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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Struktur Lembaga Negara di Indonesia 

Sistem ketatanegaraan Republik Indonesia menurut UUD 1945, tidak 

menganut suatu sistem negara manapun, tetapi adalah suatu sistem khas menurut 

kepribadian bangsa Indonesia. Namun sistem ketatanegaraan Republik Indonesia 

tidak terlepas dari ajaran trias politica montesquieu. Ajaran trias politica tersebut 

adalah ajaran tentang pemisahan kekuasaan negara menjadi tiga yaitu Legislatif, 

Eksekutif, dan Yudikatif yang kemudian masing-masing kekuasaan tersebut dalam 

pelaksanaannya diserahkan kepada satu badan mandiri, artinya masing-masing 

badan itu satu sama lain tidak dapat saling mempengaruhi dan tidak dapat saling 

meminta pertanggungjawaban. 1 

Apabila ajaran trias politica diartikan suatu ajaran pemisahan kekuasaan 

maka jelas Undang-undang Dasar 1945 menganut ajaran tersebut, oleh karena 

memang dalam UUD 1945 kekuasaan negara dipisah-pisahkan, dan masing-masing 

kekuasaan negara tersebut pelaksanaannya diserahkan kepada suatu alat 

perlengkapan negara.2 Bagan di bawah adalah perbedaan struktur pemerintahan 

Indonesia sebelum amandemen UUD 1945 dan setelah amandemen UUD 1945. 

                                                           
1 Kartohadiprojo soediman, 1965, Pengantar Tata Hukum di Indonesia, Jakarta, Penerbit 

pembangunan, hlm 24. 
2Montesquieu, 2001, Jiwa Undang-Undang, Jakarta, Pustaka media, hlm 34. 

http://sistempemerintahan-indonesia.blogspot.com/2013/07/ketatanegaraan-indonesia-struktur-pemerintahan-amandemen-lembaga-negara.html
http://sistempemerintahan-indonesia.blogspot.com/2013/07/ketatanegaraan-indonesia-struktur-pemerintahan-amandemen-lembaga-negara.html
http://sistempemerintahan-indonesia.blogspot.com/2013/07/ketatanegaraan-indonesia-struktur-pemerintahan-amandemen-lembaga-negara.html
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Perbedaan mendasarnya adalah kedudukan MPR yang bukan lagi menjadi lembaga 

tertinggi negara. 

Sebelum Amandemen UUD 1945 

 

Setelah amandemen UUD 1945 

3 

Dalam struktur di atas kita melihat bahwa susunan Lembaga negara RI 

sebelum amandemen UUD 1945 berbeda dengan setelah diamandemen beberapa 

hal yang membedakan adalah posisi MPR dimana sebelum amandemen UUD 1945 

adalah lembaga tertinggi dalam struktur tersebut. Namun setelah amandemen UUD 

1945 adalah sebagai kontitusi tertinggi yang dijunjung tinggi di Indonesia. 

Kedudukan MPR setara dengan lembaga yang lainnya. Sebelum amandemen UUD 

1945 terdapat adanya DPA atau yang dikenal Dewan Pertimbangan Negara, namun 

                                                           
3Rmr.Ridwan, sistem pemerintahan Indonesia sebelum dan seusdah amandemen, 17 april 2016, 

www.slideshare.net/rmriwan/sistem-pemerintahan-indonesia-sebelum-dan-sesudah-amandemen,, 

23.30. 

http://www.slideshare.net/rmriwan/sistem-pemerintahan-indonesia-sebelum-dan-sesudah-amandemen
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setelah diamandemen DPA dihapuskan, DPA dihapuskan yang kemudian fungsi 

dan wewenang sudah tidak relevan lagi.  

Setelah perubahan UUD 1945 dibentuklah Dewan Perwakilan Daerah. DPD 

bukan menggantikan peran DPA setelah UUD 1945 diamandemen namun sebagai 

tangan panjang dari pemerintahan pusat ke daerah maka diwakili oleh DPD bukan 

sebagai pertimbangan Negara dalam menentukan arah kebijakan. 

Satu hal yang membedakan lagi dalam struktur tersebut yaitu pembagian 

MA yang sebelum diamandemennya UUD 1945 itu lembaga yang berwenang 

menguji undang-undang sekarang dipecah atau dikhususkan lagi yaitu ada MK. MK 

adalah lembaga yang bertugas sebagai penguji Undang-Undang, sementara KY 

adalah lembaga yang bertugas mengawasi Pengadilan di Indonesia. Dalam UUD 

1945 yang diamandemen lembaga dikelompokan menjadi beberapa yaitu Eksekutif, 

Legislatif dan Yudikatif. Dijelaskan bahwasannya Eksekutif itu terdiri dari 

Presiden, wakil dan menteri kabinet memiliki fungsi pelaksanaan undang-undang 

dalam menjalankan negara, masing-masing mempunyai tugas yang berbeda-beda.4 

DPR dan DPD adalah lembaga memiliki fungsi membuat undang-undang. 

Kedua lembaga tersebut secara bersama-sama membahas dan membuat Undang-

Undang sebagai dasar hukum suatu permasalahan, maka dari itu dibuatlah Undang-

Undang sebagai dasar hukum, sumber hukum penyelesaian masyarakat baik 

berfungsi sebagai pelindung, menghukum dan memberikan sanksi semua hal itu 

                                                           
4 Patrialis Akbar, 2002, Lembaga-lembaga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945, Jakarta, Sinar 

Grafika, hlm 34. 
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tercatat jelas dalam Undang-Undang.5 Yudikatif MA, MK dan KY adalah lembaga 

yang memiliki fungsi mempertahankan, dan mengawasi pelaksanaan undang-

undang yang dibuat oleh legislatif. 

1.  MPR 

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) lahir seiring dengan berdirinya 

negara Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Sebagaimana kita 

ketahui bersama bahwa pada tanggal 29 Agustus 1945 sesaat setelah proklamasi 

kemerdekaan, dibentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Sesuai ketentuan 

Pasal IV Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, KNIP bertugas membantu 

Presiden dalam menjalankan kekuasaan negara, sebelum terbentuknya lembaga-

lembaga negara, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar. Dalam 

perkembangan sejarahnya, pada pertengahan Oktober 1945, KNIP kemudian 

berubah menjadi semacam parlemen, tempat Perdana Menteri dan anggota kabinet 

bertanggung jawab.6 

Hal ini sejalan dengan perubahan sistem pemerintahan dari sistem 

Presidensial ke sistem Parlementer. Sejarah mencatat, bahwa KNIP adalah cikal 

bakal dari badan perwakilan di Indonesia, yang oleh Undang-Undang Dasar 1945 

diwujudkan ke dalam Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan 

Rakyat. 

                                                           
5 Sinalu.Nomensin, 2014, Hukum Tata Negara Indonesia, Yogjakarta, Pratama Aksara hlm 23. 

6 Soemantri M, Sri, 1986, Lembaga – Lembaga Negara Menurut UUD 1945, Bandung, Alumni 

Bandung, hlm 46. 



10 
 

a. MPR sebelum perubahan UUD 1945 

MPR merupakan lembaga negara yang sudah ada sejak adanya sebelum 

perubahan UUD Tahun 1945. Sebelum adanya perubahan UUD 1945 MPR adalah 

lembaga yang tertinggi di negara Indonesia dimana semua kekuasaan penuh berada 

ditangan MPR. MPR sebagai sebuah nama dalam struktur ketatanegaraan Republik 

Indonesia sudah ada sejak lahirnya negara ini. Awal disahkannya UUD 1945 pada 

tanggal 18 Agustus 1945 MPR memiliki posisi sebagai lembaga negara tertinggi. 

Sebagai lembaga negara tertinggi saat itu MPR ditetapkan dalam UUD 1945 

sebagai pemegang kedaulatan rakyat. Sebagai pemegang kedaulatan rakyat MPR 

mempunyai wewenang memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden 

untuk jangka waktu lima tahunan. Oleh karena mempunyai wewenang memilih dan 

mengangkat Presiden dan Wakil Presiden. MPR mempunyai wewenang untuk 

memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden sebelum masa jabatannya berakhir 

apabila Presiden dan Wakil Presiden apabila dianggap melanggar haluan negara. 

Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 sebelum perubahan menyatakan bahwa MPR terdiri atas 

anggota-anggota DPR ditambah dengan utusan dari daerah dan golongan, menurut 

aturan yang ditetapkan dengan undang-undang. 7 

Ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 ini dapat dikatakan bahwa MPR 

merupakan perluasan dari DPR setelah ditambah dengan utusan dari daerah dan 

golongan menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang. Namun 

                                                           
7Assidiqie Jimmly, 2006 Perkembangan dan konsolidasi lembaga Negara Pasca Reformasi, 

Jakarta, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MK RI, hlm 14. 
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demikian ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 ini juga menimbulkan pertanyaan 

dikarenakan dalam penjelasan UUD 1945 tidak diuraikan secara jelas, sehingga 

pertanyaan yang muncul adalah apa yang dimaksud dengan daerah-daerah dan 

golongan-golongan. Tidak ada satu pasalpun dalam UUD 1945 yang menjelaskan 

hal tersebut. Namun dalam Penjelasan Pasal 2 UUD 1945 hanyalah menjelaskan 

tentang golongan-golongan yang diuraikan ialah supaya seluruh rakyat, seluruh 

golongan, seluruh daerah akan mempunyai wakil dalam Majelis, sehingga Majelis 

itu akan betul-betul dapat dianggap sebagai penjelmaan rakyat.8 

Yang disebut golongan-golongan ialah badan-badan seperti kooperasi, 

serikat pekerja dan lain-lain badan kolektif. Aturan demikian memang sesuai 

dengan aliran zaman. Berhubung dengan anjuran mengadakan sistem kooperasi 

dalam ekonomi. Menurut Pasal 3 UUD 1945 sebelum perubahan dinyatakan bahwa 

MPR menetapkan UUD dan garis-garis besar dari pada haluan negara. Berdasarkan 

Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UUD 1945 sebelum perubahan tersebut dapat diketahui 

siapa saja anggota MPR itu dan apa kewenangan MPR itu. Namun dari kedua pasal 

tersebut belumlah nampak kedudukan MPR itu sendiri, hal ini akan nampak bila 

dikaitkan dengan ketentuan pasal-pasal UUD 1945 sebelum amandemen, antara 

lain : 

1) Pasal 6 ayat (2) yang menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden 

dipilih oleh MPR dengan suara yang terbanyak. 

