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KATA PENGANTAR 

 

 

Segala puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat-Nya Laporan 

atau Prosiding Workshop Pancasila, Konstitusi dan Ketatanegaraan Badan Pengkajian Majelis 

Permusyawaratan Rakyat Tahun 2017 dengan tema : ”Penegasan Sistemem Presidensiil” berhasil 

diselesaikan. Laporan ini mendiskripsikan seluruh aktivitas workshop, mulai dari aktivitas dalam 

fase persiapan, fase pelaksanaan dan fase pelaporan workshop.  

Dengan selesainya laporan ini, sudah sepatutnya diucapkan terima kasih kepada:  

1. Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Sekretariat Jenderal Majelis 

Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, yang telah memberikan kepercayaan kepada 

Universitas Udayana untuk menyelenggarakan Workshop Pancasila, Konstitusi, dan 

Ketatanegaraan Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 2017 ini. 

2. Prof. Dr.dr. A.A. Raka Sudewi, Sp.S (K), selaku Rektor Universitas Udayana yang 

memberikan dukungan yang penuh atas terselenggaranya kegiatan ini khususnya memberikan 

izin terselenggaranya kegiatan workshop ini.   

3. Prof. Dr. I Made Arya Utama, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 

Udayana, yang memberikan dukungan terhadap kelancaran dan terselenggaranya kegiatan 

workshop ini. 

4. Ni Made Ari Yuliartini Griadhi, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara, dan 

Nyoman Mas Aryani, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Tata Negara dan Edward 

Tahunomas Lamury Hadjon, S.H., LL.M. dalam kegiatan ini sebagai Ketua Panitia Daerah 

Kuliah Umum Workshop Pancasila, Konstitusi, dan Ketatanegaraan Badan Pengkajian Majelis 

Permusyawaratan Rakyat Tahun 2017 yang dengan sepenuhnya memberikan waktu, tenaga 

dan pikiran dalam terselenggaranya kegiatan kuliah umum ini. 

5. Semua pihak yang tidak dapat disebuntukan satu per-satu yang telah berkontribusi dalam 

pelaksanaan dan pelaporan Workshop Pancasila, Konstitusi, dan Ketatanegaraan Badan 

Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 2017 ini.  

Adapun Workshop Pancasila, Konstitusi, dan Ketatanegaraan Badan Pengkajian Majelis 

Permusyawaratan Rakyat Tahun 2017 ini dilaksanakan dalam rangka mencari jawaban terkait isu 

ketatanegaraan yang krusial didiskusikan dalam forum-forum ilmiah, yakni terkait penegasan dan 

penguatan sistemem presidensiil. Tujuan dari workshop ini dalam rangka memberikan 

rekomendasi kepada Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat perihal penegasan dan 

penguatan sistemem presidensiil dalam bingkai perubahan UUD NRI 1945 yang kelima 

mendatang. Adapun workshop  ini dilaksanakan dengan metode diskusi panel.  





 

 

 

 

Keynote Speech Pimpinan MPR RI disusun oleh Biro Pengkajian MPR 

(Menyusul) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEMBAR KEYNOTE SPEECH PIMPINAN MPR RI 



SAMBUTAN PEMBUKAAN WORKSHOP PANCASILA, KONSTITUSI 

DAN KETATANEGARAAN BADAN PENGKAJIAN MAJELIS 

PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA : 

PENEGASAN SISTEMEM PRESIDENSIAL 

DISELENGGARAKAN OLEH 

BADAN PENGKAJIAN DPR RI BEKERJASAMA DENGAN UNIVERSITAS UDAYANA 

DENPASAR BALI 

 

Om Swastiastu,  

AssalammualaikumWarachmatullahi Wabarakatuh, 

Shalom, 

Namo Buddhayah, 

Salam Sejahtera untuk kita semua, 

Pertama, kami sampaikan permohonan maaf dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana 

yang berhalangan hadir dan menugaskan Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Udayana 

untuk membuka acara ini. Semoga hal ini tidak mengurangi makna dan tujuan dari Workshop ini.  

Ytahun: 

1. Ketua Badan Pengkajian MPR RI atau yang mewakili beliau. 

2. Para anggota Badan Pengkajian MPR RI. 

3. Para peserta Workshop Pancasila, Konstitusi dan Ketatanegaraan. 

4. Para undangan yang hadir, diantaranya dari KPU Daerah Provinsi Bali. 
 

Sesuai dengan ToR yang disiapkan oleh Badan Pengkajian MPR RI, dalam pertemuan ini kita 

akan mengkaji satu persoalan ketatanegaraan RI dengan tema: Penegasan Sistem Presidensial. 

Penataan ketatanegaraan bukan persoalan yang mudah karena berkaitan dengan soal hukum 

dasar. Semoga diskusi ini dapat menghasilan pemikiran yang jernih dan baik dan bermanfaat 

bagi tugas MPR RI dan bagi nusa dan bangsa. 

Kepada Badan Pengkajian MPR RI, Universitas Udayana mengucapkan terimakasih, semoga 

kerjasama ini tetap berlanjut dan memberi manfaat yang sebaik-baiknya. 
 

Denpasar, 15 September 2017 

a.n. Rektor Universitas Udayana, 

       Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Udayana 

 

 

Dr. I Gede Yusa, S.H., M.H.  

NIP. 19610720 198609 1 001 



BUTIR-BUTIR REKOMENDASI WORKSHOP PANCASILA, KONSTITUSI DAN 

KETATANEGARAAN BADAN PENGKAJIAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN 

RAKYAT BEKERJASAMA DENGAN UNIVERSITAS UDAYANA PADA HARI 

JUM’AT DAN SABTU, 15-16 SEPTEMBER 2017 

Novotel Hotel, Tuban, Badung, Bali, 15-16 September 2017 

Tema Workshop : “Penguatan Sistemem Presidensiil” 

 

 

BUTIR-BUTIR REKOMENDASI 

 

Dalam workshop ini, terdapat dua kelompok besar yang telah dibagi oleh Panitia Pusat dan Panitia 

Daerah, dan berikut adalah hasil rekomendasi dari masing-masing kelompok berikut dengan  

rumusannya tertuang secara berurutan dari rekomendasi kelompok pertama dan kemudian 

rekomendasi kelompok kedua sebagai berikut : 

 



HASIL PEMBAHASAN KELOMPOK I 

 

Hasil diskusi kelompok satu dalam bentuk poin-poin penting, kajian lebih lengkap dan 

komprehensif ada di makalah setiap topik, notulen diskusi. Adapun poin-poin penting hasil 

diskusi: 

1. Sistemem kepartaian yang ideal bagi penegasan sistemem pemerintahan presidensial dan 

pembiayaan partai politik (Makalah Oleh: Dr. Ni Ketut Sri Utari, S.H. M.H.; Dr. I Gede Yusa, 

S.H., M.H.; I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari, SH. M.Kn.) 

Konklusi: 

(1) Multi partai tidak bisa dihindari dan merupakan keniscayaan, jumlah yang ideal dua atau 

maksimal tiga partai, dilihat dari basis partai lima partai. 

(2)  Membatasi jumlah partai dengan jalan menaikkan batas parliamentary tahunreshold 

maksimal 6 persen dan berlaku untuk legislatiflatif tingkat pusat dan tingkat daerah.  

(3) Daerah pemilihan diperkecil dari 3-10 menjadi maksimal 5 dalam satu daerah pemilihan. 

(4) Pembiayaan partai dibiayai oleh partai itu sendiri, kurang setuju dibiayai oleh Negara. 

(5) Pembagian kursi menggunakan d’Hondt dan Sainte Lague Modifikasi. 

 

2. Desain Pemilu yang dapat mendorong penyederhanaan jumlah partai politik di Parlemen, 

korelasi Pemilu serentak dengan penegasan sistemem pemerintahan presidensial, serta 

penetapan ambang batas Parlemen dan presiden dalam rangka penegasan sistemem 

pemerintahan presidensial (Makalah oleh: Dr. Sukawati Lanang Perbawa, S.H., M.H.; Dr. I 

Wayan Jondra; Dra. Ni Luh Wirati ) 

Konklusi: 

(1). Pemilu dengan sistemem dan proses yang sederhana, waktu yang bersamaan, dan 

partisipasi pemilih yang optimal.  

(2). Sistemem distrik juga dikatakan bisa politik uang, tetapi mudah dan gampang diawasi. 

(3). Pemilihan dilakukan secara serentak antara pemilihan legislatiflatif dan pemilihan 

eksekutifkutif dari tingkat pusat hingga tingkat daerah. 

 

 

 



3. Langkah-langkah strategis untuk menyederhanakan jumlah fraksi di DPR yang diarahkan 

kepada pembentukan dua blok politik (pendukung dan penyeimbang pemerintah) (Makalah 

oleh Prof. Dr. Ibrahim R., S.H., M.H. dan Ni Putu Niti Suari Giri, S.H., M.H.) 

Konklusi: 

(1). Pembentukan fraksi di DPR berdasarkan pengelompokan partai politik pendukung 

pemerintah dan partai politik penyeimbang/kontrol pemerintah, dan dilakukan secara 

konsistemen. 

 (2). Perlu diatur secara tegas bahwa dua kelompok di badan perwakilan, kelompok 

penguasa dan oposisi, dan dilarang menyeberang kelompok oposisi ke yang berkuasa, 

oleh sebab itu pemilu legislatiflatif tidak bisa serentak, setiap dua tahun dipilih sepertiga 

anggota DPR. 

4. Penataan ulang sistemem legislatiflasi: presiden tidak memiliki kekuasaan dalam pembentukan 

undang-undang, tetapi diberikan hak Veto. ( Makalah oleh: Dr. Jimmy Z. Usfunan, S.H., 

M.H.; Made Nurmawati, S.H., M.H.; Ni Luh Gede Astariyani, S.H., M.H.) 

Konklusi: 

(1).  Kalau Presiden tidak memiliki kekuasaan legislatiflatif, maka perlu penguatan tugas 

dan fungsi DPD menjadi DPD yang soft bicameral, punya tugas utama dan tambahan. 

(2).  Tugas utama DPD, yaitu fungsi legislatiflasi dan fungsi kontrol yang terkait dengan 

otonomi daerah, hubungan pusat dengan daerah, pembentukan atau penghapusan 

daerah otonom baru atau/dan sumber kekayaan daerah.  

(3).   Tugas tambahan DPD dapat diberikan untuk melakukan fit and proper test calon 

anggota Ombudsman, Komnas HAM, KPI, dan KPPU.  

(4). Hak Veto presiden di Amerika Serikat ialah UU dibuat oleh DPR, dimintai persetujuan 

Senat, jika setuju dikirim ke presiden, presiden bisa veto atau tidak. Kalau diveto UU 

kembali ke DPR dan DPR pungut suara disetujui 2/3 untuk menolak veto, kemudian 

kirim ke Senat, pungut suara 2/3 setuju tolak veto presiden. Maka, UU itu harus 

dijalankan presiden. 

 

 

 

 



5. Penataan ulang kewenangan DPR dalam memberikan persetujuan atau pertimbangan untuk 

pengisian jabatan-jabatan tertentu serta penataan penggunaan hak DPR: hak interplasi, hak 

angket, hak menyatakan pendapat. (Makalah oleh: Dr. I Gusti Ayu Putri Kartika, S.H. M.H.; 

Dr. Made Gde Subha Karma Resen, S.H. M.Kn.) 

Konklusi: 

(1). Tugas dan fungsi utama dan tambahan DPR, tugas utama: Budgeting;  legislatiflatif, dan 

pengawasan. 

(2). Tugas tambahan yang berkaitan pertimbangan, persetujuan, pemilihan para pejabat, 

perlu dibatasi, sekarang DPR terlibat dalam penentuan jabatan banyak sekali:, yaitu: 

pilih Hakim Agung, KPK, KY, Gubernur dan Deputi Gubernur Bank Indonesia, KPU, 

Kapolri, Panglima TNI, Duta Besar. 

(3). Pengurangan tugas tambahan DPR bertujuan untuk meningkatkan efektivitas tugas 

legislatiflasi, control, dan budgeting. 

PERSONALIA KELOMPOK I: 

1. Prof. Dr. Ibrahim R., S.H., M.H.    (Ketua Kelompok) 

2. Dr. Made Gde Subha Karma Resen, S.H., M.Kn. (Sekretaris Kelompok) 

3. Dr. I Gede Yusa, S.H., M.H.     (Anggota Kelompok) 

4. Dr. Ni Ketut Sri Utari, S.H., M.H.   (Anggota Kelompok) 

5. Dr. I Gusti Ayu Putri Kartika, S.H., M.H.  (Anggota Kelompok) 

6. Dr. Sukawati Lanang Perbawa, S.H., M.H.  (Anggota Kelompok) 

7. Dr. Jimmy Z. Usfunan, S.H., M.H.   (Anggota Kelompok) 

8. Dr. I Wayan Jondra     (Anggota Kelompok) 

9. Dra. Ni Luh Wirati, M.H.     (Anggota Kelompok) 

10. Ni Luh Gede Astariyani, S.H., M.H.   (Anggota Kelompok) 

11. Made Nurmawati, S.H., M.H.    (Anggota Kelompok) 

12. I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari, S.H., M.Kn.  (Anggota Kelompok) 

13. Ni Putu Niti Suari Giri, S.H., M.H.   (Anggota Kelompok) 

14. I Kadek Arimbawa (Anggota Badan Pengkajian MPR RI dari Kelompok DPD RI) 

15. Drs. H. Fadholi (Anggota Badan Pengkajian MPR RI dari Fraksi Nasdem) 

Notulen Kelompok I : 

1. Bagus Hermanto     (Fakultas Hukum Universitas Udayana) 

2. Ida Bagus Gede Putra Agung Dhikshita  (Fakultas Hukum Universitas Udayana) 

 

 



LAPORAN DISKUSI KELOMPOK II 

 

Ketua:  I Nengah Suantra, S.H., M.H. 

Sekretaris :  Sagung Putri M.E. Purwani, S.H., M.H. 

