan daerah. Dengan demikian, sebuah parlemen harusnya memenuhi 

ketiga unsur perwakilan tersebut. Perwakilan politik anggotanya dicalonkan oleh 

partai politik.  Perwakilan fungsional perekrutan anggotanya berdasarkan 

keahliannya. Perwakilan daerah yang mewakili setiap wilayah dalam sebuah 

negara, baik negara federasi atau negara kesatuan.  

Di Indonesia, unsur perwakilan hanya ada perwakilan politik dan 

perwakilan daerah. Perwakilan politik dipilih melalui para anggota partai politik 

melalui pemilihan umum. Perwakilan ini dianggap telah memenuhi dua unsur 

perwakilan yang ada, yaitu perwakilan politik serta perwakilan fungsional. 

Karena partai politik dianggap dalam menyeleksi anggotanya untuk duduk di 

                                                            
106 Denny Indrayana, DPD, dalam Saldi Isra, op.cit. . .,hlm. 236. 
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parlemen sudah berdasarkan keahliannya masing-masing. Sementara untuk 

Perwakilan daerah dipilih empat orang dari setiap provinsi untuk menyalurkan 

aspirasi tiap daerah ke pemerintah pusat.  

Efektifitas dari perwakilan fungsional yang dimiliki oleh partai politik 

tidak memperlihatkan hasil. Meskipun partai politik menyeleksi anggota yang 

ditempatkan di parlemen sesuai keahliannya, namun tetap saja yang terlihat di 

parlemen adalah kedudukannya sebagai perwakilan politik. Karena keahlian 

apapun yang dimiliki oleh anggota dewan apabila yang bersangkutan terpilih 

melalui partai politik maka tidak akan bisa bekerja maksimal sesuai keahliannya 

dan tersandera oleh kepentingan-kepentingan partai politik.  

D. Catatan Kritis Usulan DPD Terkait Penguatan Lembaga Perwakilan 
Sub-bab sebelumnya telah menjelaskan terkait urgensi amandemen , usulan 

penguatan lembaga perwakilan, dan konsep ideal dari lembaga perwakilan yang 

seharusnya diterapkan.  Melihat pembahasan-pembahasan di atas, amandemen 

terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik sangat patut dilakukan 

terutama terkait lembaga perwakilan. Usulan penguatan terhadap lembaga 

perwakilan sangat relevan untuk diterapkan dan cantumkan dalam UUD 1945. 

Selain untuk memperbaiki bentuk lembaga perwakilan di parlemen, perubahan 

juga untuk memnyeimbangkan tugas dan wewenang pada kedua kamar yang 

berada di parlemen.  
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Amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

tahun 1945 memang sudah selayaknya dilakukan untuk melakukan 

penyempurnaan pada bagian-bagian tertentu. Peralihan dari executive heavy ke 

legislative heavy yang dilakukan pada saat reformasi memang masih 

meninggalkan permasalahan pada beberapa sisi UUD 1945. Penambahan 

beberapa lembaga negara yang dilakukan belum diikuti dengan tugas dan fungsi 

yang semestinya dan belum tersinergi dengan baik.  

Lembaga perwakilan memegang peranan sangat besar dalam sistem 

ketatanegaraan pasca reformasi. Hampir setiap kebijakan yang akan dihasilkan 

oleh pemerintah harus melalui mekanisme pengawasan dari legislatif. Hal 

tersebut sebagai bentuk kontrol terhadap eksekutif, akan tetapi penerapan 

semacam itu terlampau berlebihan. Eksekutif merupakan pihak yang menentukan 

kebijakan dalam pemerintahan, seharusnya memiliki kedaulatan karena eksekutif 

juga penerima mandat langsung dari rakyat.  

Lembaga perwakilan di Indonesia yaitu MPR, DPR, dan DPD merupakan 

lembaga negara yang memiliki tugas dan wewenang sendiri-sendiri. Dengan 

tugas dan wewenang yang dimiliki masing-masing lembaga negara maka 

seharusnya tiap lembaga negara memiliki keanggotaan yang terpisah. Agar 

nantinya tidak terjadi konflik kepentingan yang terjadi ketika anggotanya 

menjalankan fungsinya dalam lembaga perwakilan satu dan yang lainnya. Jika 

memang keanggotaan salah satu lembaga negara tersebut terkait dengan anggota 
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lembaga negara lainnya seharusnya kedudukannya bukan sebagai lembaga 

negara, melainkan forum yang menjadi wadah pertemuan bagi anggota kedua 

lembaga negara sebagaimana naskah usulan DPD. Penempatan MPR sebagai 

forum bagi anggota DPR dan DPD dalam naskah usulan perubahan tersebut 

sangat tepat untuk mempertegas bentuk parlemen Indonesia. Penempatan 

tersebut dilakukan tanpa menghilangkan tugas dan kewenangan MPR 

sebelumnya ketika masih menjadi lembaga negara. Perubahan bentuk ini juga 

menghilangkan anggapan rangkap jabatan pada anggota DPR dan anggota DPD 

yang secara otomatis menjadi anggota MPR yang merupakan lembaga negara 

tersendiri.  

Berbicara fungsi legislasi, saat ini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah 

lembaga perwakilan yang memegang kekuasaan penuh terhadap hal ini. 

Meskipun dalam konstitusi ada lembaga perwakilan lain yang memilikinya yaitu 

Dewan Perwakilan Daerah (DPD), namun kewenangan dalam legislasi dari 

lembaga ini sangat terbatas. Unsur kedua lembaga negara tersebut sama-sama 

penerima mandat rakyat untuk menjalankan legislasi di negara ini. Kesetaraan 

fungsi dalam proses legislasi seperti pada naskah usulan perubahan UUD NRI 

Tahun 1945 yang diajukan oleh DPD tentu saja harus dilakukan, karena 

keduanya merupakan lembaga perwakilan yang dibentuk dengan tujuan untuk 

melaksanakan kekuasaan negara dalam hal legislatif. Namun dengan fungsi yang 

nantinya nyaris sama, diharapkan proses legislasi mampu berjalan lebih baik 
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serta menghasilkan undang-undang yang baik dan bukan justru menjadikan 

deadlock dalam proses legislasi. 

Keinginan perubahan yang dilakukan terhadap UUD NRI Tahun 1945 

memang nantinya akan dibenturkan dengan parlemen dalam hal ini MPR selaku 

lembaga negara yang memiliki wewenang untuk melakukan perubahan terhadap 

UUD. Kewenangan untuk merubah Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia tahun 1945 yang dimiliki oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat 

berkaitan erat dengan keanggotaan lembaga negara ini yang terdiri dari DPR dan 

DPD. Selaku salah satu unsur MPR, Apakah nantinya DPR mau menerima 

usulan amandemen dari DPD yang nantinya ada penyetarakan porsi tugas kedua 

lembaga perwakilan. 

Disamping itu, jumlah anggota DPR yang lebih besar daripada DPD tentu 

saja nantinya akan menjadi hambatan terhadap upaya penguatan yang ingin 

dilakukan. Mengingat diperlukan 1/3 dari anggota MPR yang mengajukan usulan 

amandemen dalam agenda rapat MPR.   

 

 

 

 

 

 