                                                           
8Jimly Assiddiqie, 2007, Konstitusi dan Ketatanegaraan, Jakarta, TheBiografy Institute, hlm 21. 
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2) Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa kedaulatan adalah di tangan 

rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan 

Rakyat.  

Dengan demikian nampaklah bahwa MPR menurut UUD 1945 sebelum 

perubahan merupakan lembaga negara tertinggi dalam susunan ketatanegaraan 

Republik Indonesia. Penjelasan dalam UUD 1945 dalam Sistem Pemerintahan 

Negara Romawi III dinyatakan bahwa kekuasaan negara tertinggi ada di tangan 

MPR. Kedaulatan rakyat dipegang oleh badan bernama MPR sebagai penjelmaan 

seluruh rakyat Indonesia. Majelis ini menetapkan Undang-Undang Dasar (UUD) 

dan menetapkan garis-garis besar haluan negara. Majelis ini mengangkat Presiden 

dan Wakil Presiden. Majelis inilah yang memegang kekuasaan negara yang 

tertinggi, sedang Presiden harus menjalankan haluan negara menurut garis-garis 

besar yang telah ditetapkan oleh Majelis. 

Presiden yang diangkat oleh Majelis, tunduk dan bertanggung jawab kepada 

Majelis. Ia adalah mandataris dari majelis, ia wajib menjalankan putusan-putusan 

majelis. Presiden tidak neben, akan tetapi untergeordnet kepada majelis. Sebagai 

lembaga negara tertinggi menjadikan kekuasaan MPR berada di atas segala 

kekuasaan lembaga-lembaga negara yang ada di negara Republik Indonesia. Hal ini 

sebenarnya dapat dipahami, sebab MPR merupakan pemegang kedaulatan rakyat 

Republik Indonesia, dan sejak didirikan oleh founding fathers. Republik Indonesia 

memanglah dikonstruksikan sebagai negara demokrasi, yaitu bahwa negara dimana 

kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Kekuasaan rakyat inilah yang dijelmakan 
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MPR. Oleh karenanya seluruh anggota MPR merupakan wakil-wakil rakyat sebagai 

penjelmaan seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. 

Dalam struktur ketetanegaraan Republik Indonesia sebagaimana diatur 

dalam UUD 1945 sebelum perubahan, MPR sebagai lembaga negara tertinggi 

menetapkan kebijakan tentang garis-garis besar dari pada haluan negara, dan 

melalui garis-garis besar dari pada haluan negara ini pemerintahan dijalankan. 

Garis-garis besar dari pada haluan negara merupakan pedoman pemerintah Presiden 

dalam menjalankan roda pemerintahan. Jadi Presiden dalam menjalankan 

pemeritahan berpedoman pada garis-garis besar haluan negara yang ditetapkan oleh 

MPR. Apabila Presiden melanggar garis-garis besar haluan negara yang ditetapkan 

oleh MPR, maka Presiden dapat diberhentikan oleh MPR. Hal ini dianggap wajar 

sebab Presiden adalah mandataris MPR, maksudnya MPR memberikan mandat 

kepada Presiden untuk menjalankan pemerintahan, bila Presiden melanggar mandat 

yang diberikan oleh rakyat maka rakyat dapat memberhentikan Presiden.9 

Majelis Permusyawaratan Rakyat merupakan lembaga yang dilontarkan 

oleh Ir. Soekarno pada pidatonya tanggal 1 Juni 1945, sebuah keinginan untuk 

menjelmakan aspirasi rakyat di dalam bentuk yang berupa perwakilan yaitu Majelis 

Permusyawaratan Rakyat. Soepomo juga mengemukakan gagasannya yang 

mendasarkan pada prinsip musyawarah dengan istilah badan permusyawaratan 

pada dasar Indonesia merdeka. Indonesia yang akan berdiri tidak bersistem 

                                                           
9 Patrialis Akbar, 2002, Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945, Jakarta, Sinar 

Grafika, hlm 10. 
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individualisme seperti pada negara-negara Barat, tetapi berdasar pada 

kekeluargaan. Kekeluargaan yang dimaksudkan Soepomo yakni bahwa warga 

negara merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan pemegang kekuasaan di 

dalam negara atau dengan istilah manunggale kawulo gusti. Warga negara tidak 

dalam kedudukan bertanya apa hak saya dengan adanya negara tetapi yang harus 

selalu ditanyakan adalah apa kewajiban saya terhadap negara.  

Konstruksi yang demikian diharapkan dalam penyelesaian masalah-

masalah yang terjadi dalam negara akan diselesaikan atas dasar kebersamaan dan 

musyawarah antara rakyat dengan penguasa, dan badan permusyawaratan sebagai 

wakil-wakil rakyat yang paling berperan dalam hal ini. Sedangkan kepala negara 

akan senantiasa mengetahui dan merasakan keadilan rakyat dan cita-cita rakyat. Hal 

itu menyebabkan kepemimpinan presiden Soeharto berangsur berkali kali. 

Kepemimpinan yang bertujuan untuk menjadikan Soeharto sebagai presiden 

seumur hidup, semua itu tentunya dibantu oleh beberapa faktor pendukung salah 

satunya adalah bahwa sebagai besar anggota MPR adalah kader dari partai 

Golongan Karya suatu partai yang penuh mendukung pemerintah yaitu era 

kepemimpinan Soeharto.  

b. Menurut UUD 1945 setelah perubahan 

Gagasan terhadap perubahan UUD 1945 muncul bersamaan dengan gerakan 

reformasi di segala bidang yang menentang rezim pemerintahan Soeharto. 

Pemerintahan Soeharto dianggap telah menyimpang dari substansi isi UUD 1945 

melalui penafsiran sepihak penguasa. Dari alasan inilah agar isi UUD 1945 tidak 
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menimbulkan penafsiran yang dapat digunakan oleh penguasa untuk 

melanggengkan kekuasaan seperti masa pemerintahan Suharto, maka pembenahan 

terhadap isi UUD 1945 perlu dilakukan. Inilah yang menjadi salah satu agenda 

reformasi yaitu melakukan perubahan terhadap UUD 1945 dengan salah satu latar 

belakang perubahannya adalah meninjau kembali tentang kekuasaan tertinggi di 

tangan MPR. Dampak reformasi telah dirasakan terhadap kedudukan lembaga 

MPR, dan bahkan ada yang menyatakan sebagai salah satu lompatan besar 

perubahan UUD 1945 yaitu restrukturisasi MPR untuk memulihkan kedaulatan 

rakyat dengan mengubah Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Penggantian redaksi kata dari 

kedaulatan sepenuhnya oleh MPR menjadi kedaulatan berada di tangan rakyat dan 

dilaksanakan menurut UUD.10 

Di dalam Perubahan UUD 1945, MPR tetap dipertahankan keberadaannya 

dan diposisikan sebagai lembaga Negara. Namun kedudukannya bukan lagi sebagai 

lembaga tertinggi supreme body tetapi sebagai lembaga negara yang sejajar 

posisinya dengan lembaga-lembaga negara yang lain. Predikat MPR yang selama 

ini berposisi sebagai lembaga tertinggi negara telah dihapuskan kekuasaan tertinggi 

di tangan majelis. MPR tidak lagi diposisikan sebagai lembaga penjelmaan 

kedaulatan rakyat. Hal ini dikarenakan pengalaman sejarah selama orde baru 

lembaga MPR telah terkooptasi kekuasaan eksekutif Suharto yang amat kuat yang 

menjadikan MPR hanyalah sebagai pengemban stempel penguasa dengan 

berlindung pada hasil pemilihan umum yang secara rutin setiap lima tahun sekali 

                                                           
10 Patrialis Akbar, 2002, Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD NRI 1945,Jakarta, SINAR 

GRAFIKA, hlm 81. 
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telah dilaksanakan dengan bebas, umum dan rahasia. Dari pengalaman sejarah 

pemerintahan Orde Baru itulah reposisi MPR perlu dilakukan. 

Perubahan mendasar dari MPR yang semula sebagai lembaga yang 

menjalankan kedaulatan rakyat menjadi lembaga yang oleh sementara pihak disebut 

sebagai sebatas sidang gabungan joint session antara anggota DPR dan anggota 

DPD. Yang perlu mendapat catatan terhadap posisi MPR setelah perubahan UUD 

1945 adalah bahwa kewenangan MPR menjadi dipersempit, maksudnya MPR 

hanyalah memiliki satu kewenangan rutin yaitu melantik Presiden dan Wakil 

Presiden terpilih hasil pemilihan umum. Sisanya merupakan kewenangan insidental 

MPR, seperti memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden. Dalam masa 

jabatannya menurut UUD Pasal 3 ayat (3) UUD 1945 Perubahan, mengubah dan 

menetapkan UUD Pasal 3 ayat (1) UUD 1945 Perubahan serta kewenangan 

insidental lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) UUD 

1945 Perubahan ke empat.  

Perbedaan kewenangan rutin dengan kewenangan insidental ini adalah 

bahwa kewenangan rutin pasti dilaksanakan yaitu setiap lima tahun sekali, 

sedangkan kewenangan insidental akan dilaksanakan jika terjadi sesuatu hal yakni 

bila ada keinginan untuk merubah UUD, ataupun bila terjadi Presiden dan Wakil 

Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum atau sudah tidak dapat lagi 

menjalankan kewajibannya sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Dengan reposisi 

MPR setelah perubahan UUD 1945, MPR sendiri memiliki kedudukan yang tidak 

jelas apakah sebagai lembaga tetap ataukah sebagai lembaga gabungan. 
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Dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 perubahan dinyatakan bahwa 

MPR terdiri atas aggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan 

umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 

ini memposisikan bahwa MPR merupakan gabungan anggota DPR dan anggota 

DPD joint session bukan gabungan lembaga DPR dan lembaga DPD bukan terdiri 

dari dua kamar atau bukan bikameral. Namun menjadi tidak jelas lagi jika 

merupakan gabungan anggota DPR dan anggota DPD yang berarti memiliki 

kewenangan gabungan dari kewenangan anggota DPR ditambah dengan 

kewenangan anggota DPD dan itulah yang seharusnya menjadi kewenangan MPR.  