 

Pendahuluan 

1. Umum 

Diskusi Kelompok ini merupakan agenda utama dari seluruh rangkaian kegiatan Workshop 

Pancasila, Konstitusi dan Ketatanegaraan “Ketatanegaraan Penegasan Sistemem Presidensial”. 

Kegiatan diskusi berlangsung setelah acara Pembukaan dan penjelasan teknis pelaksanaan 

Workshop, dimulai pukul 13.30-17.00 WITA. Kegiatan diskusi dimulai dengan pemilihan Ketua 

dan Sekretaris Kelompok.  

    

2. Maksud dan Tujuan 

Di dalam Kerangka Acuan Workshop ditegaskan tujuan kegiatan yaitu: 

1. Memperoleh masukan dari para pakar/akademisi, praktisi, tokoh masyarakatarakat mengenai 

langkah-langkah yang perlu ditempuh untuk semakin mempertegas sistemem pemerintahan 

presidensial sebagai tindak lanjut dari Rekomendasi MPR masa jabatan 2009-2014, yakni 

melakukan penataan sistemem ketatanegaraan melalui perubahan kelima Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

2. Output Kegiatan Workshop adalah Rekomendasi dan Prosiding yang disusun oleh Panitia 

daerah dan disampaikan kepada Badan Pengkajian MPR melalui Biro Pengkajian Sekretariat 

Jenderal MPR, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan workshop. 

Diskusi Kelompok dilakukan dengan maksud untuk mendiskusikan dan melakukan 

pembahasan secara interaktif tematik permasalahan yang ditentukan oleh Panitia. Tujuannya yaitu 

untuk mengidentifikasi aspek-aspek yang merupakan latar belakang permasalahan, berbagai 

pandangan dari peserta diskusi, dan menemukan solusi – rekomendasi terhadap permasalahan 

tersebut.  

 

3. Ruang Lingkup 

Kegiatan diskusi diawali dengan pemilihan ketua dan sekretaris kelompok. Kemudian 

mensepakati mekanisme jalannya diskusi. Tematik permasalahan yang didiskusikan yaitu:  

a. Sinkronisasi reformulasi sistemem perencanaan pembangunan nasional model GBHN 

dengan sistemem pemerintahan presidensial. 



b. Pelaksanaan Sidang Tahunan MPR sebagai fasilitasi bagi lembaga-lembaga negara untuk 

menyampaikan laporan kinerja kepada rakyat, hubungannya dengan penegasan sistemem 

pemerintahan presidensial. 

c. Kejelasan kewenangan wakil presiden dan relasi antara presiden dan wakil presiden. 

d. Penguatan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam sistemem pemerintahan 

presidensial, serta langkah-langkah strategis untuk menjawab pertanyaan keberadaan 

anggota DPD, antara keterpilihan dan keterwakilan dengan daerah. 

e. Desain otonomi daerah dalam kerangka penegasan sistemem pemerintahan presidensial. 

 

4. Dasar 

Kerangka Acuan Workshop Pancasila, Konstitusi dan Ketatanegaraan Penegasan Sistemem 

Presidensial yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. 

 

Kegiatan yang Dilaksanakan 

 Kegiatan yang dilakukan yaitu mendiskusikan dan membahasa tematik permasalahan 

tersebut di atas. Bahasan dilakukan secara kronologis per-tema mulai dari tema nomor 1 dan 

seterusnya. Bahasan setiap tema diawali dengan pemaparan oleh peserta yang mendapatkan tugas 

membuat paper tema tersebut. Setelah itu, diberikan kesempatan kepada peserta untuk membahas: 

memberikan masukan atau menanyakan permasalah yang belum jelas bahasan atas tema tersebut. 

Jalannya diskusi sebagai berikut: 

Topik 1: Sinkronisasi Reformasi Sistemem Perencanaan Pembangunan Nasional model 

GBHN dengan sistem pemerintahan presidensial 

1. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sangat penting untuk adanya pelaksanaan 

pembangunan yang berkesinambungan dan konsistemen dalam rangka pencapaian tujuan 

Negara. Untuk itu, tujuan Negara yang tercantum di dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 

dan dasar Negara Pancasila harus dijadikan landasan penyusunan sistemem perencanaan 

pembangunan nasional. Visi dan misi calon Presiden dan Wakil Presiden harus berdasarkan 

pada sistemem perencanaan pembangunan nasional. Bentuk hukum sistemem perencanaan 

pembangunan nasional model GBHN yaitu Ketetapan MPR 

2. Pendapat lain menyatakan bahwa tidak perlu sistemem perencanaan pembangunan nasional 

model GBHN, tetapi cukup menggunakan RPJP dan RPJM yang materi muatannya sebagai 

penjabaran dari visi dan misi calon Presiden dan Wakil Presiden. Bentuk hukum pengaturan 

RPJP dan RPJM yaitu UU dan peraturan pelaksanaannya. 



3. Produk hukum Ketetapan sebagai wadah pengaturan Sistemem Perencanaan Pembangunan 

Nasional model GBHN tidak berimplikasi pada permasalahan perubahan status MPR RI 

menjadi lembaga tertinggi Negara, melainkan mencerminkan lembaga perwakilan seluruh 

rakyat Indonesia.  

 

Topik 2:  Pelaksanaan Sidang Tahunan MPR sebagai Fasilitasi bagi lembaga Negara 

untuk menyampaikan laporan kinerja kepada rakyat, hubungannya dengan 

penegasan sistem pemerintahan presidensial. 

1. Sidang tahunan MPR RI sangat penting sebagai wahana mempertahankan integritas bangsa 

dan konektivitas serta kontinuitas hubungan pusat dan daerah. Sidang tahunan MPR RI 

diselenggarakan untuk penyampaian laporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan oleh 

Presiden sebagai konsekuensi Presiden dipilih langsung oleh rakyat, bukan sebagai laporan 

pertanggungjawaban Presiden kepada MPR RI.  

2. Dalam sidang tahunan tersebut laporan kinerja seluruh lembaga negara disampaikan kepada 

rakyat oleh Presiden sebagai kepala Negara.   

3. Dengan demikian pelaksanaan sidang tahunan MPR RI memperkuat keberadaan sistemem 

Presidensial yang dianut dalam UUD NRI Tahun 1945.  

Topik 3:  Kejelasan kewenangan Wakil Presiden dan relasi antara Presiden dan Wakil 

Presiden. 

1. Kewenangan Wakil Presiden yang diatur di dalam UUD NRI Tahun 1945 sudah jelas sesuai 

dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 6A.  

2. Dalam Pelaksanaan kekuasaan pemerintahan Negara dalam kerangka sistemem presidensial 

perlu kewenangan Wakil Presiden diatur secara fleksibel berdasarkan Keputusan Presiden. 

3. Namun dalam rangka penegasan sistem presidensial, kewenangan Presiden dan Wakil 

Presiden harus diatur di dalam UU Kepresidenan, terutama berkaitan dengan pengisian 

jabatan-jabatan tertentu tidak memerlukan persetujuan atau pertimbangan DPR.    

Topik 4:  Penguatan kewenangan DPD dalam Sistemem pemerintahan presidensial, 

serta langkah-langkah strategis untuk menjawab pertanyaan keberadaan 

DPD antara keterpilihan dan keterwakilan dengan daerah. 

1. Kewenangan DPD dalam sistemem pemerintahan presidensial perlu diperkuat, terutama di 

bidang legislatiflasi sebab DPD merupakan representasi keterwakilan daerah dalam rangka 

mengakomodasi dan menyalurkan aspirasi daerah.   



2. Penguatan kewenangan DPD dilakukan dengan mengamandemen beberapa pasal dalam 

UUD NRI Tahun 1945, yaitu: 

a. Pasal 5 ayat (1) yang menentukan: “Presiden berhak mengajukan rancangan undang-

undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat”. RUU yang masuk kewenangan DPD, 

Presiden berhak mengajukan RUU tersebut kepada DPD. 

b. Pasal 20 ayat (1) yang menentukan: “Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi 

legislatiflasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.” DPD juga memiliki fungsi 

legislatiflasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan berkaitan dengan kewenangan 

DPD.  

c. Pasal 22D. Pasal 22D perlu diimplementasikan sesuai dengan putusan MK No. 92/ 

PUU-X/2012. 

3. Keanggotaan DPD tidak dapat berasal dari partai politik demi konsistemensi dengan 

prinsip representasi keterwakilan.  

Topik 5: Desain Otonomi daerah dalam kerangka penegasan sistemem pemerintahan 

presidensial. 

1. Otonomi daerah diberikan dalam rangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia 

dengan sistemem pemerintahan presidensial. Dalam sistemem pemerintahan presidensial 

kedudukan presiden harus kuat dan memiliki hubungan yang baik dan harmonis secara 

vertikal maupun horizontal.   

2. Untuk menciptakan desain otonomi daerah dalam rangka penegasan system pemerintahan 

presidensial, maka perlu dilakukan rekonstruksi desain otonomi daerah yang ada, yaitu: 

a. Prinsip otonomi diletakkan pada daerah provinsi. 

b. Gubernur dipilih langsung oleh rakyat dan diangkat oleh presiden dengan 

pertimbangan karena gubernur disamping sebagai kepala daerah juga merupakan  

wakil pemerintah pusat yang ada di daerah. 

c. Bupati dan walikota dipilih oleh DPRD Kabupaten/ Kota dan diangkat oleh 

gubernur dengan pertimbangan untuk memperkuat hubungan antara bupati dan 

gubernur sekaligus dengan pemerintah pusat. 

d. Untuk memperkuat hubungan pusat dan daerah, dalam pemilihan Gubernur perlu 

ditetapkan kepala daerah tahunreshold sebesar 20% dan presiden memiliki hak 

sebesar 35%.  



e. Pemilihan gubernur dilakukan pemilihan langsung oleh rakyat untuk mendapatkan 

dua calon gubernur. Selanjutnya KPU menyampaikan kepada Presiden untuk 

menetapkan gubernur terpilih.  

f. Pemilihan Bupati/ Walikota dilakukan pemilihan oleh DPRD Kabupaten/Kota 

untuk mendapatkan dua calon Bupati/ Walikota. Selanjutnya KPU menyampaikan 

kepada Gubernur untuk menetapkan Bupati/ Walikota terpilih. 

Desain Otonomi daerah dalam kerangka penegasan sistemem pemerintahan presidensial 

digambarkan dalam diagram alir dibawah ini. 
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Pencatat   : 1. Ni Putu Mella Manika 

     2. I Made Marta Wijaya 

Peserta rapat  : 1. Prof. Dr. I Gusti Ngurah Wairocana, SH.,MH 

                                      2. Prof. Dr. Made Subawa, SH.,M.S. 

                                      3. Prof. Dr. I Wayan Parsa, SH.,M.Hum. 

                                      4. Dr. I Nyoman Suyatna, SH.,MH 

                                      5. Dr. I Gusti Bagus Suryawan, SH.,M.Hum. 

                                      6. I Ketut Sudiarta, SH.,MH 

                                      7. Nyoman Mas Aryani, SH.,MH 

                                      8. Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati, SH.,M.Kn.,LLM 

                                      9. Edward Tahunomas Lamury Hadjon, SH.,LLM 

 10. Putu Novarisna Wiyatna, SH.,MH 

 

 

Tuban, Badung – Bali, 16 September 2017 

Pemimpin Rapat : I Nengah Suantra, SH.,MH 

Fakultas Hukum Universitas Udayana, 

NIP. 19561231 198403 1 011 

 



NOTULENSI WORKSHOP PANCASILA, KONSTITUSI DAN KETATANEGARAAN 

BADAN PENGKAJIAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT 

BEKERJASAMA DENGAN UNIVERSITAS UDAYANA PADA HARI JUM’AT DAN 

SABTU, 15-16 SEPTEMBER 2017 

Novotel Hotel, Kuta, Badung, Bali, 15-16 September 2017 

Tema Workshop : “Penguatan Sistemem Presidensiil” 

 

 

PEMBUKAAN 

 

Peserta Workshop Pancasila, Konstitusi dan Ketatanegaraan Badan Pengkajian Majelis 

Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang hadir terlebih dahulu melakukan registrasi 

yang telah dibuka dari Pukul 08.30 WITA hingga Pukul 09.00 WITA di Meeting Room, Novotel 

Hotel, Tuban, Badung.  

Acara berikutnya dilanjuntukan dengan pembukaan oleh Moderator Panitia Daerah, Ibu 

I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari, S.H., M.Kn. yang membuka Workshop Pancasila, Konstitusi 

dan Ketatanegaraan Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 

Tahun  2017, bertemakan: “Penguatan Sistemem Presidensiil”. 

Dalam kegiatan ini, acara dihadiri oleh anggota Badan Pengkajian MPR RI, para peserta 

dari berbagai Universitas di Bali, perwakilan dari KPU Provinsi Bali serta panitia teknis pusat 

maupun daerah, dengan rincian sebagai berikut : 

Pertama, anggota Badan Pengkajian MPR RI, yakni sebagai berikut : 

1) Martin Hutabarat, S.H. (Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR RI, dari Fraksi P-Gerakan 

Rakyat Indonesia Raya). 

2) M. Syukur, S.H. (Anggota Badan Pengkajian MPR RI, dari Kelompok DPD RI) 

3) Drs. A.H. Mujib Rohmat (Anggota Badan Pengkajian MPR RI, dari Fraksi P-Golongan 

Karya). 

 

 



 

4) I Kadek Arimbawa (Anggota Badan Pengkajian MPR RI, dari Kelompok DPD RI) 

5) Drs. Fadholi (Anggota Badan Pengkajian MPR RI, dari Fraksi P-Nasional Demokrat). 

 
Kedua, Kepala Biro Pengkajian Sekretariat Jenderal MPR RI, Drs. Yana Indrawan, M.Si. 
 
Ketiga, Rektor Universitas Udayana yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Dekan III Fakultas 

Hukum Universitas Udayana, Dr. I Gede Yusa, S.H., M.H. 

Keempat, para peserta dari berbagai Universitas di Bali, perwakilan dari KPU Provinsi Bali 

serta panitia teknis pusat maupun daerah. 