Dalam ketentuan Pasal 3 UUD 1945 Perubahan diuraikan bahwa 

kewenangan MPR bukanlah gabungan dari kewenangan anggota DPR dan 

kewenangan anggota DPD, jadi merupakan kewenangan tersendiri sebagai lembaga 

tetap permanen body, oleh karenanya posisi MPR tidaklah sepenuhnya dapat 

dikatakan sebagai joint session maupun sebagai permanen body.  

Inilah posisi MPR dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia 

berdasarkan UUD 1945 Perubahan, dan dengan posisi demikian sebenarnya 

tidaklah perlu diperebutkan adanya ketua MPR. MPR bukanlah sebuah lembaga 

tetap ataupun lembaga gabungan tetapi lebih diposisikan sebagai sebuah kumpulan 

wakil-wakil rakyat yang mengatasnamakan majelis rakyat. Dengan demikian 

seharusnya ketua MPR dapat dijabat secara kolegial dari Ketua DPR dan Ketua 

DPD yang secara riel tugas dan kerjanya hanyalah saat kedua anggota itu DPR dan 

DPD bergabung melaksanakan kewenangannya. Hal ini merupakan salah satu hasil 
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dari reformasi yang dimotori kalangan mahasiswa dan beberapa nasional berujung 

lengsernya tahta Soeharto masa Orde Baru pada tanggal 21 Mei 1998.  

Hasil pemilu 1999 sebagai pemilu pertama pada era reformasi, MPR diisi 

para anggota DPR, utusan golongan, dan utusan politik. Agenda utama MPR pada 

saat itu adalah melakukan amandemen UUD 1945 yang dianggap sebagai dasar 

musabab berkembangnya kekuasaan otoriter pada era Soeharto, Melalui perubahan 

konstitusi, demokrasi merupakan cita-cita masyarakat Indonesia yang diharapkan 

dalam perubahan konstitusi tersebut.11 Perubahan keempat UUD 145 yang disahkan 

MPR pada tanggal 10 Agustus 2002, susunan keanggotaan MPR mengalami 

perubahan yang mendasar. Apabila sebelum perubahan, susunan keanggotaan 

terdiri dari DPR, Utusan golongan, dan Utusan daerah, kemudian berubah menjadi 

anggota DPR, dan DPD yang dipilih dari pelaksanaan pemilu legislatif.  

Pertama kali MPR merupakan lembaga Negara (bukan lagi lembaga 

tertinggi setelah amandemen UUD 1945) yang beranggotakan semua anggota DPR 

dan anggota DPD yang terpilih dalam pemilu legislatif. Masa jabatan MPR adalah 

lima tahun sama seperti masa jabatan DPR, DPD, dan MPR paling sedikit harus 

bersidang sekali dalam masa jabatan di ibu kota negara. Dengan mengadopsi sistem 

saling kontrol dan mengimbangi checks and balances antara cabang kekuasaan 

negara, kini tidak ada lagi lembaga tertinggi negara. 

                                                           
11 KPU, Detail Hasil Pemilu 1999, http://www.kpu.go.id/index.php/pages/detail/2008/11/Pemilu-

1999, 23.12. 

http://www.kpu.go.id/index.php/pages/detail/2008/11/Pemilu-1999
http://www.kpu.go.id/index.php/pages/detail/2008/11/Pemilu-1999
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Seiring perubahan konstitusi yang mengatur bahwa pemilihan Presiden dan 

Wakil Presiden dilakukan secara langsung oleh rakyat melalui pemilu maka MPR 

tidak lagi mempunyai wewenang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden. 

Untuk pertama kalinya maklumat tersebut tersampaikan pada pemilu tahun 2004 

yang dimenangkan koalisi partai Demokrat, Golkar, PBB, dan PKPI yang 

mengusung pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kalla. Fungsi 

dibentuknya MPR setelah adanya amandemen yaitu  mengubah dan menetapkan 

UUD, melantik Presiden dan Wakil Presiden, serta memberhentikan Presiden dan 

Wakil Presiden dalam masa jabatannya sesuai UUD. 

Tugas MPR adalah berkaitan dengan Hak dan Kewajiban anggota MPR 

dalam menjalankan tugas dan wewenang, hal ini beberapa hak anggota DPR yaitu:  

a. Mengusulkan perubahan pasal-pasal UUD digunakan pada saat benar-

benar dibutuhkannya perubahan dalam pasal-pasal yang terdapat pada 

UUD. 

b. Menentukan sikap dan pilihan dalam pengambilan keputusan hak ini 

digunakan pada saat menyikapi beberapa permasalahan yang ada pada 

saat itu secara bijaksana tenang, dan dengan kepala dingin dalam 

memutuskan suatu permasalahan yang ada. 

c. Hak memilih dan dipilih hak ini digunakan pada pemilihan ketua MPR 

atau pada saat sidang pleno di dalam MPR.  

d. Membela diri setiap anggota MPR mempunyai hak untuk membela 

dirinya sesuai peraturan yang ada. 
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e. Hak imunitas adalah hak yang digunakan para anggota MPR bahwa 

anggota MPR mendapat perlindungan hukum dari ketetapan yang 

diatur.  

f. Protokoler adalah hak yang digunakan anggota MPR untuk 

mendapatkan keamanan. 

g. Keuangan dan administratif setiap anggota MPR mempunyai hak untuk 

mengetahui transparansi dana dalam lembaga tersebut dan ikut 

melaksanakan tertib administratif sesuai apa yang menjadi kesepakatan. 

12 

Kewajiban anggota MPR yang harus dilaksanakan pada setiap anggotanya 

yaitu mengamalkan Pancasila, menjalankan UUD 1945 dan peraturan perundang-

undangan, menjaga keutuhan NKRI dan kerukunan nasional, mendahulukan 

kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan, 

melaksanakan peranan sebagai Wakil Rakyat dan Wakil Daerah.  

2. DPR 

DPR adalah salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem  

ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat. DPR 

terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui 

pemilihan umum. 

 

 

                                                           
12 Ahmad Tantowi Ridho, 2007, “Fungsi dan peran MPR”, Fakultas Hukum Universitas Gajah 

Mada Yogyakarta, hlm 6. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_tinggi_negara
http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
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Pada awal kemerdekaan, lembaga-lembaga negara yang diamanatkan 

UUD 1945 belum dibentuk. Dengan demikian, Sesuai dengan pasal 4 aturan 

peralihan dalam UUD 1945, dibentuklah Komite Nasional Pusat (KNIP). Komite 

ini merupakan cikal bakal badan legislatif di Indonesia. Anggota KNIP tersebut 

berjumlah 60 orang tetapi sumber yang lain menyatakan terdapat 103 anggota 

KNIP. KNIP sebagai MPR sempat bersidang sebanyak 6 kali, dalam melakukan 

kerja DPR dibentuk Badan Pekerja Komite Nasional Pusat, Badan Pekerja 

tersebut berhasil menyetujui 133 RUU disamping pengajuan mosi, resolusi, usul 

dan lain-lain. 

Pada masa Republik Indonesia Serikat tidak diketuhi secara pasti 

bagaimana keberadaan DPR karena sedang terjadi kekacauan politik, dimana 

fokus utama berada di pemerintah federal RIS. Pada tanggal 14 Agustus 1950, 

DPR dan Senat RIS menyetujui Rancangan UUDS NKRI (UU No. 7/1850, LN 

No. 56/1950). Pada tanggal 15 Agustus 1950, DPR dan Senat RIS mengadakan 

rapat dimana dibacakan piagam pernyataan terbentuknya NKRI yang bertujuan: 

a. Pembubaran secara resmi negara RIS yang berbentuk federasi  

b. Pembentukan NKRI yang meliputi seluruh daerah Indonesia dengan 

UUDS yang mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 1950. 

Sesuai isi Pasal 77 UUDS, ditetapkan jumlah anggota DPRS adalah 236 

orang, yaitu 148 anggota dari DPR-RIS, 29 anggota dari Senat RIS, 46 anggota dari 

Badan Pekerja Komite Nasional Pusat, dan 13 anggota dari DPA RI Yogyakarta. 

DPR ini adalah hasil pemilu 1956 yang jumlah anggota yang dipilih 

sebanyak 272 orang. Pemilu 1956 juga memilih 542 orang anggota konstituante. 
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Tugas dan wewenang DPR hasil pemilu 1955 sama dengan posisi DPRS secara 

keseluruhan, karena landasan hukum yang berlaku adalah UUDS. Banyaknya 

jumlah fraksi di DPR serta tidak adanya satu dua partai yang kuat, telah memberi 

bayangan bahwa pemerintah merupakan hasil koalisi. Dalam masa ini terdapat 3 

kabinet yaitu kabinet Burhanuddin Harahap, kabinet Ali Sastroamidjojo, dan 

kabinet Djuanda. Masa DPR Hasil Pemilu 1959 berdasarkan UUD 1945. Jumlah 

anggota sebanyak 262 orang kembali aktif setelah mengangkat sumpah. Dalam 

DPR terdapat 19 fraksi, didominasi PNI, Masyumi, NU, dan PKI.  

Dengan Penpres No. 3 tahun 1960, Presiden membubarkan DPR karena 

DPR hanya menyetujui 36 milyar rupiah APBN dari 44 milyar yang diajukan. 

Sehubungan dengan hal tersebut, presiden mengeluarkan Penpres No. 4 tahun 1960 

yang mengatur Susunan DPR-GR. DPR-GR beranggotakan 283 orang yang 

semuanya diangkat oleh Presiden dengan Keppres No. 156 tahun 1960. Adapun 

salah satu kewajiban pimpinan DPR-GR adalah memberikan laporan kepada 

Presiden pada waktu-waktu tertentu, yang mana menyimpang dari pasal 5, 20, 21 

UUD 1945. Selama 1960-1965, DPR-GR menghasilkan 117 UU dan 26 usul 

pernyataan pendapat.  