Kemudian, dilanjutkan dengan menyanyikan Lagu Indonesia Raya yang dipandu oleh 

dirigen dari Fakultas Hukum Universitas Udayana, Ni Putu Novarisna Wiyatna, S.H., M.H. 

Acara berikutnya yakni pembacaan sambutan Rektor Universitas Udayana yang 

disampaikan oleh Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Udayana, Dr. I Gede Yusa, S.H., 

M.H. sebagaimana terlampir, yang intinya terkait dengan poin-poin berikut ini :  

Pertama, permohonan maaf dari Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana tidak 

dapat hadir untuk memberikan kata sambutan, dan dalam hal ini Wakil Dekan III Fakultas 

Hukum Universitas Udayana ditugaskan untuk memberi kata sambutan, dengan harapan tidak 

mengurangi tujuan dan makna dari workshop ini. 

Kedua, ucapan selamat datang kepada para anggota Badan Pengkajian MPR serta kepada 

seluruh peserta maupun panitia pusat dan daerah yang berkenan hadir dalam workshop ini. 

Ketiga, harapan agar kiranya acara ini dapat menjadi wahana menjawab persoalan 

ketatanegaraan yang harus dikaji secara serius, dan berterima kasih kepada para ahli 

ketatanegaraan yang hadir pada kesempatan ini. Harapan juga dinyatakan kiranya acara ini dapat 

menghasilkan pemikiran-pemikiran yang bijak terkait sistemem presidensiil yang dianut di 

Indonesia, dan dapat membantu Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menyusun dan 

mengelola ketatanegaraan, dan hal tersebut adalah tugas yang berat terkait banyak aspek yang 

musti dipertimbangkan. Serta, harapan terakhir atas kegiatan diskusi ini, kiranya dapat 

menghasilkan hasil rekomendasi yang menjadi sebuah masukan konstruktif bagi gagasan 

perubahan kelima Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Acara berikutnya yakni pembacaan sambutan atau keynote speech Pimpinan Badan 

Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, yang dalam kesempatan ini 

disampaikan oleh Martin Hutabarat, S.H. 

 

 



Adapun poin-poin yang disampaikan yakni sebagai berikut : 

Pertama, ucapan syukur atas rahmat dan karunia-Nya, dan dapat hadir dalam Workshop MPR 

RI 2017, dan memberikan penghargaan setinggi-setingginya kepada Rektor Universitas Udayana 

yang pada kesempatan ini diwakili oleh Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Udayana. 

Kedua, kegiatan ini adalah langkah efektif, konstitusional, dalam mewujudkan kehidupan 

berbangsa dan bernegara, yang membahas perihal Penegasan dan penguatan sistemem 

presidensial, yang mengemuka dikalangan akademisi ketatanegaraan, bahwasanya selaras 

dengan tujuan Negara yang termaktub dalam Pancasila dan UUD NRI 1945. 

Ketiga, dalam diskusi ini akan dibahas perihal pilihan mana yang paling cocok dan sesuai 

dengan budaya politik di Indonesia, bahwa Indonesia pernah menerapkan sistemem parlementer 

dan tidak berhasil. Dan kemudian tergantikan dengan sistemem presidensiil kembali, dan dalam 

hal ini Eksekutifkutif dan Legislatiflatif, menjadi tiga cabang kekuasaan dan kemudian Dewan 

Perwakilan Rakyat dipilih oleh rakyat, Presiden dikonsentrasikan kekuasaannya, para menteri 

adalah pembantu presiden. Dari sisi historis, tampak terjadinya penyimpangan dan pengaburan 

terhadap konsepsi sistemem presidensiil sebagaimana praktik di era Presiden Soekarno dengan 

Orde Lamanya dan Presiden Soeharto dengan Orde Barunya, maupun pergolakan atau situasi 

politik. Dalam perubahan UUD NRI 1945, berbagai ruang kealpaan dalam Konstitusi, hendaknya 

diubah. 

Keempat, beberapa kajian yang penting dapat menjadi aspirasi dari para akademisi pada 

kegiatan ini yakni : Sistem kepartaian yang ideal bagi penegasan sistemem pemerintahan 

presidensial dan pembiayaan partai politik, Desain pemilu yang dapat mendorong 

penyederhanaan jumlah partai politik di parlemen, korelasi pemilu serentak dengan penegasan 

sistem pemerintahan presidensial, serta penetapan ambang batas parlemen dan presiden dalam 

kerangka penegasan sistemem pemerintahan presidensial, Langkah-langkah strategis untuk 

menyederhanaan jumlah fraksi di DPR yang diarahkan kepada pembentukan dua blok politik 

(pendukung dan penyeimbang pemerintah), Penataan ulang sistemem legislatiflasi: presiden 

tidak memiliki kekuasaan dalam pembentukan undang-undang, tetapi diberikan hak veto, 

Penataan ulang kewenangan DPR dalam memberikan persetujuan atau pertimbangan untuk 

pengisian jabatan-jabatan tertentu, serta penataan penggunaan hak DPR: hak interpelasi, hak 

angket, hak menyatakan pendapat, Sinkronisasi reformulasi sistemem perencanaan pembangunan 

nasional model GBHN dengan sistemem pemerintahan presidensial, Pelaksanaan Sidang 

Tahunan MPR sebagai fasilitasi bagi lembaga-lembaga negara untuk menyampaikan laporan 

kinerja kepada rakyat, hubungannya dengan penegasan sistem pemerintahan presidensial, 

Kejelasan kewenangan wakil presiden dan relasi antara presiden dan wakil presiden, Penguatan 

kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam sistem pemerintahan presidensial, serta  



langkah-langkah strategis untuk menjawab pertanyaan keberadaan anggota DPD, antara 

keterpilihan dan keterwakilan dengan daerah, serta Desain otonomi daerah dalam kerangka 

penegasan sistem pemerintahan presidensial. 

Keenam, Gagasan yang telah dikemukakan adalah penting dan strategis, bagi MPR bahkan 

Negara Indonesia, dan menjadi forum ini sebagai forum gagasan terkait berbangsa bernegara dan 

proyeksi idealitika Bangsa Indonesia kedepan sesuai kebutuhan, peluang, dan tantangan. 

Ketujuh, ucapan terimakasih pada kegiatan Workshop ini, dan dapat menjadi berguna bagi 

bangsa Indonesia. 

Kemudian, dilanjuntukan dengan sesi foto bersama, sebagaimana terlampir dan disertai 

dengan penyerahan cinderamata dari Universitas Udayana kepada Badan Pengkajian Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, diwakili oleh Dr. I Gede Yusa, S.H., M.H. Kemudian Martin 

Hutabarat, S.H., selaku Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR RI menyerahkan cinderamata 

Majelis Permusyawaratan Rakyat kepada Wakil Dekan III FH UNUD, Dr. I Gede Yusa, S.H., 

M.H, dilanjuntukan dengan sesi foto bersama antara peserta, panitia dan Pimpinan serta anggota 

Badan Pengkajian MPR RI. 

Acara selanjutnya adalah pembacaan doa oleh petugas dari Panitia Daerah, yakni Putu 

Bagus Dananjaya. Kemudian, kegiatan workshop dilanjuntukan yakni penjelasan teknis 

workshop oleh Drs. Yana Indrawan, M.Si., selaku Kepala Biro Pengkajian MPR RI, dan 

kemudian dilanjuntukan dengan agenda istirahat, sembahyang dan makan siang (ISBAMA). 

PEMBAHASAN 

Acara workshop Pancasila, Konstitusi dan Ketatanegaraan Badan Pengkajian MPR RI 

dilanjuntukan dengan sesi diskusi kelompok yang masing-masing telah dibagi sesuai pembagian 

dari Panitia Daerah. Kemudian, masing-masing kelompok mendiskusikan sesuai dengan 

pembagian materi yang diberikan. Adapun pembagian tersebut yakni sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 



 

DAFTAR PESERTA DAN MATERI BAHASAN 

Kelompok 1 

Peserta Makalah/Materi Bahasan 

1. Dr. Ni Ketut Sri Utari, S.H., M.H 

2. Dr. I Gede Yusa.,SH.,MH 

Sistemem kepartaian yang ideal bagi 

penegasan sistemem pemerintahan 

presidensial dan pembiayaan partai politik. 

1. Dr. Sukawati Lanang Perbawa, 

SH,MH 

2. Dr. Wayan Jondra 

3. Dra.  Ni Luh Wirati, M.H. 

Desain pemilu yang dapat mendorong 

penyederhanaan jumlah partai politik di 

parlemen, korelasi pemilu serentak dengan 

penegasan sistemem pemerintahan 

presidensial, serta penetapan ambang batas 

parlemen dan presiden dalam kerangka 

penegasan sistemem pemerintahan 

presidensial. 

1. Prof. Dr. Ibrahim R., S.H., M.Hum. 

2. Ni Putu Niti Suari Giri, S.H., M.H. 

Langkah-langkah strategis untuk 

menyederhanaan jumlah fraksi di DPR yang 

diarahkan kepada pembentukan dua blok 

politik (pendukung dan penyeimbang 

pemerintah). 

1. Dr. Jimmy Z. Usfunan, S.H., M.H. 

2. Made Nurmawati, S.H., M.H. 

3. Ni Luh Gede Astariyani, S.H., M.H. 

Penataan ulang sistemem legislatiflasi: 

presiden tidak memiliki kekuasaan dalam 

pembentukan undang-undang, tetapi 

diberikan hak veto. 

 

1. Dr. I G A Putri Kartika, S.H., M.H. 

2. Dr. Made Gde Subha Karma Resen, 

S.H., M.Kn. 

 

 

Penataan ulang kewenangan DPR dalam 

memberikan persetujuan atau pertimbangan 

untuk pengisian jabatan-jabatan tertentu, serta 

penataan penggunaan hak DPR: hak 

interpelasi, hak angket, hak menyatakan 

pendapat. 

 



 

Kelompok 2 

Peserta Makalah/Materi Bahasan 

1. Prof. Dr. I Made Subawa, S.H., M.S. 

2. Prof.Dr. I Wayan Parsa.,SH., M.Hum. 

 

Sinkronisasi reformulasi sistemem 

perencanaan pembangunan nasional model 

GBHN dengan sistemem pemerintahan 

presidensial. 

1. I Nengah Suantra.,SH.,MH. 

2. Dessy Sukaasih.,SH.,MH. 

3.  

Pelaksanaan Sidang Tahunan MPR sebagai 

fasilitasi bagi lembaga-lembaga negara untuk 

menyampaikan laporan kinerja kepada rakyat, 

hubungannya dengan penegasan sistemem 

pemerintahan presidensial. 

1. Edward T.L. Hadjon, SH., LLM 

2. Nyoman Mas Aryani., SH.,MH 

3. Ketut Ardani., SH., MKn 

Kejelasan kewenangan wakil presiden dan 

relasi antara presiden dan wakil presiden. 

 

1. Dr. I.G.B Suryawan, SH, MH 

2. Putu Novarisna Wiyatna, SH, MH 

 

Penguatan kewenangan Dewan Perwakilan 

Daerah dalam sistemem pemerintahan 

presidensial, serta langkah-langkah strategis 

untuk menjawab pertanyaan keberadaan 

anggota DPD, antara keterpilihan dan 

keterwakilan dengan daerah. 

1. Prof.Dr. I Gusti Ngurah Wairocana, 

SH.MH 

2. Dr. I Nyoman Suyatna, SH.MH 

3. I Ketut Sudiarta, SH.MH 

Desain otonomi daerah dalam kerangka 

penegasan sistemem pemerintahan 

presidensial. 

 

Dalam hal ini tergambar dalam notulen kelompok masing-masing sebagai berikut : 

 

 

 



 

NOTULEN DISKUSI KELOMPOK WORKSHOP PANCASILA, KETATANEGARAAN 

DAN KONSTITUSI BADAN PENGKAJIAN MPR RI TAHUN 2017 

Oleh : 

Panitia Daerah Badan Pengkajian MPR RI Tahun 2017 

Novotel Hotel, Tuban, Badung, Bali, 15-16 September 2017 

KELOMPOK PERTAMA 

Adapun kelompok menunjuk secara aklamasi Prof. Dr. Ibrahim R., S.H., M.H. selaku Ketua 

Kelompok. Kemudian, Dr. Made Gde Subha Karma Resen, S.H., M.Kn. selaku Sekretaris 

Kelompok.  

Kemudian Ketua Kelompok mempersilahkan kepada masing-masing peserta sesuai materi 

yang diberikan untuk mempersiapkan dirinya. Adapun secara terperinci disampaikan makalah 

dari masing-masing peserta yang terekam dalam notulen sebagai berikut : 

Materi 1. Dr. I Gede Yusa, S.H., M.H. dengan judul : “Sistemem Kepartaian yang Ideal Bagi 

Penegasan Sistemem Pemerintahan Preisdensial dan Pembiayaan Partai Politik”. Dengan 

uraiannya sebagai berikut : 

Sistem kepartaian yang ada didunia kaitannya dengan pemerintahan, mono system dan sistem 

kepartaian multipartai. 

Klasifikasi atas dasar jumlah partai yang berpengaruh dalam Badan Perwakilan : 

a. Mono partai 

b. Dua partai 

c. Multi partai Eropa Juga Indonesia 

Di era Orde Baru adanya partai tunggal memperkuat system presidensiil, pembangunan dapat 

berjalan lancar lima tahun sekali, terlebih MPR yang membuat, pelaksanaan Pemerintahan 

tidak diganggu oleh riak-riak. Sistem Kepartaian Tunggal, juga pernah dua partai politik dan 

Golkar, fusi beberapa partai politik, setelah tahun. 1971, beragama (PPP), Nasionalis (PDI), 

dan satu Golongan Karya. Terkait keinginan masyarakat di era reformasi, sistem. Partai 

tersebut tidak disenangi rakyat. Rakyat melalui MPR memberikan muncuLembaga Negaraya 



 

banyak partai (multipartai), stlh UU 2 Tahun 1999, ada 48 partai politik. S.D. Tahun. 2014, 12 

Partai Nasional dan 4 Partai Lokal. Dengan multipartai, tidak begitu politik, timbul kegaduhan 

dan riak-riak politik, yang awal dukung jadi tidak, yang tidak jadi dukung. Sesuai tema, maka 

diusulkan jalan tengah bila sistem Multipartai, ataupun monopartai, sesuai dengan kondisi 

bangsa, Indonesia menganut jalan tengah, terinspirasi dengan dasar Negara, sistem. 5 partai 

(Panca partai), ada partai yang berkeagamaan (Partai Ketuhanan), Partai Kemanusiaan, Partai 

Persatuan, Partai Kerakyatan dan Partai Keadilan. Sangat efektif, dalam hal penganggaran, 

tidak keluar banyak uang biayai partai politik. 