Masa DPR Gotong Royong tanpa Partai Komunis Indonesia (1965-1966) 

Setelah peristiwa G.30.S/PKI, DPR-GR membekukan sementara 62 orang anggota 

DPR-GR eks PKI dan ormas-ormasnya. DPR-GR tanpa PKI dalam masa kerjanya 

1 tahun, telah mengalami 4 kali perubahan komposisi pimpinan, yaitu  

a. Periode 15 November 1965-26 Februari 1966.  
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b. Periode 26 Februari 1966-2 Mei 1966.  

c. Periode 2 Mei 1966-16 Mei 1966.  

d. Periode 17 Mei 1966-19 November 1966. Secara hukum, kedudukan 

pimpinan DPR-GR masih berstatus sebagai pembantu Presiden sepanjang 

Peraturan Presiden No. 32 tahun 1964 belum dicabut. Dalam rangka menanggapi 

situasi masa transisi, DPR-GR memutuskan untuk membentuk 2 buah panitia:  

a. Panitia politik, berfungsi mengikuti perkembangan dalam berbagai 

masalah bidang politik.  

b. Panitia ekonomi, keuangan dan pembangunan, bertugas memonitor 

situasi ekonomi dan keuangan serta membuat konsepsi tentang pokok-

pokok pemikiran ke arah pemecahannya. 

Pada Masa Orde Baru berdasarkan Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966, yang 

kemudian dikukuhkan dalam UU No. 10/1966, maka DPR-GR Masa Orde Baru 

memulai kerjanya dengan menyesuaikan diri dari Orde Lama ke Orde Baru. 

Kedudukan, tugas dan wewenang DPR-GR 1966-1971 yang bertanggung jawab 

dan berwewenang untuk menjalankan tugas-tugas utama sebagai berikut: 

a. Bersama-sama dengan pemerintah menetapkan APBN sesuai dengan 

pasal 23 ayat 1 UUD 1945 beserta penjelasannya. 

b. Bersama-sama dengan pemerintah membentuk UU sesuai dengan pasal 

5 ayat 1, pasal 20, pasal 21 ayat 1 dan pasal 22 UUD 1945 beserta 

penjelasannya. 

c. Melakukan pengawasan atas tindakan-tindakan pemerintah sesuai 
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dengan UUD 1945 dan penjelasannya, khususnya penjelasan bab 7. 

Selama masa orde baru DPR dianggap sebagai tukang stempel kebijakan 

pemerintah yang berkuasa karena DPR dikuasai oleh Golkar yang merupakan 

pendukung pemerintah.  

Pada masa reformasi banyaknya skandal korupsi dan kasus pelecehan 

seksual merupakan bentuk nyata bahwa DPR tidak lebih baik dibandingkan dengan 

yang sebelumnya. Mantan ketua MPR-RI 1999 s.d 2004, seorang tokoh politik di 

Indonesia bahkan mengatakan DPR yang sekarang hanya merupakan stempel dari 

pemerintah karena tidak bisa melakukan fungsi pengawasannya demi membela 

kepentingan rakyat. Hal itu tercermin dari ketidakmampuan DPR dalam mengkritisi 

kebijakan pemerintah yang terbilang tidak pro rakyat seperti kenaikan BBM, kasus 

lumpur Lapindo, dan banyak kasus lagi. Selain itu, DPR masih menyisakan 

pekerjaan yakni belum terselesaikannya pembahasan beberapa undang-undang. 

Buruknya kinerja DPR pada era reformasi membuat rakyat sangat tidak puas 

terhadap para anggota legislatif. Ketidakpuasan rakyat tersebut dapat dilihat dari 

banyaknya aksi demonstrasi yang menentang kebijakan-kebijakan pemerintah yang 

tidak dikritisi oleh DPR. Banyaknya judicial review yang diajukan oleh masyarakat 

dalam menuntut keabsahan undang-undang yang dibuat oleh DPR saat ini juga 

mencerminkan bahwa produk hukum yang dihasilkan mereka tidak memuaskan 

rakyat. 

Dalam konsep Trias Politica, di mana DPR berperan sebagai lembaga 

legislatif yang berfungsi untuk membuat undang-undang dan mengawasi jalannya 

pelaksanaan undang-undang yang dilakukan oleh pemerintah sebagai lembaga 
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eksekutif. Fungsi pengawasan dapat dikatakan telah berjalan dengan baik apabila 

DPR dapat melakukan tindakan kritis atas kebijakan yang dikeluarkan oleh 

pemerintah yang tidak sesuai dengan kepentingan rakyat. Sementara itu, fungsi 

legislasi dapat dikatakan berjalan dengan baik apabila produk hukum yang 

dikeluarkan oleh DPR dapat memenuhi aspirasi dan kepentingan seluruh rakyat.13 

Di dalam Pasal 1 ayat 1 UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa 

“Negara Indonesia adalah kesatuan yang berbentuk republik” dimana di dalam 

negara unitaris tidak ada satupun negara lain di dalam negara, yang berarti tidak 

ada kedaulatan lain dalam wilayah negara Indonesia selain dari pada wilayah 

kesatuan NKRI itu sendiri.14 Dengan paham negara kesatuan tersebut Indonesia 

cenderung bersatu, yang mengatasi segala paham ataupun golongan yang menjamin 

seluruh warga negaranya sama dihadapan hukum dan pemerintahan tanpa 

terkecuali.  

Dalam negara kesatuan juga diakui corak kemajemukan bangsa, yang tetap 

dipertahankan tanpa menimbulkan separatis atau keretakan bagi persatuan dan 

kesatuan bangsa. Untuk mewujudkan hal itu sangat dibutuhkan suatu instrumen 

demokrasi yaitu lembaga perwakilan salah satunya adalah DPR, sebagai 

perwujudan kehendak rakyat dalam menentukan kebijakan-kebijakan negara 

melalui peraturan perundang-undangan. DPR merupakan perwakilan politik yang 

anggota dipilih melalui pemilu. DPR adalah organ pemerintahan yang bersifat 

sekunder sedangkan rakyat bersifat primer, sehingga melalui DPR kedaulatan 

                                                           
13 Muhammad Iqbal, 2011, Sejarah Terbentuknya DPR, Jakarta, Darma Pustaka, hlm 13. 
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rakyat bisa tercapai sebagaimana dalam pasal 1 ayat 2 NKRI Th.1945 kedaulatan 

berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Dari paparan singkat di 

atas sangatlah jelas kalau DPR berperan penting dalam NKRI, maka dari itu kami 

akan sedikit menjelaskan mengenai DPR. 

DPR adalah lembaga negara yang berfungsi sebagai lembaga legislasi atau 

lemabaga yang berwenang untuk membuat undang-undang dan peraturan. Sudah 

tergambar jelas bahwa dalam rangka melaksanakan fungsi legislasi dan 

pengawasan maka dibuatlah sebuah lembaga yang bernama DPR. 15 Pasal 20 ayat 

(1) UUD 1945 menegaskan, Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan 

membentuk undang-undang. Peraturan atau undang-undang yang dibuat oleh DPR 

bersama-sama dengan presiden berguna untuk mengatur segala yang ada didalam 

negara untuk kepentingan rakyat bukan untuk kepentingan golongan. Rancangan 

undang-undang adalah merupakan produk yang akan digodok dalam parlemen yang 

kemudian melalui proses dinamika dalam parlemen untuk kemajuan negara, lalu 

disahkan secara bersama-sama dengan presiden untuk diimplementasikan.  

Anggota DPR terpilih melalui pemilihan umum legislatif yang diikuti partai 

politik pengusung calon anggota legislatif. Dewan Perwaklian Rakyat terdiri dari 

DPR dan DPRD. Keanggotaan DPR yang berjumlah 560 orang sesuai UU Pemilu 

No 10 Tahun 2008 diresmikan dengan keputusan presiden untuk masa jabatan 5 

tahun dan itu dapat terpilih kembali apabila mengikuti pemilu berikutnya dengan 

syarat mengundurkan diri dari jabatan DPR sekarang. Masa jabatan ini berakhir 

                                                           
15 Patrialis Akbar, Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945, Sinar Grafika, 

Jakarta, hlm 36. 
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ketika anggota DPR baru mengucap sumpah janji oleh Ketua MA dalam sidang 

paripurna. Anggota DPR berasal dari anggota partai politik peserta pemilu yang 

dipilih berdasarkan hasil pemilu. DPR berkedudukan di tingkat pusat, sedangkan 

yang berada di tingkat provinsi disebut DPRD provinsi dan yang berada di 

kabupaten atau kota disebut DPRD kabupaten atau kota. 

 Berdasarkan UU Pemilu Nomor 10 tahun 2008 jumlah anggota masing-

masing lembaga sebagai berikut. Jumlah anggota DPR sebanyak 560 orang, jumlah 

anggota DPRD provinsi sekurang-kurangnya 35 orang dan sebanyak-banyaknya 

100 orang, jumlah anggota DPRD kabupaten/kota sedikitnya 20 orang dan 

sebanyak-banyaknya 50 orang. Keanggotaan residen diresmikan dengan keputusan 

presiden. Anggota DPR berdomisili di Ibu kota Negara. Masa jabatan anggota DPR 

adalah lima tahun dan berakhir pada saat anggota DPR yang baru mengucapkan 

sumpah. Sebelum memangku jabatannya, anggota DPR mengucapkan sumpah 

secara bersama-sama yang dipandu oleh ketua Mahkamah Agung dalam sidang 

paripurna DPR. 

Kedudukan DPR diperkuat dengan adanya perubahan UUD 1945 yang 

tercantum dalam pasal 7C yang menyebutkan “Presiden tidak dapat membekukan 

atau membubarkan DPR”. Presiden dan DPR dipilih langsung oleh rakyat sehingga 

keduanya memiliki legitimasi yang sama dan kuat sehingga masing-masing tidak 

bisa saling menjatuhkan. 

Fungsi DPR dipertegas dalam pasal 20 A ayat (1) UUD 1945. Fungsi-fungsi 

yang termuat dalam pasal tersebut adalah sebagai berikut : 
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a. Legislasi yaitu melaksanakan pembuatan undang-undang sesuai 

kebutuhan negara saat itu. 

b. Fungsi anggaran yaitu membuat anggaran yang diperlukan sebagai 

penunjang program untuk proyeksi satu tahun kedepan dengan cara 

menghapus anggaran yang tidak penting atau yang dinilai hanya sebagai 

anggaran siluman, membuat anggaran yang benar-benar dibutuhkan dan 

sangat penting untuk penunjang program dalam rangka pembangunan 

negara. 

c. Fungsi pengawasan yaitu DPR juga ikut serta dalam melakukan 

pengawasan terhadap lembaga eksekutif sebagai pelaksana Undang-

Undang. 

Setelah fungsi DPR juga mempunyai tugas dan wewenang yang diatur 

dalam UUD tahun 1945. Tugas dan wewenang DPR adalah sebagai berikut : 

a. DPR memegang kekuasaan dalam membentuk Undang-Undang. 

b. Setiap rancangan Undang-Undang dibahas oleh DPR dan Presiden 

untuk mendapatkan persetujuan bersama. 

c. Anggota DPR berhak mengajukan usul rancangan Undang-Undang. 

d. Rancangan Undang-Undang APBN diajukan oleh presiden untuk 

dibahas bersama dengan DPR dengan memperhatikan pertimbangan 

DPRD. 

Sementara mengenai hak-hak DPR itu diatur dalam pasal 20A ayat (2) UUD 

1945 yaitu  
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a. Hak interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada 

pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis 

serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. 

b. Hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap 

pelaksanaan suatu Undang-Undang dan kebijakan pemerintah yang 

berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga 

bertentangan dengan peraturaan perundang-undangan. 

c. Hak menyatakan pendapat adalah hak DPR yang dilakukan untuk 

menyatakan pendapat atas kebijakan pemerintah dan kejadian luar biasa 

yang terjadi di tanah air dan dunia internasional. 

Dengan demikian DPR dibentuk sesuai dengan dasar hukum yang ada 

dalam UUD 1945. Anggota DPR yang terpilih melalui pemilu legislatif diharapkan 

dapat bekerja sama dengan eksekutif atau pemerintah dalam memajukan bangsa 

dan negara. Hal itu sangat berpengaruh apabila DPR berjalan seenaknya sendiri 

tanpa mempertimbangkan usulan dari pihak eksekutif sebagai pelaksana, karena 

eksekutif yang berdekatan langsung dengan kondisi lapangan. Sementara DPR 

hanya memantau dan membuat produk Undang-Undang apabila diperlukan. 

3. Dewan Perwakilan Daerah 

Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik, di mana 

kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan sepenuhnya oleh 

MPR. Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensil. Presiden 
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berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Para Bapak 

Bangsa The Founding Fathers yang meletakkan dasar pembentukan negara 

Indonesia, setelah tercapainya kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Mereka 

sepakat menyatukan rakyat yang berasal dari beragam suku bangsa, agama, dan 

budaya yang tersebar di ribuan pulau besar dan kecil, di bawah payung Negara 

Kesatuan Republik Indonesia .  

Indonesia pernah menjalani sistem pemerintahan federal di bawah Republik 

Indonesia Serikat selama tujuh bulan (27 Desember 1949 - 17 Agustus 1950), 

namun kembali ke bentuk pemerintahan republik. Setelah jatuhnya Orde Baru 

(1996 - 1997), pemerintah merespon desakan daerah-daerah terhadap sistem 

pemerintahan yang bersifat sangat sentralistis, dengan menawarkan konsep 

Otonomi Daerah untuk mewujudkan desentralisasi kekuasaan.16 Gagasan-gagasan 

akan pentingnya keberadaan perwakilan daerah di parlemen pada awalnya 

diakomodasi dalam konstitusi pertama Indonesia UUD 1945. Konsep yang dibuat 

dengan cara utusan daerah di dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), yang 

bersanding dengan utusan golongan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Hal 

tersebut diatur dalam Pasal 2 UUD 1945, yang menyatakan bahwa MPR terdiri atas 

anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-

golongan, menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang. Pengaturan 

yang longgar dalam UUD 1945 tersebut kemudian diatur lebih lanjut dalam 

berbagai peraturan perundang-undangan. 

                                                           
16 Budi Santosa, 2008, Sejarah terbentuknya DPD (Pape, Fakultas Hukum, Universitas Janbadra 

Yogyakarta), hlm. 13. 
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Pada masa pemerintahan Soeharto, skema ini tidak berubah. Utusan daerah 

sebagai anggota MPR hanya bekerja sekali dalam lima tahun, untuk memilih 

Presiden dan Wakil Presiden, serta menetapkan GBHN. Tidak ada hal lainnya yang 

dapat dilakukan oleh utusan daerah selama lima tahun masa jabatannya. Akibatnya, 

efektivitasnya sebagai wakil daerah dalam pengambilan keputusan tingkat nasional 

dapat dipertanyakan. Bila dibandingkan dengan konsep parlemen dua kamar yang 

menjadi rujukan perwakilan daerah, keberadaan utusan daerah ini berada di luar 

konteks. 

Perkembangan pemikiran yang signifikan kemudian muncul pada 

pembahasan amandemen UUD 1945 pada 1999-2002. Perubahan pertama UUD 

1945 disahkan pada Sidang Umum MPR tahun 1999 yang berlangsung pada tanggal 

14-21 Oktober 1999 dan perubahan kedua dilakukan pada Sidang Tahunan MPR 

yang berlangsung pada tanggal 7-18 Agustus 2000. Setelah perubahan kedua 

tersebut, MPR masih memandang perlu untuk melanjutkan ke perubahan ketiga 

UUD 1945. Dalam perubahan ketiga inilah muncul gagasan untuk membentuk 

parlemen yang menganut sistem bikameral, yang kemudian melahirkan secara legal 

formal DPD yang ada sekarang.17 

Indonesia memiliki sejarah panjang sebagai negara yang tersentralisasi. 

Struktur pemerintahan yang terpusat diwarisi zaman kolonial Belanda. Meskipun 

sudah banyak upaya yang dilakukan untuk melakukan desentralisasi sejak 

kemerdekaan 1945. Para Elit Jakarta selalu khawatir bahwa pemberian kekuasaan 

                                                           
17 Kacung Marjian, 2000, Sistem Politik Indonesia Konsolidasi Demokrasi Orde baru, Jakarta, Tri 

Grafika, hlm 83. 
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yang lebih luas kepada daerah akan jatuh di tangan kekuatan-kekuatan yang 

menginginkan disintegrasi dengan cara kekerasan. Begitu pula kenyataaanya, 

Jakarta memang merupakan kekuasaan politik, tetapi sesungguhnya daerah-

daerahlah yang merupakan sumber kekayaan dari sumber daya alam seperti minyak 

bumi dan kayu sampai dengan jasa-jasa pariwisata. Upaya untuk melakukan 

desentralisasi umumya gagal pada masa lalu karena kurangnya komitmen 

pemerintah pusat untuk melakukan desentralisasi. Dalam sistem sentralistik 

teknokratis, pemerintah pusat juga semakin terjebak dalam cengkraman kekuatan 

ekonomi global. Akibatnya, ketika pemerintah pusat goyah, seluruh bangunan 

ekonomi, kenegaraan, dan pemerintahpun ikut goyah. Hal ini, misalnya, sangat 

gamblang terlihat ketika seluruh kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur dilanda 

krisis ekonomi terburuk sepanjang abad ini, yaitu pada tahun 1997-1998. Indonesia 

menjadi negara yang paling menderita sehingga menjadi negara yang paling lamban 

dalam pemulihan. Indonesia hanya berada sedikit di atas negara-negara termiskin 

di kawasan ini, yakni Laos, Burma, Kamboja, Vietnam, dan negara baru Timor 

Leste. Dalam Kedaan goyah semacam itu, negara-bangsa menjadi rentan untuk 

dikendalikan kekuatan multilateral yang sudah lama menunggu peluang untuk 

menguasai kekayaan alam melimpah dan kekayaan ekonomi lain di negeri ini. 

Keluhan yang semakin menumpuk tentang ketimpangan alokasi sumber daya antara 

pusat dan daerah serta antardaerah, tidak bisa lagi dikesampingkan.18 Beberapa 

daerah bahkan berkehendak memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik 

Indonesia, sementara beberapa daerah yang lain menuntut peningkatan efisiensi 

                                                           
18 H. Subardjo, 2012, Dewan Perwakilan Daerah, Jakarta, Graha Ilmu. hlm 23. 
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publik di daerah, peningkatan percepatan pembangunan, dan penciptaan cara 

berpemerintahan yang baik good governance. 

Pasca jatuhnya rezim orde baru membawa angin perubahan secara nyata. 

Sistem otoritarian tertutup selama tiga puluh dua tahun dipraktekkan oleh rezim 

orde baru tergerus oleh angin demokratisasi dan keterbukaaan. Indonesia siap 

menyongsong angin harapan di masa depan. Salah satu poin penting dalam proses 

demokratisasi di Indonesia sejak Tahun 1998 adalah hubungan pusat-daerah. 

Selama hampir 50 tahun pertama keberadaan RI, aspirasi daerah dianggap oleh 

pemerintah pusat sebagai hambatan kepada pembangunan negara kesatuan 

sehingga aspirasinya kurang diperhatikan. Pada kasus yang lebih ekstrem 

kemarahan oleh penduduk daerah menjadi pemantik munculnya gerakan-gerakan 

separatis bersenjata, sebagai contoh, maraknya gerakan separatis bersenjata seperti 

di Provinsi Aceh, Maluku dan Papua tak lebih karena tuntutan keadilan bagi daerah. 

Namun demikian, di banyak daerah di Indonesia warisan lama yang didominasi 

Jakarta mengakibatkan ketidakadilan antara pemerintah pusat dan daerah seperti 

buruknya pelayanan kesehatan dan pendidikan bagi rakyat miskin dan kurangnya 

pembangunan infrastruktur. 