Dalam hal ini, mengapa meski digabung : 

1. Percepat tercapainya tujuan nasional dan cita-cita bangsa. 

2. Mengurangi pekotak-kotakan dalam masyarakatarakat. 

3. Perkaut partai dalam pendanaan dan sumber daya manusia. 

4. Kemungkinan secara silih berganti partai yang memegang pemerintahan 

5. Perkuat sistemem Pemerintahan Presidensiil 

Kemudian, terkait pembiayaan Partai politik : 

1. Partai politik sebaiknya dibiayai kader, bukan anggota, bukan ambil dari kelompok 

usahawan atau swasta, khawatir terdapat politik balas budi. (Partai banyak, anggaran 

ditingkatkan, tentunya tidak bagus, seperti haLembaga Negaraya Indonesia saat ini). 

2. Bantuan dari pemerintah. 

3. Usaha lain atau kegiatan-kegiatan dari partai dalam rangka penguatan integritas, harus 

kurangi Sumbangan Swasta. 

4. Sumbangan yang tidak mengikat. 

Tanggapan : 

1. Ketua Diskusi 

Terdapat dua hal penting : sistem kepartaian dan biaya. 

Bahwa, AS bukan dwipartai, namun multipartai, namun sistemem Pemilu mengakibatkan 

Dwipartai, jangan lupa, Indonesia Partai lahir, orang yang ingin jadi presiden buat partai, 

Demokrat berhasil, yang lain belum (Gerindra, Nasdem). Kedua, Biaya dari kader, bukan dari 

Negara. 

2. Dr. Sukawati Lanang Perbawa 



 

Satu hal, bahwa tidak setuju, fungsi partai politik, sudah banyak dijalankan. Partai politik ada 

yang sudah laksanakan semua fungsi atau belum. Bahwa, ada partai yang berdiri (silakan bisa 

berdiri asal persyaratan pembentukan Partai politik terpenuhi, yang agak berat), dan ada partai 

yang bisa ikut Pemilihan Umum (biasanya persyaratannya ditambah, timbul pertentangan 

dengan electoral threshold, dulu 3,5 ke 4 %, ikut pemilu belum tentu dpt kursi, MK jelaskan, 

ET, hanya terkena ET yakni DPR RI, dan DPRD tidak, tidak salah PBB dan PKPI yang tidak 

lolos 3,5% ET, kaitannya dengan penyederhanaan, ada social engineering atau social 

interaction, setuju, ada 5 instrumen by system, bisa 5 atau 6, sistem multi partai sederhana, by 

system berapa suara berapa PTnya; dan ada yang partai dapat kursi. 

Prof. Ramlan Surbakti, menyebutkan :  

1. 4% ET, 2. Pembagian kursi dulu kuota (DPP atau sistemem Hare, memang dari simulasi 

lebih menguntung partai kecil, metode matematika Politik Kurangi suara ke kursi, beda metode 

beda kursi), saat ini metode d’Hondt, maka menguntungkan partai besar, dan disetujui, dan 

partai kecil kehilangan kursi, beda komposisi; partai kecil makin sedikit, perkuat sistem. 

presidensiil; 3. Daerah pemilihan, berapa kursi yang dibagai di Daerah pemilihan itu, dan 

akibatkan partai kecil tidak dapat kursi. Contohnya Bali, 9 kursi, ketika satu daerah pemilihan, 

ditentukan 3-10, maka 1 Daerah pemilihan, jika 3-6, ada suara bali selatan atau bali utara. 4 

dan 5 kursi, kemungkinan partai besar, kalau saat ini, dengan 3-10, partai kecil dapat, seperti 

Gerindra. Kalau formulasi daerah pemilihan yang diperkecil, maka PDI dan Golkar. Juga di 

Daerah pemilihan DPR Provinsi. 3-12, Denbar, begitu Partai kecil dapat. 4. Penyelenggaraan 

pemilu, bgmn pemilu serentak dan tidak serentak, kalau kasat mata, konsep pemberlakuan 

pemilu serentak bagus, kurangi biaya, waktu, suara suara, penyelenggara, juga partai politik.  

Sistem kepartaian multi partai 

Biaya, dibeberapa Negara, pembiayaan oleh partai politik sendiri, juga oleh pengusaha yang 

berikan bantuan, bedanya dengan Indonesia, sebaiknya didorong dari internal dan pengusaha, 

di AS, lihat dana partai oleh perseorangan, memang tugas KPU mengecek, partai politik 

maupun dana kampanya itu, harus dipertanggungjawaban ke public, disampaikan ke publik, 

dipakai apa. Setelah dimediakan, alat tersebut, diluar partai politik untuk mengontrol. Tidak 

ada yang tidak dibuka, bila tidak membuak dikenakan sanksi. Disisi lain, bila tidak transparan, 

digugurkan akibat tidak transparan berikan info. Terutama partai politik yang akan usung 

Presiden dan Wakil Parlemen. 



 

Ibu Dra. Ni Luh Wirati, M.H. 

Pembiayaan partai politik, memang dari pemerintah, banyak hal terjadi, tidak diatur secara 

spesifik, penggunaan anggaran oleh partai politik. Semestinya anggaran untuk pendidikan 

politik, hasilkan kandidat mumpuni dan bermanfaat bagi bangsa dan Negara. Pembiayaan 

harus ada pengaturan harus diaudit secara benar, sebaiknya anggaran berasal dari partai politik. 

Betul-betul bertanggungjawab pada internal, karena pemberian dari Negara, tidak sesuai 

dengan apa yang diharapkan oleh Negara. Tujuan tersebut tidak tercapai, dipergunakan untuk 

hal lainnya. Dan belum ada audit. Peruntukannya belum tepat. Masih, diatas 5 partai politik, 

perolehannya, dengan perolehan suara sistem. 1357, juga terbagi partai yang kecil. 

Materi 2. Dr. Sukowati Lanang Perbawa, S.H., M.H. 

Kalau tadi sistem. Pemilu dan presiden, salah satu, desain pemilu legislatiflatif, by system, ssu 

tadi. Democracy by law. By system, bisa sederhanakan partai. Kedua, ada bbrp persyaratan, 

20%, dan yang terbaru, PEMILU serentak, secara etis Secara teoritis, agak terkejut, satu 

persoalan mekanisme, kedua konflik, dan sebagainya. Sudah simulasikan persoalan yang ada 

terkait teknis pemilu. Tahun 2019, Pemilu legislatif dan Pilpres, di Bali, contohnya dapat 5 

surat suara, secara teknis, Pemilu makin sederhana, makin sulit, makin curang, tidak rigid. 

Dalam Pasal 6, pertanyaannya 2019, ini suara mana yang dipakai kalau mundur 2014, tidak ada 

korelasinya, kalau 2019, gimana, karena pemilu serentak. Kedua, bgmn partai politik yang 

baru. Legitimasi hukumnya bagaimana? Jokowi relevan pakai suara 2014, namun tidak 2019. 

Persoalan konflik, polanya, kampanye legislatif berbarengan dengan kampanye pilpres, bgmn 

partai yang berkoalisi, saat kampanye legislatif? Kampanye Pileg atau Pilpres. Kedua, yakin 

lebih terkenal capresnya, konstelasi Legislatif dengan Presiden memang berbeda, fungsi 

Presiden dan fungsi legislatif berbeda. Untuk legislatif berbeda. Masyarakat bingung juga. 

Sekaligus milik DPR. Kemudian, positifnya ketika berbarengan, murah, pemerintahan efektif, 

embarkasi pembagian partai oposisi dan pemeirntah jadi jelas. Jangan sampai terjadi calon 

tunggal. Secara demokrasi, kita tidak berharap. Tidak demokratis. 

 

Tanggapan : 

Rumit secara teknis. Pemilihan Umum serentak seperti apakah? Kalau deadlock, bagaimana?, 

gugat menggugat. Tidak  bisa kita bayangkan. Model apa atau desain apa?. 



 

Anggota Badan Pengkajian MPR, Drs. Fadholi : 

Ada beberapa catatan: 

Sebagai praktisi, anggota DPR dan anggota MPR. Mengagas masalah pemilihan, ada beberapa 

tahapan, ide Lembaga Negaranya ada 2 : Pilihan eksekutif. Atau pilihan legislatif. Waktunya 

disamakan. Dulu, hamper setiap tahun, kini serentak. Ada sisi ide Lembaga Negaraya, dan sisi 

lainnya. Ide Lembaga Negaranya bisa dicapai, pilihan eksekutif dan pilihan gubernur, bupati 

dan walikota. Bahwa, Kepala Daerah dan Presiden beda dengan legislatif, dan ranahnya 

berbeda. Kalau terjadi pemilihan legislatif, presiden bisa gabungan partai politik. Legislatif 

tidak. Bagaimana agar kedepan ada satu tahapan. Pilihan yang tersendiri. Satu kali pilihan 

legislatif dari daerah dan pusat, berbarengan. 

Kedua, pilihan tidak besar cost nya, realitas, calonnya keluar uang yang besar, cost politik 

besar, tergantung good will dari pemerintah. Hilangkan money politic dalam bentuk apapun. 

Kalau andalkan Panitia pengawas, tidak cukup. Bila kemudian dikikis habis, lahir tokoh-tokoh, 

yang baik kalah dengan yang seolah-olah baik. Harus menekan money politic. 

Kedua, agar semua biaya sosialisasi politik itu ditanggung pemerintah, sosialisasi politik sangat 

baik. Ada saatnya sosialisasi dan kapan saatnya kerja. Agar satu rumusan money politic. 

Apapun bentuknya bisa dikikis habis. Penerima tidak disanksi, hanya pemberi, bagaimana 

kualitas yang dipilih. Makin kecil daerah pemilihan, makin baik. Bali 9 anggota DPR, kalau di 

AS, 330000 per distrik per wilayah, satu yang tertinggi, yang lain terbuang. Kalau banyak, 

partai besar saja yang dapat. Menyederhanakan partai, tidak akan pernah terjadi. 

Keinginan calon masih tinggi, ketimbang keinginan rakyat. 

Keinginan rakyat masih kecil. 

Gunakan cara seperti apa? 

Di AS, democrat diundi dulu. Indonesia tidak punya. 

 

Tambahan Pak Dr. Gede Yusa 

Pemilu serentak dengan sistem. Pemerintahan Pemilu serentak 2019 adalah pemilu yang sgt 

sederhana, masyarakat. Di suatu daerah bisa 4-5 kali lakukan pemilihan dalam sekali coblos. 



 

Dalam 5 tahun, terus kampanye kapan bisa bekerja. Kalau serentak, pemilihan legislatiflatif, 

hanya menambah surat suara. Kampanye tidak ada lagi di tahun-tahun pasca PEMILU. Kalau 

lima tahun sekali, selesai. Tidak jadi maslaah. Hanya, terkait dengan sengketa HPU, bgmn 

semua anggota Dewan, Bupati Gubernur. KPU lah jujur dan bersih dan tidak ikut permainan 

kotor, sehingga tidak akan jadi sengketa. Justru ciptakan pemeirntahan yang stabil. 

Penyederhanaan Partai politik, by system, ataupun peningkatan ET, namun juga pada Orde 

baru, dengan tujuan yang baik, menjadi rebut terus. Tetap berjalan. Kecurangan pelak. Di TPS, 

Pemeinrtah sebagai penyelenggara Pemilu. Terlebih daerah yang jauh dari keterjangkauan. 

Makin sedikit partai makin baik, dalam rangka capai tujuan nasional. Persiapan amandemen 

UUD 1945, hati kecil berdegup, sejauh mana berubahnya? Kalau bisa tidak diusah diutak atik, 

padahal yang naik motor, sistem politik yang carut maruk karena orangnya yang buruk. 

Banyak kok yang sukses, kembali pada orang, bangun character building. Cukup begitu. 

Perbaiki mentalnya. 

Strategi penyederhanaan Partai politik : ET harus bertahap, dengan 3,5 % sudah banyak 

tereliminasi, nanti 4 %, makin tereliminasi. IdeaLembaga Negaraya 6 %, ada 5-6 partai. Bisa 

jadi 4 partai. Tidak cukup itu saja. Ada cara-cara lain, harus perkecil magnitude daerah 

pemilihan, 6-5, misalnya, otomatis partai besar yang dapat kursi.  Yang ikut peserta PEMILU 

terbatas, skr ini, sudah semakin diketatkan harus 100% provinsi, 50 % kab/kota, untuk 2019 

nanti. Kedepan harus ditingkatkan, kab. Atau kota 75-80%. Kemudian, mengurangi jumlah 

anggota DPR, tambah 15 kursi, biaya semankin bengkak, kacau konsep penghematan. Bawaslu 

Kab. Pun tetap, juga tambah beban anggaran, jauh dari efisiensi. 

Jujur saja, tingkat Pemilu serentak, di daerah masih carut marut, ke depan, harus ke sana. 

Untuk nambah 1 surat suara, tahun. 2014, 1 TPS isinya 500 pemilih, tambah lagi, diisi 350 

pemilih, karena rekap harus selesai 17 April 2019 Pukul 24.00 wita, resiko, dan pekerjaan 

bertambah, mudah2an KPU dapat menerobos. Rekap di tingkat Kecamatan. Jauh lebih baik, 

langsung ke Kabupaten/Kota.  