Menyadari kesalahan di masa lalu, penentuan pola ideal untuk desentralisasi 

dan devolusi wilayah RI menjadi sangat penting dalam perubahan UUD 45 yang 

menjadi wewenang MPR RI mulai dari Tahun 1999 perubahan ke-satu sampai 

dengan 2002 amandemen ke empat yang telah disebutkan diatas.19 Pada tahun 1999 

                                                           
19 Kacung Marjia, 2000, Sistem Politik Indonesia Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru, 

Jakarta, Tri Grafika, hlm 100. 
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DPR menyetujui dua undang-undang mengenai otonomi daerah.yaitu Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 1999 mengatur devolusi dan desentralisasi administrasi 

otonomi daerah sedangkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 mengatur 

administrasi keuangan. Sebagai akibat undang-undang ini, usaha implementasi 

devolusi kekuasaan terbesar yang pernah ada di seluruh dunia dimulai pada Januari 

2001. Ketentuan yang ada pada amandemen Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 yang dilakukan pada tahun 2000 dalam UUD 1945 

berarti penyelenggaraan otonomi daerah telah dijamin dalam UUD 1945 melalui 

pasal 18, 18A dan 18B. Mengatur ketentuan otonomi daerah dalam UUD 45 berarti 

bahwa penarikan kembali desentralisasi menjadi sangat sulit, dan oleh karena itu 

terjamin keberadaannya untuk generasi mendatang. Hasil pembahasan amandemen 

di MPR RI mengenai pola baru desentralisasi terwujud dalam pembentukan 

lembaga baru khusus untuk perwakilan daerah pada tahun 2001.  

Lembaga ini dikenal dengan nama DPD RI, dengan berdirinya lembaga baru 

ini sejalan dengan tuntutan demokrasi guna memenuhi rasa keadilan masyarakat di 

daerah, memperluas serta meningkatkan semangat dan kapasitas partisipasi daerah 

dalam kehidupan nasional, serta memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia, 

maka dalam rangka pembaharuan tersebut maka lembaga baru ini oleh MPR RI 

ditetapkan melalui amandemen ketiga UUD 1945 pada bulan November 2001. 

Sejak perubahan itu, maka sistem perwakilan dan parlemen di Indonesia 

berubah dari sistem unikameral menjadi sistem bikameral. Perubahan tersebut tidak 

terjadi seketika, tetapi melalui tahap pembahasan yang cukup panjang baik di 

masyarakat maupun di lembaga MPR RI. Khususnya di Panitia Ad Hoc I MPR RI. 



35 
 

Pembahasan tersebut selain memperhatikan tuntutan politik dan pandangan-

pandangan yang berkembang juga melibatkan pembahasan yang bersifat akademis, 

dengan mempelajari sistem pemerintahan yang berlaku di negara-negara lain 

khususnya di negara yang menganut paham demokrasi. Dalam proses pembahasan 

tersebut, berkembang kuat pandangan tentang perlu adanya lembaga yang dapat 

mewakili kepentingan-kepentingan daerah, serta untuk menjaga keseimbangan 

antar daerah dan antara pusat dengan daerah, secara adil dan serasi.  

Gagasan dasar pembentukan lembaga DPD RI adalah keinginan untuk lebih 

mengakomodasi aspirasi daerah dan sekaligus memberi peran yang lebih besar 

kepada daerah dalam proses pengambilan keputusan politik, untuk hal-hal terutama 

yang berkaitan langsung dengan kepentingan daerah. Keinginan tersebut berangkat 

dari indikasi yang nyata bahwa pengambilan keputusan yang bersifat sentralistik 

pada masa lalu ternyata telah mengakibatkan ketimpangan, kecemburuan sosial dan 

rasa ketidakadilan, dan diantaranya juga memberikan indikasi ancaman bagi 

Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan dalam keanggotaan MPR RI selama ini 

sebelum dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dianggap tidak 

memadai untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut. Sebelum terbentuknya 

DPD, daerah mempunyai perwakilan yang namanya Utusan Daerah dan Utusan 

Golongan yang merupakan anggota MPR, dimana utusan daerah dan utusan 

golongan merupakan fraksi di MPR yang mewakili daerah dan organisasi 

kemasyarakatan.  

Utusan daerah ditunjuk oleh DPRD provinsi di daerah, sedangkan utusan 

golongan ditunjuk oleh organisasi kemasyarakatan. Hal ini yang mendasari untuk 
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meniadakan utusan daerah dan utusan golongan dan diganti dengan terbentuknya 

lembaga baru yaitu DPD, lembaga ini terbentuk dalam kerangka demokrasi. Dalam 

pemilihan anggota DPD RI setiap daerah mewakili empat wakil daerah. Dari empat 

wakil tersebut merepresentasi daerah perwakilan dimana daerah tempat pemilihan. 

Perwakilan ini merupakan wujud hak-hak rakyat untuk menentukan haluan Negara 

melalu wakil dari seluruh rakyat yang berkedudukan sebagai wakil daerah dan yang 

menempati lembaga perwakilan atau parlemen. Oleh karena, anggota-anggota DPD 

dipilih sendiri oleh masyarakat melalui pemilihan umum yang secara hukum dapat 

dinilai adil dan bukan lagi dipilih karena penunjukan.20  

Untuk memilih anggota DPD, calon tidak didasarkan pada partai melainkan 

perorangan. Hal ini dimaksudkan untuk mengakomodasi anggota MPR dari utusan 

daerah dan golongan yang sudah dihapus. Sebagaimana amanat yang terkandung di 

dalam UU No 10 tahun 2008, peserta pemilihan untuk memilih anggota DPD adalah 

perseorangan, untuk jumlah kursi anggota DPD RI yang dialokasikan setiap 

provinsi ditetapkan empat kursi. Meskipun peserta pemilihan adalah perseorangan 

namun calon anggota harus mendapat dukungan minimal dari daerah pemilihan 

yang bersangkutan. Dengan dukungan pertama provinsi yang berpenduduk satu juta 

orang harus mendapatkan paling sedikit seribu pemilih. Kedua, apabila 

berpenduduk lebih dari satu sampai lima juta orang harus mendapatkan paling 

sedikit dua ribu orang. Ketiga, apabila berpenduduk lima juta sampai sepuluh juta 

harus mendapatkan paling sedikit tiga ribu orang. Keempat, apabila penduduk 

                                                           
20 M. yusuf, 2013, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Arsitektur Histori, Peran dan 

Fungsi DPD RI Terhadap Daerah di era Otonomi Daerah, Yogyakarta, Graha Ilmu, hlm 46.  
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sepuluh juta sampai lima belas juta orang harus mendapatkan dukungan paling 

sedikit empat ribu orang. Dan apabila penduduk berjumlah lebih dari lima belas juta 

orang maka paling sedikit mendapatkan lima ribu orang pemilih.  

Dalam hal pengucapan sumpah anggota DPD RI terpilih, diawali dengan 

pembacaan keputusan KPU yang menetapkan mengenai penetapan pimpinan 

sementara. selanjutnya tata tertib DPD diatur dalam peraturan DPD RI No. 1 tahun 

2009. Anggota DPD RI merupakan lembaga pada tingkat nasional yang selama 

masa jabatan lima tahun bersidang di Ibukota negara Republik Indonesia untuk 

menyuarakan aspirasi masyakat dan daerah dalam pembuatan kebijakan pada 

tingkat nasional. Oleh karena itu DPD RI merupakan ujung tombak inisiatif untuk 

mendorong tata kelola pemerintahan yang baik karena negara yang besar dan 

majemuk seperti Indonesia, pembuatan kebijakan tidak dapat dilakukan secara 

efektif, terbuka dan akuntabel tanpa adanya pertimbangan kebutuhan dan 

kepentingan daerah. 21 

Dalam hal pemilihan anggota DPD RI dilakukan pertama kalinya melalui 

pemilihan umum tahun 2004 masa jabatan 2004-2009 dengan jumlah 32 provinsi 

dan jumlah anggota 128 orang, dan saat ini DPD RI sudah melakukan pemilihan 

yang kedua melalui pemilihan umum Tahun 2009 masa jabatan 2009-2014 dengan 

jumlah 33 provinsi dan jumlah anggota 132 orang. Dengan perubahan kedudukan 

lembaga di legislatif ini, MPR RI tidak dapat lagi disebut lembaga tertinggi negara 

dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, melainkan sederajat dengan lembaga-

                                                           
21 M. yusuf, 2013, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Arsitektur Histori, Peran dan 

Fungsi DPD RI Terhadap Daerah di era Otonomi Daerah, Yogyakarta, Graha Ilmu, hlm 47. 
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lembaga negara lainnya. Sekarang di lembaga legislatif terdapat dua lembaga, yaitu 

DPR RI dan DPD RI. masing-masing lembaga legislatif tersebut memiliki tugas 

dan wewenang tersendiri. 

Kedudukan DPD RI merupakan unsur perwakilan daerah, sementara DPR 

RI merupakan unsur perwakilan partai-partai politik. Jika DPR RI dan DPD RI 

digabungkan, keduanya membentuk keanggotaan MPR RI. Fungsi dan wewenang 

MPR RI adalah melantik Presiden dan Wakil Presiden atau memberhentikan 

Presiden dan Wakil Presiden jika terbukti melakukan tindak pidana berat atau 

melakukan perbuatan tercela. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang 

Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang 

sudah diganti dengan Undang-Undang No.27 Tahun 2009 tentang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah 

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Didalamnya terdapat ketentuan 

konstitusional mengenai komposisi dan struktur DPD RI, serta mendefinisikan 

DPD RI yang merupakan lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai 

lembaga negara.22 

 DPD merupakan representasi penduduk dalam satu wilayah ruang yang 

akan mewakili kepentingan-kepentingan daerah dalam proses pengambilan 

keputusan-keputusan politik penting di tingkat nasional.23 Dewan Perwakilan 

                                                           
22 M. yusuf, 2013, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Arsitektur Histori, Peran dan 

Fungsi DPD RI Terhadap Daerah di era Otonomi Daerah, Yogyakarta, Graha Ilmu,hlm 60. 
23 H.R DaengNaja, 2004, Dewan Perwakilan Daerah Bikameral Setengah Hati, Yogyakarta, 

Media Pressindo, hlm 16 
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Daerah merupakan lembaga negara yang terdiri dari perwakilan dari tiap provinsi 

yang dipilih melalui pemilihan umum. Jumlah anggota DPD maksimal adalah 

sepertiga jumlah anggota DPR dan banyaknya anggota tiap provinsi tidak sama, 

maksimal empat orang. Masa jabatan sama seperti DPR lima tahun. Anggota DPD 

berdomisili di provinsinya dan berada di Ibu Kota negara ketika diadakan sidang. 