Tanggapan Pak Lanang : 

Jangan dicampurkan pemilu legislatif, dan pemilu eksekutifnya. Tataran konsep, teknis, 

praktis. Prinsipnya, makin sulit system, kecurangan makin tinggi.  Masyarakat. Harus 

dilindungi pula, tanyakan pada masyarakat. Dengan varian calon. DPR mustinya simulasikan 

di tingkat Teknis, 4 suara, terlebih yang tertinggi langsung. 



 

Tambah lagi surat suara yang lebih mudah dipilih, lebih mudah manipulasi, itu yang dicoblos, 

DPR Kabupaten bahwa itu yang musti disimulasikan, Pemilihan guber kab sudah jelas 

Legislatif. Variannya sgt tinggi, kecurangan tinggi. Plus Eksekutif., gimana caranya untuk 

mengontrol, terlebih saat menghitung. Pertimbangan, TPS dan simulasi, bagi legitimasi 

Pemilih dan calon. 

 

Materi 3. Prof. Ibrahim R., S.H., M.H. Ni Putu Niti Suari Giri, S.H., M.H. 

Singkat saja, akibat.  

Teori jalan mundur. PT 4 atau 6 %, lahirkan 5 fraksi. Bila 10 lahir, 10 fraksi. Kalau makin 

tinggi, PT, partai yang dpt kursi, penuhi PT, bentuk fraksi, Ada 109 PDI-P dan 16 HANURA. 

Penyderhanaan sulit, hanya melalui PT saja. Makin kecil, fraksi makin kecil.  

Kedua, bentuk blok, di Malaysia, ketat, kalau masiuk oposisi, tidak mudah bisa nyebrang, 

cenderung ke tokoh. Drpd ke partai. 

Jadi persoalan. Kadang2, kita tidak mau disebut oposisi atau penyeimbang, akalu bisa 

dikosongkan. Sistem. Presidensiil AS, Trias Politika Check and balances Indonesia, muncul 

Lembaga Negara2 Ada 6 Lembaga Negara. msuyawarah tidak tercapai, apakah voting 

diharamkan? Pemilihan yang demokratis, secara teori dan hokum, pemenang 50%+1, sisanya 

Bupati 30%, akalupun ada yang 80% kebetulan bukan teorinya. Iran, 3186 menjadi 6 capres, 

tetap harus 50%+1, bila tidak satu putaran, maka dua putaran. Kompleks cara kalisis. DKI juga 

cenderung head to head.  200 ribu orang, di Papua 156 ribu orang, jawa 400 ribu  orang, jadi 

persoalan, kemudian keseimbangan Jawa dengan luar jawa, kurang pas. Konsekuensinya ke 

system badan perwakilan, DPD posisinya tidak pas. Kalau situasi seperti ini, isinya yang 

diubah dengan waktu, susah. Banyak UU yang belum berlaku sudah diubah, atau Berlaku 

langsung diubah. PT lah yang menentukan. Bisa tidak diatur sistematis, bila masuk gerbong A 

atau gerbong B, hk. Adalah kebenaran consensus, sering langgar consensus, UU 7/2017 misal 

Lembaga Negaranya. 

 

 

 



 

MPR : 

Pertama, Bahwa angka ideal, 6%, maka secara alamiah terjadi komposisi partai, Saat ini, 

dengan syarat perhitungan Suara, akan mengeliminasi Partai politik. Perhitungan Saat ini 

berbeda dengan yang lain. 

Yang punya kursi dengan sisa suara, uu 7 2017 ini akan hilang, kemungkinan fraksi hanya 5 

partai saja. Cara perhitungan di sistem. Pemilu yang akan dating, akan mengurangi, suara yang 

besar, akan peroleh kursi yang besar. Akan terjadi fraksi hanya 5 saja. Kemarin diambil satu 

kursi, DPP, sisa terbanyak, sisa terbanyak, Saat ini tidak berlaku. Dengan system ini, 

perhitungan ini akan eliminasi. 

Kedua, harus ada sikap politik yang tegas, kapan pendukung, pengusung atau oposisi?, 

biasanya yang jadi oposisi biasanya diluar parlemen, yang diparlemen, biasanya oposisi dengan 

interest tertentu. Belum ada oposisi yang tegas. Perlu ada rumusan yang tegas oposisi itu apa?. 

Yang bagaimana, apakah setiap kebijakan pemerintah?, itu perlu dirumuskan. Kemudian, 

hamper semua, maka bukan oposisi. Hanya konsep saja. Oposisi sebagai penyeimbang, bila 

tidak benar, harus berani beri masukan. Otomatis, cara perhitungan Besok ini akan 

mengeliminasi proses fraksi. Hanya ada 5-6 fraksi yang lolos. 

 

Prof. Ibrahim : 

UU PEMILU yang baru : Kalau itu yang terjadi, hasil pemilu tadi, bisa diujikan,  sistemnya 

tidak bisa diuji. 

KPU : 

Beberapa metode Hare, atau Sainte, tidak ada perubahan hasil, sama persis. Kalau 1 3 5 7, 

tidak. Partai kecil, tidak ribut, karena hasiLembaga Negaraya, tidak banyak berubah. Kalau 

d’Hondt, berubah. 

MPR : 

Tergantung pada perolehan suara yang pertama dan kedua, hanya sisa suara. 

 

 



 

Materi 4. Pak Dr. Jimmy Z. Usfunan, Ibu Made Nurmawati, S.H., M.H.,  dan Ibu Ni Luh 

Gede Astariyani, S.H., M.H. 

Penataan sistem legislasi.  

Presiden Tidak miliki kekuas bentuk UU. Teori TRIAS POLITIKA, ada dua Lembaga yang 

bersinggungan, Legislatif. Dan Eksekutif. Ada DPR dan Presiden. Pengaturan dalam 

Konstitusi. 

Bahwa dalam Pasal 20, adanya fungsi legislasi, DPR dan Presiden, saja. Asas kontekstualitas, 

tidak dibedakan penormaan. 

Secara implisit, dalam pasal 20 tsb gunakan konsep hak veto, tidak eksplisit hak veto, di pasal 

20 ayat (2), meskipun dikurangi dengan frasa pasal 20 ayat (5) yakni 30 hari. Hak veto sudah 

dianut. Disatu sisi dapat kita lihat, berusaha memformulasikan norma, menganut prinsip veto 

disisi lain tidak menganut prinsip veto. Ambigu prinsip veto di Indonesia. Tentunya, adanya 

bentuk model apa sistem yang digiring. Dengan dua karakter pilihan. Ayat (2) sebagai hak 

veto, perlu rumuskan ayat (5) terkait syarat, perlu 2/3 dewan atau syarat lainnya. 

 

Prof. Ibrahim R. 

Penekannya : 

Penataan ulang system legislatiflasi apakah dengan tidak berikan Pres. Bentuk UU, siapa yang 

perlu punya kewarganegaraan. Implikasi di situ. Kedua, yang disebut hak veto apa. Diveto 

apakah selesai. Ada mekanisme baru? AS, ada mekanisme yang baku. 

 

Dr. I Gede Yusa : 

Terkait dengan system pembentukan UU di Indonesia, sebenarnya UUD 45 ini tidak ingin 

merubah secara drastic terkait pembuatan UU dengan zaman dahulu, Raja buat UU, jalankan 

UU, adili UU ya. 

Terkait dengan system veto, sebenarnya seperti di AS, bisa diterapkan, asalkan DPR yang ada, 

memang kualitas DPR seperti di AS, dengan DPR banyak staf ahli, bisa bentuk UU. 



 

DPRnya diawal merdeka tidak begitu sahih, saat ini pun, staf ahli tidak sekaliber yang 

ideaLembaga Negarayua. Maka Pem/pres diberi kewarganegaraan susun UU. Punya ahli, 

tenaga yang luar biasa. 

PT, Staf ahli peneliti punya eksekutifkutif. Tahu apa yang diinginkan. Dipakai Presiden, 

kurangi kekurangan DPR. 

Kalau veto pemerintah tidak setuju dalam pembahasan UU, bisa saja veto, Veto kalau sudah 

setuju. Pasti tidak setuju, DPR tidak punya kemampuan. Apalagi, yang tidak ssu latar 

belakangnya. Presiden diberikan kewarganegaraan utuk susun secara bersama2. Veto rakyat 

atau LEMBAGA NEGARA, dengan menguji ke Mahkamah Konstitusi. Biarkan seperti itu, 

DPR dan Pres. Diberi kewarganegaraan bersama. 

 

Prof. Ibrahim : 

Presiden tidak miliki kewarganegaraan legislatiflatif, DPD ada dimana? Misal di AS, UU bisa 

dari senate bisa dari DPR. UU dibuat Senate jadi UU. Ok, dikirim ke DPR, DPR tidak boleh 

bahas terperinci, hanya setuju atau tidak. Minimal 50%+1, kemudian kirim ke Preisden, veto. 

Kembali ke senate, tidak veto, namun 2/3 nyatakan UU harus jalankan. DPR, kalau tidak 

tercapai 2/3, matilah UU tersebut. Kalau setuju, lalu ke Presiden, kalau veto lagi kembali ke 

senate, 2/3. Apakah nantinya seperti itu? Itu diveto, apa diveto, DPR ataukah 50%+1. 

Masing-masing diberikan kelembagaan masing-masing. Apakah veto tadi dengan tidak 

berikan… Checking power with power. jaga keseimbangan di AS.Yang mana?, Tetap pasal. 

Lupa. Pasal 20 diamandemen pertama, amandemen kedua lagi diamandemen lagi. 

 

Materi 5. Dr. IGA. Putri Kartika, S.H., M.H., Dr. M.G. Subha Karma Resen, S.H., M.Kn. 

Berhadapan pada kondisi dengan Pak Wayan Jondra, bicara penataan bisa dihapus diubah atau 

diganti. Dalam kondisi ini, mengalami kondisi ambivalen dan paradoks. Memang harus, satu 

sisi ingin mempertahankan. Karena cita kewarganegaraan ini diberi ini baik. Dulu 

pengangkatan jabatan ttu, dilakukan Kepala Negara Atau Kepala Pemerintah, pasca reformasi, 

terjadi pergeseran paradigma. 



 

Turut sertanya DPR dalam sistem pemerintahan demokratis, DPR makin kuat pasca perubahan. 

Anggota BPK, KY, Persetujuan, pertimbangan, dlsb. (perlu persetujuan dari DPR). Example. 

Pengangkatan dubes, diatur dalam pasal 13 (2), memperhatikan pertimbangan DPR. Tentu saja 

hal ini memiliki arti yang baik dalam arti politik. Disisi lain, membawa kepentingan rakyat. 

Pendekatan hukum, konstitusi sudah berikan kewarganegaraan, hanya, dalam pendekatan 

sejarah, seolah2 berbicara duta, ada pemimpin atau pejabat ttu diasingkan, hal2 tsb telah 

terungkap. Ambivalensi, tidak memposisikan diri. Harusnya diperkuat. Apa dasar DPR beri 

kewenangan. Hak angket, hak menyatakan pendapat. Akuntabilitas dan pendapat, jangan harus 

mengubah. 

 

Ibu Dr. IGA. Putri Kartika, S.H., M.H. : 

Berbicara penataan, perlu ada penyempurnaan pengaturan terkait kewarganegaraan DPR, 

karena dengan adanya Pasal 5 dengan Pasal 20, Saat ini DPR seolah2 DPR superior, lemahkan 

kedudukan Presiden dan DPD. Berdasarkan Pasal 20, legislasi ada di DPR. Harus ada check 

and balances, DPD dengan DPR, harus bisa perjuangkan hubungan pusat dng daerah, terkait 

ketahuan DPD. Dapat diberikan kekhawatiran, penyanderaan DPD oleh DPR. Perlu dapat 

pemikiran yang penting, supaya tidak terjadi demikian. Agar dapat ciptakan check and 

balances, DPD, DPR dan Presiden. Dalam praktiknya, anggota KY, Hakim Agung, Gubernur 

BI, KPK, BPK, Duta, melalaui DPR. Ditambah, kurangi atau bagaimana. Kapolri, Panglima 

TNI. Sering jadi persoalan politik 

Di AS, ada 6000 pos jabatan yang diganti pasca Presiden terpilih. Menteri diberi klarifikasi 

oleh Senate, dpt dianulir bila kesalahan dpt dipertanggungjawaban oleh hk, maka tidak 

disetujui Senate, Jaksa Agung Pres. Bill Clinton, contohnya, pekerjakan imigran gelap, walau 

beralasan kemanusiaan. Jabatan duta, tidak diminta persetujuan. ASN. Tugas DPR untuk 

diminta pertimbangan banyak sekali, apa perlu dikurangi ditambah atau diberi pelimpahan ke 

DPD.  

Pasal 17 misalnya, Presiden dibantu menteri-menteri negara. Pembantu Presiden, juga 

Panglima, Pejabat Negara setingkat Menteri, kecuali Inggris, menteri Kepegawaian tidak 

masuk dalam Kabinet. 

 



 

Dr. Sukowati Lanang: 

Agak rancu, pemisahan kekuasaan kita. Fungsi eksekutif dan legislatif serta Yudikatif, DPR, 

juga ikut-ikut lembaga kepresidenan. Seharusnya, masing-masing Lembaga Negara, tugas 

pokoknya apa?. Pertimbangan, persetujuan berbeda dalam perspektif Hukum Administrasi. 

Masing-masing punya proses di internal. Fungsi pokoknya disitu. Termasuk BI. Belum pula 

BPK. Kalau bagian dari controlling, tidak apa. DPR berhak mengontrol. Wakil rakyat berhak. 

Konsep checking power witahun power. Sejauh mana dan alat kontrolnya bagaimana? Boleh. 

Hanya tidak pada kasus yang berjalan, jadi pada masalah etika. Bukan masalah yang 

sesungguhnya. Pemerintah dan DPR yang wakili Negara. DPR boleh bertanya pada swasta, 

juga LEMBAGA NEGARA. Namun tidak bagi kasus yang sedang berjalan. Kalau sudah lewat 

tidak apa. Tugas pokok dan tugas tambahan Lembaga Negara apa? 

 

Kadek Arimbawa : 

Kewenangan DPR, memilih pimpinan, kami melihat dari unsur, di DPD, anggota DPR bekas 

mahasiswa, calonnya Guru Besarnya. Kewenangan, DPD ingi tambahan kewarganegaraan, 

bagaimana di internal. Di DPD, sudah mulai berjalan. Tidak ada lagi DPD tidak ajukan RUU. 

Saat ini, RUU Perkelapasawitan. Sudah berjalan. Sistem Politik di Pimpinan DPD. 

Kedua, tentunya, tidak menyalahkan namun melakukan. Tidak ada aturan dalam peruuan, DPD 

masuk dalam salah satu partai politik. Namun faktanya seperti itu. Kedepan, dalam perub. 

RUU, disebuntukan dalam UU MD3, Pencalonan anggota DPD, tidak kader partai. 

Ketidaksalahan karena tidak ada aturan. DPD dalam draft RUU Pemilu, hilang 

kewarganegaraannya, pemilihan melalui Gubernur. Pak Rovinus, mungkin ini fungsinya 

Ketum jadi Ketua Partai. Partai Nasdem, Partai Hanura. Terjadi perubahan. Ada kekuatan-

kekuatan politik. 

 

Prof. Ibrahim R. : 

AS lahir 1776, Konstitusi 1787. Ratifikasi 60% dari 13 Negara. 1789. Perdebatan bicameral 

strong. Dipilih atau tidak. Sekarang, apakah di Indonesia. 



 

Karena sistem, tidak bergerak. Ubah sistem ini agar bergerak, Mau diapakan. DPR mana 

tugasnya, DPD mana tugasnya. Tinggal komunikasi. Soal partai, tidak anggota Partai di 

Senate. Tidak atau belum pernah ada dari anggota DPR. Hanya para Senator dan Gubernur 

yang jadi calon Presiden. DPR dipilih secara demokratis. DPD juga. Kenapa tidak diberikan 

tugas yang sepadan. Anggota DPD tidak perlu ditambah. Tetapi kewenangan diberikan 

perimbangan. Calon anggota DPR ataupun DPD Sama suaranya. Tidak ada masalah. DPR, 

boleh mempansus semua LEMBAGA NEGARA. Ttp, ketika Pansus, apanya (masuk proses 

yudisial, haram berlanjut). DPR punya kewarganegaraan pengawasan. DPR tidak boleh. Kalau 

belum silahkan. 

 

Pak Dr. Lanang : 

Kewenangan tidak sama. Tinggal bentuk partai. Wajar misal ingin berkarier dipolitik. Agar 

punya kewenangan. 

Kedua, agak berbeda rancang bangun senator dengan House of Representatives, masing-

masing negara bagian sudah eksis. NKRI beda, tidak bisa, tidak bisa seperti di AS. Sehingga 

harus ada desain khusus pola di Indonesia berkaitan dengan Lembaga Negara. Apa disamakan 

fungsinya. Harus ada rancangan. 

 

Prof. Ibrahim : 

DPD kasih beberapa tugas, misalkan. Untuk anggaran, urusan DPR bukan Senate atau DPD. 

House of Representatives berwenang kaji RAPBN. Terdapat perdebatan dalam penyusunan 

konstitusi, ketimpangan demokrasi Negara bagian berpenduduk banyak dan sedikit di AS. 

 

Kadek Arimbawa : 

Penguatan DPD, hanya ada 7 usulan : Berhubungan dengan pusat dan daerah. Yang 

berhubungan dengan daerah. Tetap hubungan komunikasi politik di DPR dengan DPD. Tidak 

cair seperti saat ini. Harus bersama duduk di parlemen. 

 



 

Masukan : 

Drs. Fadholi : 

Penyempurnaan rumusan2 itu. Ada satu tema dan rumusan. Kemudian, kesimpulan akhirnya. 

Ada satu kesimpulan. Murni hasil diskusi ini. Tetapi murni yang dikehendaki dari Hasil 

Workshop ini. 

Kadek Arimbawa : 

Hubungan pusat dan daerah.Tolak reklamasi Teluk Benoa. Lakukan langkah A, barangkali 

bertentangan dengan suara di daerah.padahal mewakili daerah. Kira-kira ada tidak usulan-

usulan. Situasi Lembaga Negara DPD.Kedepan, apakah dimasukkan dalam aturan perubahan 

tersebut. DPD murni suara daerah. Karena ada kepentingan Daerah, yang terkontaminasi 

Urusan Daerah. 

 

 



 

KELOMPOK PERTAMA 

HARI KEDUA, SABTU, 16 SEPTEMBER 2017 

Kemudian, pada hari kedua, kelompok pertama melanjutkan diskusi kelompok dengan notulen 

sebagai berikut : 

Prof Ibrahim : 

POIN 1 : 

PAN punya basis dari Muhamadiyah, Nasionalis PDIP Golkar dsb. 

Kemarin ada usul menaikan batas parliamentary threshold menjadi 6% 

Tapi apakah itu tidak melanggar prinsip demokrasi? Berdasarkan pengalaman ada partai yang 

mendapat anggota DPR tapi karena tidak memenuhi parliamentary threshold maka dia tidak 

jadi mendapatkannya 

Dapil diperkecil dari 3-10 menjadi 5 , semakin kecil Dapil money politic masih belum bisa 

dihindari, namun semakin kecil, semakin mudah diawasi. Karena dilihat dilapangan semisal 

suatu Desa ada blocking yang susah diawasi. 

Pembiayaan partai dibiayai oleh partai itu sendiri dan juga negara. 

Pembagian kursi menggunakan d’Hond dan saintelague modifikasi. 

Sainte Lague murni = 1 3 7 

Sainte Lague modifikasi = 1 2 … 

Secara pribadi saya tidak perlu ada Parliament Threshold. 

Kita lihat secara sosiologisnya bahwa setiap partai memiliki basis masing-masing, sehingga 

boleh dikatakan secara jangka panjang/ jangka pendek akan menghilang atau bertahan. 

Setelah dikaji apapun yang terjadi paling memungkinkan hanya menaikan batasnya menjadi 

5%, jadi seperti di Malaysia harus konsisten oposisi/pemerintah. 

 

 



 

POIN 2 : 

Sistem distrik bisa dikatakan juga politik uang, namun lebih mudah diawasi apabila di Dapil 

yang besar, namun dapil kecil susah diawasi karena banyak oknum seperti di Desa sudah 

mengiming-imingi janji ,jadi hal ini cendrung kurang baik. 

Ketika berbicara partisipasi sudahkah pernah kita pikirkan saat hari Pemilu mengenai musim 

cuaca dll. Di Amerika itu memilih selalu hari selasa  minggu pertama di bulan November, dan 

akan dilantik tanggal 20 Januari, kenapa diberikan 3 bulan jeda? Karena bila ada masalah 

silahkan bisa diproses. Jadi Hari Pemilu harus juga memikirkan kondisi geografis dll. 

Penegakkan hukum saat terjadi kecurangan. Didalam kekuasaan kehakiman sengketa itu tidak 

boleh dibina, ketika ada yang tidak puas, diberikanlah kepuasan hingga kehakiman. 

Rezim Pemilu. Pemilu itu waktu, jadi harus disetting sedemikian rupa. Saya lebih cendrung 

legislative dan eksekutif tidak bersamaan dipilihnya, karena bila bersamaan itu dapat 

mengancungkan situasi, jadi bisa terjadi gambling dan tidak memperkuat system presidensial 

tersebut. Apakah kita tawarkan setiap tahun tidak memilih anggota DPR sekaligus, jadi agar 

ada konsistensi,  Kalau sekaligus kasihan juga polisi jika terjadi kerusuhan mereka akan 

kesusahan. 

Jadi pemilihan serentak yang  UU No 20 thn 2009  Sekarang setelah amandemen baru ada 2 

UU, paradigmanya kedua undang-undangnya bergeser, seharusnya penterjemahaannya 

konstan,  Dampak UU 22 harus diperhatikan. Pemilu bisa dilaksanakan bersamaan atau 

legislative terlebih dahulu. Lembaga legislative sekarang ini adalah Presiden & DPR, karena 

UU tidak bisa lahir tanpa persetujuan Presiden, jadi sebaiknya hak legislative presiden itu 

dihilangkan dan cukup hanya DPR saja yang menjadi lembaga legislative. 

Kita ketika kritis di Badan konstituatif dekrit keluar,  

Ketika sudah bicara amandemen itu merupakan perbuatan kelompok minoritas. 

Untuk kelompok islam saya menggunkan seting pemerintahan nabi di Madinah, itu merupakan 

hasil kesepakatan Kristen,Yahudi & Islam, 

Kenapa Soekarno pidatonya itu UUD hilang, beliau sadar bahwa UUD yang beliau buat itu 

masih jauh dari sempurna, oleh karena itu diaturnya mengenai peraturan perubahan UU, 

dimana disana memberikan limit dalam melakukan amandemen. 



 

Walaupun UUD 1945 pernah tidak berlaku, Konstitusi RIS juga sama Pancasila diambil utuh 

dalam pembukaannya. Kalau kita kedaerah pasti merasakan jika hal tersebut disinggung pasti 

akan sensitive. Pelaksanaan siding tahunan menurut saya tidak perlu, paling tidak Presiden 

pidato di DPR & DPD sudah cukup. Seperti di Inggris ada perdana menteri yang terpilih/kalah 

jadi tinggal serah kunci mobil langsung serah terima jabatan. Wakil Presiden itu pembantu 

presiden, di Indonesia ini perlu diubah jangan disumpah oleh MPR, kalau di Amerika oleh 

MA. Mengenai desain otonomi daerah , jadi Pasal 18 UUD 1945 sebelum amandemen telah 

melahirkan 6 UU, setelah amandemen terjadi perbedaan paradigma. Kenapa sempat ada 

perbedaan mengenai Federal dan Kesatuan. Kita sudah konsisten kesatuan, tapi kadang2 UU 

22 itu menggunakan logika federal, lalu UU 23 itu juga tidak jelas struktur yang mencerminkan 

bentuk negara kesatuan. Masalah SMA saja digeser dari tingkat kabupaten ke Provinsi tapi 

terlihatnya tidak siap, seperti yang saya katakana tadi sudah ada 6 UU dipusat dan daerah tetapi 

kenapa berbeda saja. Berdasarkan teori hubungan pusatdan daerah hanya ada 2 pintu yaitu asas 

desentralisasi dan sentralisasi dan Otonomi itu luas sekali mencakupnya. 

Berdasarkan penelitian saya, ada daerah kabupaten yang penduukanya 14rb-20rb, sya berpikir 

kalau 20rb pendudukannya, dan calon anggota DPRnya itu 20, jadi berapa yang memilih, ini 

masalah gajinya. 

 

Bapak Dr. Subha Karma : 

Kadang didaerah itu kita dihadapkan kebutuhan anggaran kadang tentang pajak terkait pajak 

hiburan, golf itu sudah tidak termasuk olahraga, suatu sisi daerah disni . Kontraprestasi daerah 

itu seharusnya langsung diterima oleh daerah,  

Dr. Lanang Prabawa : 

POIN 2 : 

Dalam system pemilu ada 4 hal termasuk tata cara pencoblosan,pencalonan,dll, contoh 

kalaupun Distrik namun cara mencoblosnya variannya tidak banyak , tentu sulit, hal ini 

cendrung mengakibatkan masyarakat tidak bisa mengikutinya langsung. Calon-calon itu sudah 

ada dipemilihan awal berdasarkan hasil seleksi dari partai. Penegakkan hukum pemilu 

variannya sangat banyak, banyak hal tapi tidak secara konferensif lembaganya. Penegakkan 



 

hukum terpadu untuk pemilu kedepan agar nanti lebih baik. Pembentukan Fraksi di DPR 

berdasarkan arah mana mereka dukung, Oposisi atau Koalisi 

Dr. I Wayan Jondra : 

Jika dilihat secara teknis eksekutif tetap serentak. Jangan khawatir terhadap apabila ada 

gugatan dll. Karena di KPU itu sudah ada peraturan yang mengatur mengenai batas 

penggugatan dll. Namun apabila ada gugatan yang sudah lewat waktu makan hal tersebut 

merupakan keputusan yang Non eksekutorial. Pemilihan itu dibagi 2 mejadi yakni legislative 

dan eksekutif, bisa dilaksanakan secara serentak atau bersama. 

Calon sekarang itu sudah tidak perlu mengeluarkan uang lagi untuk berkampanye karena sudah 

ditanggung oleh APBD dari hibah yang diberikan oleh APBN. 

Dr. I Gede Yusa : 

Saya tidak setuju bahwa pemilu itu dilaksanakan serentak sebanyak 2x, saya tetap melihat 

keputusan MK agar pemilu nanti memilih semuanya bersamaan. Jika kita melihat dizaman 

dahulu ketika perperangan antar Kerajaan terjadi, Patih, Raja, Prajurit berperang bersamaan 

sehingga menang kalahnya nanti akan langsung terlihat siapa yang berhak berkuasa.  

 

Anggota MPR, Kadek Arimbawa : 

Ada beberapa kajian akademis yang kiranya apakah pemilu ini akan membuat banyak masalah 

atau sedikit maslah barangkali hal ini bisa diselidiki dan diberikan masukan-masukan. Apakah 

itu tidak berarti bahwa DPR dan DPD itu berimbang atau sama strongnya,  

 

Ibu Dr. IGA. Putri Kartika : 

Saya tidak setuju dari awal untuk diamandemen, karena sebenarnya banyak sekali persoalan2 

ketatanegaraan yang belum selesai sedangkan sekarang sudah mau diamandemen lagi. Untuk 

GBHN, menghidupkan sesuatu yang sudah mati menurut saya sulit, kalua kita melihat dari 

konsep hukum ,padalah kita tau GBHN itu sebagai haluan, sebenarnya kita sudah punya UUD, 

apalagi sekarang presiden itu langsung dipilih oleh rakyat, jadi Visi & Misi presiden itu 

dituangkan sesuai dengan tujuan negara, saya tidak setuju untuk memunculkan GBHN 



 

kembali, karena sebenarnya kita sudah punya haluan negara juga, sebaiknya jangan melalui 

Haluan negara. 