DPD adalah lembaga yang anggotanya adalah wakil-wakil provinsi yang dipilih 

melalui pemilihan umum tanpa melalui parpol . 

Dari setiap provinsi, dipilih empat anggota yang duduk di DPD, jumlah total 

anggota DPD adalah sepertiga jumlah anggota DPR. Masa jabatan anggota DPD 

adalah lima tahun dan berakhir saat anggota DPD baru mengucapkan sumpah atau 

janji. Anggota DPD juga sudah otomatis sebagai anggota MPR.24 Susunan 

Keanggotaan DPD berdasarkan Pasal 221 UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, 

DPR, DPD dan DPRD. DPD terdiri atas wakil-wakil Daerah Provinsi yang dipilih 

melalui pemilihan umum. Anggota DPD dari setiap provinsi ditetapkan sebanyak 

empat orang. Jumlah seluruh anggota DPD tidak lebih dari sepertiga jumlah 

anggota dari DPR. Keanggotaan dari DPD diresmikan oleh keputusan dari presiden.  

Anggota DPD berdomisili pada daerah yang pemilihannya dan selama 

siding bertempat tinggal di ibukota Negara Republik Indonesia. Masa jabatan dari 

anggota DPD ialah lima tahun dan berakhir bersamaan pada saat anggota DPD baru 

mengucapkan sumpah. Sebelum memangku jabatannya, anggota DPD 

                                                           
5Jimly Assiddiqie, 2007, Konstitusi dan Ketatanegaraan, Jakarta, The Biografy Institute, hlm 44 
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mengucapkan sumpah secara bersama-sama yang dipandu oleh ketua Mahkamah 

Agung dalam Sidang Paripurna DPD.  

Kedudukan dan Fungsi DPD, DPD merupakan lembaga perwakilan daerah 

yang berkedudukan sebagai lembaga negara. DPD mempunyai fungsi, antara lain 

sebagai berikut : 

a. Pengajuan usul, ikut dalam pembahasan dan memberikan pertimbangan 

yang berkaitan dengan bidang legislasi tertentu. 

b. Pengawasan atas pelaksanaan dalam undang-undang tertentu. 

DPD mempunyai tugas dan wewenang yang telah ditetapkan oleh peraturan 

perundang-undangan.   

a. Tugas dan wewenang anggota DPD antara lain sebagai berikut. 

1) Mengajukan keputusan mengenai rancangan Undang-Undang yang 

berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, 

pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan 

sumberdaya alam dan sumberdaya ekonomi, dan perimbangan keuangan 

pusat dan daerah. 

2) Memberikan pertimbangan kepada lembaga DPR tentang RAPBN dan 

RUU yang berkaitan dengan pendidikan, pajak, dan agama. 

3) Melakukan pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang mengenai hal-

hal yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, 

pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber 

daya alam dan sumber daya ekonomi, serta pengembangan keuangan pusat 

http://www.pengertianahli.com/2014/03/pengertian-tugas-fungsi-hak-dpr.html
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dan daerah.25 Dari uraian diatas dapat dijelaskan DPD mempunyai peran 

penting dalam pengembangan di daerahnya, untuk menunjang hubungan 

daerahnya dengan pusat itu adalah tugas dan wewenang DPD sebagai 

perwakilan dari daerah. Sukses tidaknya daerah tersebut tergantung dari 

DPD dan Pemerintah Daerah tersebut. Sebagai lembaga legislatif dan 

eksekutif kedua lembaga ini harus mampu mengoptimalkan peran, tugas 

dan wewenang mereka masing-masing dalam menciptakan daerah yang 

maju, nyaman dan cerdas teknologi hal inimerupakan impian dari 

masyarakat didaerah yang disalurkan aspirasinya melalui DPD. 26 

Menurut Pasal 22 D ayat 1 UUD 1945 bahwa” Dewan Perwakilan 

Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan 

undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat 

dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, 

pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta 

yang berkaitan dengan pertimbangan keuangan pusat dan daerah.” Hal ini 

sebagai acuan masyarakat untuk mendesak DPD untuk memajukan 

daerahnya masing-masing karena sudah jelas dasar hukumnya bahwa DPD 

mempunyai hak untuk mengajukan usulan kepada DPR dalam hal rumah 

tangga di daerahnya. Secara umum sudah dijelaskan fungsi, wewenang dan 

tugas DPD. 

                                                           
6  BNDS, Kajian Keberadaan Fungsi dan Peran DPD RI, 

https://bnpds.wordpress.com/2011/05/29/kajian-keberadaan-fungsi-dan-peran-dewan-perwakilan-

daerah-republik-indonesia, 23.30. 
26 Asshiddiqie Jimly, 2005, Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam 

UUD 1945, Yogyakarta, UII Press, hlm 160. 

https://bnpds.wordpress.com/2011/05/29/kajian-keberadaan-fungsi-dan-peran-dewan-perwakilan-daerah-republik-indonesia
https://bnpds.wordpress.com/2011/05/29/kajian-keberadaan-fungsi-dan-peran-dewan-perwakilan-daerah-republik-indonesia
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Dalam UUD 1945 dijelaskan bahwa Dewan Perwakilan Daerah ikut 

membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi 

daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan 

penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya 

ekonomi lainnya, serta pertimbangan keuangan pusat dan daerah. Serta 

memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang 

anggaran pendapatan dan belanja Negara dan rancangan undang-undang 

yang berkaitan dengan pajak, pedidikan dan agama. Pasal ini 

menggambarkan hubungan antara DPR, Presiden dan DPD RI dalam hal 

pembahasan RUU tertentu. Dalam Pembahasan RUU tertentu tersebut, 

kedudukan DPR RI dan Presiden sama kuat sesuai dengan mekanisme 

pembentukan undang-undang yang diatur dalam pasal 20. Sementara 

kedudukan DPD RI lemah jika dibandingkan dengan DPR RI dan Presiden 

karena DPD RI tidak memiliki kewenangan untuk memberikan persetujuab 

atau penolakan terhadap suatu rancangan undang-undang.  

Agar komunikasi politik dengan eksekutif menjadi baik, maka perlu 

disepakati adanya konsultasi secara periodik, misalkan setiap dua bulan atau 

tiga bulan sekali atau dapat dipercepat sesuai kebutuhan membahas 

masalah-masalah yang menjadi problem pengembangan otonomi daerah, 

baik dilakukan dengan presiden, maupun dengan menteri-menteri yang 

terkait dengan bidangnya. Dalam UUD 1945 diatur mengenai hubungan 

dalam hal keuangan. Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan 

belanja Negara diajukan oleh presiden untuk dibahas bersama DPR dengan 
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memperhatikan pertimbangan dari DPD.27 Hal itu memberikan gambaran 

hubungan presiden, DPR dan DPD dalam hal penetapan anggaran 

pendapatan dan belanja Negara berawal dari presiden mengajukan RUU 

anggaran pendapatan dan belanja Negara kepada DPR untuk dibahas 

dengan memperhatikan pertimbangan DPD.  

Dalam hal hubungan antara DPD dengan DPR mengenai pengajuan 

RUU tertentu dari DPD RI ke DPR sebagaimana dalam UUD 1945 

dijelaskan bahwa DPD dapat mengajukan RUU kepada DPR yang berkaitan 

dengan otonomi daerah, hubungan pusat dengan daerah, pembentukan dan 

pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan 

sumber daya ekonomi lainnya, pertimbangan keuangan pusat dan daerah. 

Dalam hal kewenangan DPD RI, DPD dapat memberikan pertimbangan 

kepada DPR atas RUU tertentu yang berkenaan dengan RUU APBN dan 

RUU yang berkaitan dengan pajak.  

 

4. Presiden dan Wakil Presiden 

Periode 18 Agustus 1945 – 15 Agustus 1950 adalah periode berlakunya 

konstitusi yang disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, yang kelak 

kemudian disebut sebagai UUD 1945. Periode ini dibagi lagi menjadi dua masa 

yaitu, pertama, antara 18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949 saat negara Indonesia 

berdiri sendiri, dan kedua antara 27 Desember 1949 – 15 Agustus 1950 saat negara 

                                                           
27 M. yusuf, 2013, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Arsitektur Histori, Peran dan 

Fungsi DPD RI Terhadap Daerah di era Otonomi Daerah, Yogyakarta, Graha Ilmu,hlm 61. 

http://id.wikipedia.org/wiki/18_Agustus
http://id.wikipedia.org/wiki/1945
http://id.wikipedia.org/wiki/15_Agustus
http://id.wikipedia.org/wiki/1950
http://id.wikipedia.org/wiki/PPKI
http://id.wikipedia.org/wiki/18_Agustus
http://id.wikipedia.org/wiki/1945
http://id.wikipedia.org/wiki/27_Desember
http://id.wikipedia.org/wiki/1949
http://id.wikipedia.org/wiki/27_Desember
http://id.wikipedia.org/wiki/1949
http://id.wikipedia.org/wiki/15_Agustus
http://id.wikipedia.org/wiki/1950
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Indonesia bergabung sebagai negara bagian dari negara federasi Republik Indonesia 

Serikat. Menurut UUD 1945, lembaga kepresidenan, yang bersifat personal, terdiri 

atas seorang presiden dan seorang wakil presiden.  