Design otonomi daerah sebenarnya ada 3 disitu, apakah dia menggunakan campuran , 

sentralisasi dll. atau negara federal atau campuran, karena hal ini masih Ambigu, kalau negara 

Indonesia merupakan negara kesatuan seharusnya semua kewenangan itu dikelola oleh 

pemerintah pusat, tapi yang terjadi sekarang Desentralisasi masih berjalan setengah hati, 

semesti kita sekarang harus mengkaji ulang pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan kita 

harus konsisten apakah kita akan menjadi negara kesatuan atau negara federal karena apabila 

ini tidak ditegaskan yang terjadi ialah seringnya perubahan UU. Seperti sekarnag di Bali 

akitannya denga SDA yang ada dikarangasem berkaitan dengan BINERBA, begitu muncul UU 

32 kewenangan itu berada di kabupaten, tiba2 ada UU yang mengatakan bahwa kewenangan 

itu berada di Provinsi, ini yang kadang-kadang tidak dipahami daerah. Bayangkan Karangasem 

sekarang devisit anggaran, ambigu ini yang sekarang menjadi masalah. 

Salah satu poin yang tidak boleh dilupakan dalam konteks negara kesatuan, agar tidak terjadi 

raja-raja kecil didaerah, pengawasan ini yang sangat penting sebenarnya dalam konteks negara 

kesatuan, sehingga sebenarnya kedaulatan itu sudah terpusat tidak boleh lagi tersebar didaerah-

daerah. Pengawasan adalah hal utama untuk mempertegas konsep negara kesatuan. 

 

Bu Ni Luh Gede Astariyani, S.H., M.H. : 

Dalam hal ini saya melihat dalam UU pemerintahan yang sekarang, dalam UU tersebut sudah 

ada design dimana ada design absolut, dan otonomi daerah itu apakah urusan pemerintah 

absolut atau konkuren dan urusat pemerintahan umum. 

Dalam penjabarannya tentunya dilihat dari lampiran, sejauh mana otonomi yang berada 

diadaerah tersebut sudah sesuai dengan pola urusan konkuren. 

 

 

 



 

KELOMPOK KEDUA 

HARI PERTAMA, JUM’AT, 15 SEPTEMBER 2017 

Pukul 11.35  

Berdasarkan kesepakatan bersama 

Ketua diskusi Bapak Suantra  

Sekretaris Ibu Sagung Putri 

Pukul 11.36 Kesepakatan bersama Ishoma dari dengan 11.30 s/d 12.30 pada rundown diubah 

menjadi 12.30 s/d 13.30  

11.39 Disepakati Presentasi dan Tanya jawab sesuai urutan topik 

11.42 diskusi dimulai 

Pembahasan 1 topik satu  

Sinkronisasi reformulasi sistem perencanaan pembangunan nasional model GBHN dengan 

sistemem pemerintahan presidensial. 

Pandangan 1 Prof. Subawa 

Pertama trimakasi atas waktu yang diberikan  

Om swastiastu, 

SebetuLembaga Negaraya isu ini sudah sering kali dibicarakan, berbicara model GBHN, saya 

lebih suka menggunakan istilah perencanaan pembangunan nasional, karena masing-masing 

kita tidak memiliki kemampuannya sama dalam mengemukakan atau menafsirkan ide ide yang 

menjadi tujuan dan cita-cita negara dalam konstitusi, maka sangat penting untuk membuat 

parameter pembangunan nasional jaka panjang 

Faktanya, pembangunan nasional saat ini diterjemahkan dari visi misi kepala pemerintahan 

yaitu presiden, dimana hal ini baru cerminan dari kelompok yang membahas atau merancang 

visi misi 

Dasar pemikiran adanya model GBHN dalam NRI, pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI 

1945 



 

Terdapat dua asas, Asas perbantuan dengan asas otonomi daerah, harus tegas ada relasi antara 

pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. 

 

Harus ada perencanaan, jaka panjang apakah 20 tahun, 30 tahun atau 50 tahun, agar siapapun 

presidennya, gubenurnya, atau kepala pemerintahannya agar jelas benang merah yang menjadi 

acuan bagaimana pembangunan itu dilaksanakan, agar tidak berubah ubah tiap penggantian 

kepala pemerintahan baik pusat atau daerah, agar terjadi kontinuitas, singkronisasi aka nada 

kejelasan arah, pembiayaan dan yang terpenting pencapaiannya bisa diukur maka dipandang 

perlu model GBHN berisikan dasar-dasar, arah, tujuan, manfaat dari pembangunan jelas. Harus 

ditentukan produk output nya seperti apa, sehingga anggarannya dan administrasi jelas. 

Makna otonomi sedikit melenceng, sebetuLembaga Negaraya maknanya ada dalam spirit 

ketatanegaraan, pemda tidak jorjoran melakukan pembangunan, harus ada sinkronisasi dengan 

Pem. Pusat 

Mengeksekutifkusi APBN dan APBD itu ada kejelasan, antara jangka panjang nasional, jangka 

menengah daerah, akan jelas. APBDES, anggaran di curahkan ke desa, membutuhkan 

penjelasan alur pembangunan agar sesuai dan jelas penggunaannya. 

Apabila kita setuju menghidupkan kembali GBHN, bagaimana cara mengisi substansi GBHN 

dalam konstitusi kembali, sementara kewenangan MPR untuk membuat produk hukum tidak 

ada, apakah mungkin dibuat peraturan MPR ? 

Terkait Kelembagaan,  

Masih lemah dalam memaknai pancasila sebagai pedomanan bangsa, dulu ada 

ipoleksusbudhukamnas kita sebagai negara hukum belum ada kejelasan untuk menangani ius 

konstituendum, harus ada perhatian yang serius terkait pembangunan nasional dengan 

menggunakan pancasila sebagai sumber dari segala hukum. 

Menempatkan pancasila sebagai dasar negara, menghasilkan 2 asas, negara hukum pancasila, 

demokrasi pancasila masing masing mengerluarkan konsep yang apabila digabungkan dapat 

menjadikan acuan untuk mencapai tujuan negara. 

Pandangan 2 Prof. Parsa  



 

Masalah menghidupkan kembali GBHN menjadi pembicaraan yang sangat menarik terkait 

perlu tidaknya GBHN, jika iya bagaimana proses pembentukannya, banyak fraksi di DPR yang 

menghendaki kembalinya dibentuk GBHN sebagaimana seblum amandemen yakni Pasal 3, 

demikian juga di akademisi, mengingat sudah banyak terjadi perubahan di ketatanergaan. 

Mengusulkan mengenai amandemen terbatas, upaya menghadirkan GBHN dengan amandemen 

tidak sederhana, karna suatu sistemem akan berpengaruh pada sub sistemem yang lain, 

penataan kewenangan antar kelembagaan. 

 

Berpengaruh pula pada posisi MPR dalam konstitusi pasal 1 ayat 3 UUDNR sebelum 

amandemen I tidak terlepas dari posisi mpr sebagai lembaga tertinggi negara yang terjadi pada 

masa orde lama dan orde baru. Jika ada keinginan mengembalikan GBHN sama dengan 

mengembalikan posisi mpr sebagai lebaga tertinggi negara.  

Setelah amandemen 4 perubahan ketatatanegaraan Presiden dan Wapres dipilih langsung oleh 

rakyat, dalam hal ini presiden menjabarkan program pembangunan langsung kepada rakyat, 

persoalan akan muncul ketika MPR kembali lembaga tertinggi negara sedangkan presiden 

dipilih langsung rakyat, ini akan mengarah pada system parlementer, bertentangan dengan 

kesepakatan untuk memperkuat system presidensial. Menggeser locus pegelolaan negara dari 

presiden ke parlemen, dikhawatirkan adanya praktik parlementer. 

Presiden dipilih langsung oleh rakyat, presiden menjabarkan langsung visi misinya kepada 

rakyat, apabila MPR dikembalikan kewenangannya untuk membentuk GBHN, akan kembali 

menjadi sistemem parlementer. Bertentangan dengan cita-cita penguatan sistemem presidensil. 

Tidak perlu dibuat GBHN, Presiden sebagai kepala pemerintahan dalam hal membuat visi dan 

misi cukup mengacu pada tujuan negara sebagaimana terdapat dalam konstitusi. Tujuan negara 

sering di intepretasikan berbeda seperti adil dan makmur, tidak ada kesinambungan. Secara 

teknis boleh beda tapi tujuannya sama. RPJP 20 tahun  RPJPM 5 tahun yang memuat visi misi 

presiden tertpilih tanpa mengesampingkan RPJP begitu juga di daerah.  

Sesungguhnya subtsansi GBHN di dalam UU, Sudah ada bentuk hukum berupa Undang-

Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistemem Perencanaan Nasional yang menjelaskan 

mengenai parameter pembangunan nasional, sehingga tidak perlu ada GBHN, harus diberikan 

kesempatan presiden terpilih untuk merelaisasikan janji-jani saat kampanye yang telah 

disetujui rakyat dengan hasil pemilihan itu sendiri.  



 

Sebenarnya tidak perlu GBHN, presiden cukup berpengang pada tujuan negara, biarkan 

bergerak pada RPJM 5 taunnya, menghiudpkan GBHN denga mandemen kurang tepat, dapat 

dikataan sebagai langkah mundur system presidensil, dan menurunkan kinerja preisden terpilih 

yang akan terikat GBHN, implikasi juga dalam hubungan kelembagaan.  

TANGGAPAN 

1. Bapak Mujig, Fraksi Golkar, apakah GBHN ini mengikat dengan presiden, apabila 

tidak apa maknanya? apabila iya maka kedudukannya akan berada dibawah MPR, 

sebagai mandataris MPR, dimana MPR bisa mengawasi presiden. Untuk itu haluan 

negara yang akan dibuat disebut model GBHN, maka perlu dibahas seperti apa Model 

GBHN itu? maka RPJPM inilah yang termasuk Model GBHN hanya saja 

kontinuitasnya belum dapat dijamin. 

2. Prof. Wairocana Presiden terpilih karena visi misinya, maka harus dilaksanakan. Presiden 

akan memegang peran penting dalam penetuan model GBHN. GBHN bisa dibuat kembali, 

tetapi tidak akan mengubah kedudukan Presiden dan MPR, GBHN ini dibuat sebagai suara 

rakyat dan menampung visi misi presiden yang disetujui oleh rakyat didalamnya. MPR wadah 

seluruh rakyat Indonesia maka bentuk GBHN ini tidak akan membuat Presiden mandataris 

MPR. 

12.35 Diskusi di cukupkan, akan dilanjuntukan setelah ISHOMA. 

Jam 13. 30 lanjutan  

Presentasi 2 topik Ke 5 

Terkait dengan topik  Desain otonomi daerah dalam kerangka penegasan sistemem 

pemerintahan presidensial, sebenarnya sesuai dengan TOR bukan penyelanggaraan tapi desain, 

namun saya memilih membahas bagaimana seharusnya penyelenggaraan Otonomi daerah 

dalam system presidensil. 

Berangkat dari aspek yuridis pada Pasal 1 Ayat (1) dan (2) UUD NRI 1945, walaupun 

pemerintah daerah memiliki keleluasaan dalam mengatur pemerintahannya namun harus sesuai 

dengan konstitusi, maka ini yang menjadi dasar dibentuknya Pasal 18 Ayat 1 UUD NDRI 

1945. 

Dalam bab 2 sebagai landasan, Presiden merupakan salah satu lembaga negara dengan system 

presidensial, tapi bukan satu satunya lembaga, ada pemisahan kekuasaan, dengan harapan 

adanya check and balances, dari lembaga-lembaga tersebut, presiden pemegang kekuasaan 

negara dan kekuasaan pemerintahan, tentunya presiden yang menjadi pimpinan pemerintahan 



 

negara termasuk daerah, karena sebagaimana amanat konstitusi Negara Kesatuan RI berdasar 

pada daerah-daerah yang melaksanakan pemerintahan berdasarkan otonomi daerah. 

UU No. 23 tahun 2014 mengatur mengenai pemda, pemda merupakan penyelenggaraan urusan 

pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas 

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistemem dan 

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Hal tersebut tidak dapat menghapuskan hubungan pemerintah pusat dengan pemda, 

dekonsentrasi merupakan salah satu sarana pendekat ubungan, karrna pemda tidak bisa 

melepaskan diri, dengan kata lain, dekonsentrasi mengakomodir kebutuhan-kebutuhan 

pemeritah daerah ke pusat. 

Daerah dalam perkembangannya, dprd dan kepala daerah dipilih rakyat, hal ini membuat 

masing masing kepala daerah menjalankan kedaulatan rakyat daerah. 

Perpaduan dekonsentrasi dan desentralisasi mendukung hubungan pemda dan pem pusat, 

ketika uud dibahas dulu menjadi perdebatan terkait hubungan tersebut sehingga pemda itu 

tidak dianggap daerah federal. 

Desentralisasi erat kaitannya dengan negara kesatuan, dari 116 negara kesatuan, 106 

melaksanakan desentralisasi, demikian kita sebagai NKRI juga melaksanakan hal tersebut 

Pemberian otonomi, dengan memberikan otonimi ini merupakan bentuk desentralisasi, maka 

ddengan demikian otonomi tidak membuat daerah berdiri sendiri namun tetap ada 

hubungannya dengan pemerintah pusat, presiden sebagai kepala pemerintahan tetP sebagai 

pusat kendali. 

Pemegang kekuasaan presiden, dengan system presiden, seharusnya kekuasaan presiden kuat 

dalam hal mengatur pemerintahan daerah, pemda menyadari bahwa pemda merupaka turunan 

dari oemerintah pusat dipimpin presiden, maka pemda merupakan penyelanggara urusan 

pemerintah pusan di daerah. 