Lembaga ini dipilih oleh MPR dengan syarat tertentu dan memiliki masa 

jabatan selama lima tahun. Sebelum menjalankan tugasnya lembaga ini bersumpah 

di hadapan MPR atau DPR. Pada 18 Agustus 1945, untuk pertama kalinya, presiden 

dan wakil presiden dipilih oleh PPKI. Dalam masa peralihan ini kekuasaan presiden 

sangat besar karena seluruh kekuasaan MPR, DPR, dan DPA, sebelum lembaga itu 

terbentuk, dijalankan oleh presiden dengan bantuan Komite Nasional Indonesia 

Pusat (KNIP). Namun tugas berat juga dibebankan kepada presiden untuk mengatur 

dan menyelenggarakan segala hal yang ditetapkan UUD 1945. Hanya beberapa 

bulan pemerintahan, KNIP yang menjadi pembantu presiden dalam menjalankan 

kekuasaan MPR, DPR, dan DPA meminta kekuasaan yang lebih. Hal itu kemudian 

direspon oleh lembaga kepresidenan dengan memberikan kekuasaan untuk 

menetapkan haluan negara dan membentuk UU melalui Maklumat Wakil Presiden 

Nomor X yang dikeluarkan pada 16 Oktober 1945. Kurang dari sebulan, kekuasaan 

presiden berkurang dengan terbentuknya Kabinet Syahrir I yang tidak lagi 

bertanggung jawab kepadanya melainkan kepada Badan Pekerja KNIP.28  

Pada tahun-tahun berikutnya ketika keadaan darurat, 29 Juni 1946 – 2 

Oktober 1946, dan 27 Juni 1947 – 3 Juli 1947, presiden mengambil alih kekuasaan 

lagi. Begitu pula antara 29 Januari 1948 – 27 Desember 1949 kabinet kembali 

                                                           
28 Hartono, 2000, Sejarah Presiden di Indonesia, Jakarta, Fusindo Grafika, hlm 18. 
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bersifat presidensial . Saat pemerintahan, termasuk di dalamnya lembaga 

kepresidenan, di Yogyakarta lumpuh dan tidak dapat menjalankan tugasnya 

saat Agresi Militer Belanda II. Walau ditawan musuh, nampaknya lembaga ini tidak 

bubar. Sementara pada saat yang sama, atas dasar mandat darurat yang diberikan 

sesaat sebelum kejatuhan Yogyakarta, suatu Pemerintahan Darurat Republik 

Indonesia PDRI yang didirikan di pedalaman Sumatera 22 Desember 1948 – 13 Juli 

1949 mendapat legitimasi yang sah. Kondisi inilah yang menimbulkan 

pemerintahan dan juga lembaga kepresidenan ganda. Sebab pemerintahan darurat 

itupun memiliki pimpinan pemerintahan dengan sebutan Ketua Pemerintahan 

Darurat. Hal inilah yang sering menimbulkan kontroversi dan polemik 

berkepanjangan mengenai status pemerintah darurat dan status ketua pemerintah 

darurat. Bagi sebagian pihak, PDRI dan juga Ketua Pemerintahan Darurat adalah 

penerima tongkat estafet pemerintahan dan kepemimpinan nasional saat 

pemerintahan di ibukota tertawan musuh. Oleh karena itu kedudukannya tidak bisa 

diabaikan. Apalagi pada 13 Juli 1949, Ketua Pemerintah Darurat Syafruddin 

Prawiranegara secara resmi menyerahkan kembali mandat kepada Wakil 

Presiden Mohammad Hatta yang pulang dari tawanan musuh. Namun bagi pihak 

lain, tidak mundurnya presiden dan wakil presiden secara resmi menunjukkan 

tongkat estafet pemerintahan dan kepemmpinan nasional tetap dipegang 

oleh Soekarno dan Mohammad Hatta yang tertawan. Apalagi perundingan-

perundingan, seperti Perjanjian Roem-Royen, dilakukan dengan pemerintahan dan 

lembaga kepresidenan tertawan bukan dengan pemerintah darurat. 
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a. Presiden 

Presiden Indonesia merupakan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan 

yang memegang kekuasaan eksekutif menjalankan roda pemerintahan. Selain 

menjadi kepala negara presiden juga mempunyai tanggung jawab atas negara, 

apabila ada konfrensi maka presiden lah yang harus mewakili dari negaranya. 

Presiden dan wakil presiden dipilih langsung melalui pemilu oleh rakyat sesuai 

UUD 1945 sekarang. Masa jabatan presiden dan wakil presiden adalah lima tahun 

dua kali masa jabatan sejak mengucap janji dan dilantik oleh ketua MPR dalam 

sidang MPR. Dalam menjalankan program dan kebijakan, pelaksanaannya harus 

sesuai dengan UUD 1945 dan sesuai dengan tujuan negara dalam pembukaan 

Undang-undang dasar 1945 serta dibantu oleh kabinet menteri yang disusun secara 

otoriter oleh presiden sendiri.29 Selama lima tahun kabinet menteri yang dibentuk 

akan membantu presiden dalam melaksanakn undang-undang dan kinerja roda 

pemerintahan. Apabila kinerja menterinya tidak menunjukan peningkatan selama 

satu tahun bekerja membantu presiden, maka presiden mempunyai hak untuk 

meresufle kabinetnya. Apabila tidak diresufle maka akan mengganggu kinerja 

pemerintahan. 

Dalam menjalakan fungsinya sebagai kepala negara presiden haruslah 

bersikap bijaksana dalam mengambil setiap keputusan untuk kemajuan negaranya. 

Hal ini ditinjau dari setiap kegiatan presiden yang selalu mengadakan rapat kabinet 

untuk mejalankan proyeksi kedepan untuk negaranya.  

                                                           
29 Dr. Patrialis Akbar, 2002, Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945, Jakarta, 

Sinar Grafika, hlm 116. 
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Selama menjalankan roda pemerintahan, Presiden juga mempunyai hak untuk 

membuat peraturan apabila keadaan negara yang sangat genting atau darurat. 

Seperti halnya contohnya pada masa ini banyak kasus pemerkosaan dan 

pembunuhan secara keji di indonesia. Presiden lalu menyikapi dengan membuat 

peraturan presiden tentang hukuman kebiri pada pelaku pemerkosaan. Kemudian 

selain itu pemerintah juga berhak membuat peraturan pengganti undang-undang 

atau yang disebut dengan PERPU yang digunakan untuk mengganti undang-undang 

yang tidak jelas arah hukumnya. 

Wewenang Presiden sebagai kepala negara yaitu sebagai berikut : 

1) Membuat perjanjian dengan negara lain melalui persetujuan DPR. Membuat 

perjanjian dengan negara lain ini dapat diartikan perjanjian kerjasama dalam 

peningkatan pembangunan atau bisnis yang berkembang untuk kedua belah 

negara dan dalam hal ini harus melibatkan DPR agar terlihat transparansi agar 

tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. 

2) Mengangkat duta dan konsul itu adalah otoriter presiden hal ini tidak dapat 

diintervensi oleh pihak manapun sebab orang-orang yang dijadikan sebagai 

duta konsul adalah orang yang mempunyai kapabilitas serta dipercaya oleh 

presiden karena hal ini menyangkut kehormatan negara apabila memilih duta 

konsul untuk negara lain. 

3) Menerima duta dari negara asing hanya presiden saja karena sebagai kepala 

negara yang mempunyai wewenang untuk menerima duta dari negara lain 

adalah presiden.  



48 
 

4) Sebagai kepala negara presiden juga mempunyai wewenang untuk 

memberikan gelar, tanda jasa, tanda kehormatan kepada WNI ataupun WNA 

yang berjasa bagi Indonesia hal ini dilakukan sebagai bukti bahwa presiden 

itu dekat dan peduli dengan masyarakat tidak ada yang namanya tembok yang 

menghalangi derajat seorang presiden dengan masyarakat sipil biasa.  

Selain itu Presiden juga mempunyai wewenang sebagai kepala pemerintahan 

yaitu: 

a) Menjalankan kekuasaan pemerintah sesuai UUD. Yaitu melaksanakan roda 

pemerintahan sesuai Undang-Undang Dasar 1945 tidak keluar dari tujuan dari 

Undang-Undang Dasar 1945. 

b) Berhak mengusulkan RUU kepada DPR. Mengusulkan rancangan undang-

undang kepada DPR apabila diperlukan, dan RUU tersebut tidak bertentangan 

UUD 1945. 

c) Menetapkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang. Hak tersebut 

dibuat ketika Negara mengalami keadaan genting. 

d) Memegang teguh UUD dan menjalankan seluruh undang-undang dan 

peraturan dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa. 

e) Memberi grasi atau potongan masa hukuman tahanan pada narapidana pada 

saat hari-hari besar kenegaraan atau hari raya agama dan memberikan 

rehabilitasi sebagai bentuk kepedulian untuk menyelamatkan generasi bangsa 

yang menjadi korban narkoba.  

f) Memberi amnesti dan abolisi dengan pertimbangan DPR. 

 



49 
 

Selain sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, Presiden 

merupakan panglima angkatan tertinggi yang memiliki wewenang sebagai 

berikut: 

a) menyatakan perang, perdamaian, perjanjian dengan negara lain dengan 

persetujuan DPR. 

b) membuat perjanjian internasional dengan persetujuan DPR. 

c) menyatakan keadaan bahaya. 

 

b. Wakil Presiden 

Dalam sistem pemerintahan Indonesia ditentukan adanya satu jabatan 

presiden dan satu jabatan wakil presiden.Pada hakikatnya presiden dan wakil 

presiden adalah satu lembaga (institusi) yang tidak terpisahkan. Oleh karena itu, 

presiden dan wakil presiden di Indonesia dipilih dalam satu paket pemilihan. 

Presiden dan wakil presiden tidak dapat dijatuhkan atau diberhentikan karena 

alasan politik. 

Jika dapat diberhentikan karena alasan politik, kedua-duanya harus 

berhenti  secara bersama-sama. Jika ada alasan yang bersifat hukum (pidana), sesuai 

dengan prinsip yang berlaku dalam hukum pertanggungjawaban pidana pada 

pokoknya bersifat individu. Jadi, siapa saja di antara keduanya yang bersalah secara 

hukum, atas dasar prinsip hukum ia dapat diberhentikan sesuai prosedur yang 

ditentukan dalam konstitusi. 

Jika presiden berhenti atau diberhentikan, wakil presiden tidak secara 

otomatis ikut bersalah atau ikut diberhentikan, sehingga ia dapat tampil mengambil 
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alih kursi kepresidenan. Demikian juga jika presiden berhenti karena meninggal 

dunia, dengan sendirinya wakil presiden tampil sebagai penggantinya. Wakil 

presiden Republik Indonesia mempunyai kedudukan dan kekuasaan sebagai 

pengganti presiden. Pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden dapat 

dilaksanakan oleh beberapa alasan. Diantaranya apabila telah terjadi pelanggaran 

hukum (berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana 

berat lainnya, perbuatan tercela dan terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai 

presiden dan atau wakil presiden. 
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