Misal, pemerintahan pusat berdasarkan visi dan misi presiden terpilih, maka pemda harus 

mengikuti visi misi tersebut, nawacita = maka pemda menggudakan hal itu sebagai landasan 

pemerintahan daerah, jangankan tidak hadiri undangan. 



 

Upaya yang harus dilaksanakan, bagaimana menyadarkan pemda akan relasinya dengan 

pemerintah pusat, bagaimana tidak merasa sebagai raja raja kecil, melainkan melakukan 

pemerintahan daerah berdasarkan visi misi pusat, sehingga betul betul dirasakan system 

presidensial. 

Pandangan 2 Pak Sudiarta, kami beranjak dari ciri presidensial, jika dilihat konstitusi, masa 

jabatan presiden, kepala negara dan pemerintahan, check and balances dan impeachment. Jika 

ini di implikasikan, akan mengubah mind set pemda bahwa presiden bukan kepala 

pemerintahan 

Diharapkan dapat mengikutsertakan pemerintah pusat dalam pemilihan kepala daerah, 

memberikan berapa persen suara presiden dalam pemilihan kepala daerah 

Pandangan 3 Prof. Wairocana 

Saya melihat desain otonomi daerah dalam presidensil, ternyata masi banyak persoalan yang 

muncul, ciri kha tidak terganggu eksekutifkutif dengan kekuasaan legislatiflatif, otonomi yang 

berjalan, adanya Minority government, kepala daerah, trace hold dari partai-partai minor, 

bergabung dengan partai pendukung kepala daerah, maka kedudukan eksekutifkutif lebih kuat 

dari legislatiflatif, tidak seperti sekarang tidak ada kuota. 

 

Ulasan ketua diskusi 

- Desainnya apabila merujuk pada uu 23/2014 jo 9/2015 Tampaknya masi seperti yang 

ada, dengan penegasan trace hold, maka peran pemerintah pusat dalam pemilukada 

tidak berlaku. 

- Hubungan yang diinginkan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat belum 

tampak. Integritas kepala daerah kurang 

- Urusan, masih menggunakan pola yang ada, atau desain baru dalam memperkuat 

presidensil belum tampak, Letak otonomi apakah masih seperti sekarang,dimana 

otonomi berada penuh di kabupaten, gubernur melaksanakan langsung penyelenggara 

pemerintah pusat atau akan berubah belum tampak. 

Hal – hal Harus di diskusikan.  

Sesi Diskusi 



 

1. Bapak Suryawan, Agak melebar sedikit masalah makalah kebetulan saya sedang 

melakukan penelitian urusan konkren UU Kelautan bahwa nelayan pesisir tidak lagi 

dibawah keluatuan kabupaten. Kenapa justru hal ini tidak didesentraliasikan, 

harapannya kesejahteraan nelayan lebih baik. Dalam konsep ini presidensil malah 

membuat desentralisasi tidak jalan tapi lebih kuat ke pusat. Demikian pak ngurah. 

2. Prof. Subawa, Konsep otonomi daerah, prinsip pertama NKRI yang dibagi provinsi, 

provinsi dibagi kabupaten, asas tugas pembantuan dan asas otonomi Spririt dalam 

penerapan peraturan perturan perundang-undangan, selain asas itu ada asas 

dekonsentralisasi dan desentralisasi, apakah asas ini memperkuat sistemem 

presidensial? Muncul kemudia asas konkuren dan asas umum, konsep kewenangan 

pusat dan daerah bagaimana, dan pusat dengan kabupaten apakah berjejang ? benang 

merahnya akan mencitakan control yang lebih baik, dalam praktik keliru tafsiran 

otonomi daerah dalam penerapanya sering terjadi kasus, di Balu 4 dari 9 kabupaten 

terjerat kasus. dari dulu begitu dinamikanya dan tidak ada konsistemensi penerapan 

konsep negara kesatuan.  

3. Asas desentralisasi koordinasi dan sentralisasi konsepnya subordinasi, takutnya kembali 

pada konsep yang dulu terpusat.  

 

 

 

 

 

 

4. Terima kasih atas pertanyaannya, pola hubungan, dewasa ini sejak 22 tahun 99 

hubungan pemerintah pusat dan daerah, sejak dihapusnya pemda 1 dan pemda 2 seakan 

keduanya mempunyai kedudukan yang sama. Artinya begini, kalau dalam pemikiran 

saya yang dipilih langsung oleh rakyat yaitu gubernur, sedangkan bupati walikota 

dipilih oleh DPRD dan diangkat dan ditetapkan oleh gub, ada ketrgantunga natara 

bupati, gub dan presiden. Kemudian mengenai urusan tetap seluas-luasnya tapi diliat 

mana yang perlu diberikan wajib atau konkuran sehinga status pendelgasiannya jelas, 

saat ini kurang begitu jelas. Mengenai otonomi menanyakan konsentrasi otonomi kalao 

sata padadaerah tingkat satu atau provinsi, sehingga permasalaahan pak suantra menjadi 

kuat dan tergantung. Kemudian mengenai kelautan yag diungkapkan pa suryawan, 

masalah kelautan tidak ada batas-batasnya, seperti haLembaga Negaraya hutan 



 

berdasarkan ekosistemem, mengapa menarik maslaah kelauatan dalam praktiknya hasil 

kerja menteri kelautan saat ini snagat mensejahterkaan kehdiupan nelayan. Otonomi 

kelautan lebih di provinsi, jika di kabupaten, provinsi seakan tak memiliki wilayah dan 

ada Tarik menarik dan ada perubahan efisiensi. MisaLembaga Negaraya air bawah 

tanah dul di provinsi kemudian di Tarik kab dan tarik lagi ke provinsi. Kekuatan partai 

politik snagt kuat dalam pegambilan kebijakan yang memicu kurang efisiennya. 

MisaLembaga Negaraya membuat peraturan perundang-undangan yang dulu ada di 

MPR dicabut dan dibalikan lagi. Memang benar sekali, kalau dalam UUD NRI 1945 

dan UU 23 TAHUN 2014, Yang ada asas tugas pembantuan dan asas otonomi. Tugas 

asas dekonsentrasi terkait pada kekuatan negara, meski tidak diakui dalam UU tapi 

MPR mengakui hal itu, seperti haLembaga Negaraya negara federal asas pemerintah 

daerah selalu membentuk 3 asas yatiu asas desenentralisasi, dekonsentrasi dan tugas 

pembantuan. Yang tujuanya untuk mendekatkan pemda dan pusat. Dalam negara 

kesatuan, pemda dan pusat ada koordiniasi. 

5. Pak suantra, sependapat dengan konsep ottonomi yang diajukan oleh Prof. Wairocana 

yaitu  dalam pemikiran saya yang dipilih langsung oleh rakyat yaitu gubernur, 

sedangkan bupati walikota dipilih oleh DPRD dan diangkat dan ditetapkan oleh gub, 

ada relasi antara bupati, gub dan presiden, dimana kepala daerah merupakan 

perpanjangan tangan dari presiden yang akan melaksanakan pemerintahan pusat dalam 

pemerintahan daerah. 

6. Kesimpulannya sepakat design otonomi yaitu seperti yang telah dijelaskan oleh 

pemateri yaitu Pak Suyatna, Prof Wairocana dan Pak Ketut Sudiarta.  

14.20 selesai 

Tanggal, 15 September 2017 Pukul 14.21 WITA 

 

 

 

Presentasi 3 dengan topik ke 3  

1. Oleh Bapak Edward 

Saya mengawali pembahasan ini dengan adanya kecurigaan mengapa perlu ada bahasan 

ini? Hal ini didasari oleh adanya carut marut kesolidan pemerintah saat pemerintahan presiden 



 

SBY. Selama 10 tahun menjabat banyak sekali terjadi pembelahan jajaran eksekutifkutif, 

banyak terjadi konfrontatif oleh anggota kabinet dalam hal ini menteri-menteri terhadap 

presiden dan wakil presiden saat itu, maka terlihat serangan terselubung di dalam internal 

pemerintah. Kemudian saya lanjuntukan dari segi yuridis tentang kewenangan atributif wakil 

presiden dalam konstitusi yaitu Pasal 4 ayat (1) dan (2), dimana masa awal pembentukan boleh 

ada dua wakil presiden, namun kemudian disepakati hanya seorang wakil presiden. Lain 

haLembaga Negaraya dengan menteri, wakil presiden hanya satu dan sama dengan presiden 

karena pemilihannya satu paket yaitu calon presiden dan wakil presiden sedangkan pemilihan 

menteri  itu dipilih langsung oleh presiden setelah terpilih.  

Wakil presiden memiliki kewenangan yang sama dengan presiden, sesuai dengan amanat 

Pasal 4, wakil presiden membantu presiden dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. 

Dalam hal ini tindakan nyata wakil presiden adalah mandat presiden, menurut Prof. Jimly, 

wakil presiden tetap wakil bukan sebagai perdana menteri, wakil presiden harus tetap meminta 

pertimbangan presiden dalam melakukan sesuatu kecuali ada halangan (tetap) pada presiden 

dapat dilaksanakan oleh wakil presiden dalam Pasal 8 ayat (1) UUD NRI 1945. Wakil Presiden 

tidak dapat membuat produk hukum, dikarenakan tanggung gugat dan tanggung jawab ada di 

tangan presiden. Jika kewenangan itu diberikan akan bertentangan dengan konstitusi, dan 

bersifat delegasi semu akan terjadi juga dualisme kekuatan eksekutifkutif nantinya.  

Kesimpulannya, tidak perlu di buat  UU tentang kewenangan wakil presiden, karena sudah 

jelas wewenangnya dalam Pasal 4 UUD NRI 1945 sebagian tugas presiden dapat dilaksanakan 

oleh wakil presiden dalam keadaan tertentu yaitu presiden berhalangan. Hubungannya tetap 

sebagai wakil yang membantu secara berdampingan dan harus siap sedia diangkat sebagai 

presiden apabila presiden mangkat dan berhalangan terus melaksanakan tugasnya, pelaksana 

mandataris presiden oleh wakil presiden.  

 

 

 

 

 

2. Oleh Ibu Mas 



 

Terimakasih bapak ibu, berkaitan dengan topik, saya hanya membuat makalah, dan akan 

menambahkan mengenai topik ini. Membicarakan mengenai kekuasaan eksekutifkutif, kita 

menjalakan kemauan negara karena ini adalah negara demokrasi. Kita juga melihat konstitusi 

dalam perspektif negara modern yaitu saat ini bukan melaksanakan UU saja tapi juga 

meningkatkan keamanan dalam luar negeri, bila dilihat Bab 3 uud nri 1945 kekuasaan 

pemerintahan, pasal 4 ayat (1) tidak mengalami perubahan. Pada dasarnya telah memperkuat 

sistemem presidensiil karena tidak ada pembedaan presiden sebagai kepala negara dan 

pemerintahan. Presiden dan wakil presiden pasangan langsung dipilih rakyat, satu kesatuan 

namun organ yang berbeda. Sehingga dalam konstitusi tidak menjelaskan kewenangan wakil 

presien agar lebih fleksibel presiden membagi tugasnya kepada wakil presiden. Pembagian 

tersebut tidak sama dengan pembagian tugas presiden dengan menteri, karena kewenangan 

wakil presiden adalah wakil yang mewakili presiden, pengganti dari presiden yang bisa 

diberhentikan, pembantu dalam roda pemerintahan, mendampingi presiden, dan juga wakil 

presiden yang mandiri dalam bertemu rakyat dan berorganisasi. 

Wacana perlu adanya wakil presiden lebih dari satu, dalam system pertangunggjawaban 

dari jabatan tersebut, dalam pengaturan kebijakan tersebut, secara obyektif perlu pengaturan 

hubugan presiden dan wakil presiden. Terlebih apabila dari partai politik yang berbeda, secara 

subyektif kepercayaan presiden dan wakil presiden juga berpengaruh dan juga kompetensi dari 

wakil presiden juga menjadi pertimbangan dalam pemberian wewenang wakil presiden oleh 

presiden. Maka perlu diperjelas, mungkin amandemen atau dibuat udang-undang dengan 

lembaga presiden.  

Sesi Tanya Jawab 

1. Pertanyaan Pak Edward: Jika ada UU, akan ada masalah, apakah presiden perlu 

mengikuti UU yang dibuat sebelum ia terpilih? mungkin lebih tepat dibuat peraturan 

kedalam yang diatur oleh kesekretariatan Negara.  

2. Pertanyaan lanjutan : Berangkat dari pasal 4 ayat 1, hanya presiden sebagai kepala 

pemerintahan, dalam ayat 2 dibatu oleh wakil presiden, maka makna membantu itu apa 

? secara eksplisit perlu diatur dalam UU atau keppres saja cukup ? 

3. Pertanyaan lanjutan : dalam Bab 3, pasal 6 sampai dengan pasal 16 dimana pasal 10 – 

15 kepala negara, apakah perlu dibuat pembagian tugas berdasarkan pasal 4, 10-15 ? 

mengikuti pola itu atau hanya mengikuti status quo saat ini? 

 



 

 

 

4. Tanggapan Pak Edward : cukup dengan keppres diatur kedalam (koordinasikan dengan 

kesekretariatan negara), karena dengan UU akan berganti terus di tiap tiap selesai 

pemilu jika presiden terpilih berbeda pendapat dengan presiden sebelumnnya seiring 

dengan bergantinya presiden. Usulan jelas, pembagian tugas fleksibel, melalui keppres 

itu sendiri.   

5. Tanggapan Prof. Wairocana : Saya agak berbeda, dalam rangka memperkuat system 

presidensial, membentuk UU bagiamana kewenangan, kedudukan dan hal-hal lainnya? 

Agar jelas. Contohnya seperti haLembaga Negaraya pendapat saya yang kurang setuju 

akan tidak terlibatnya DPR dalam fit-proper test mengangkatan Kapolri, Panglima TNI, 

Hakim MK dll. Dalam hal ini UU dibuat bukan untuk mengatur kewenangan tetapi 

dalam hal ini agar DPR tidak telibat dalam hal menunjuk pembantu presiden. Contoh 

lain dalam ini pertentangan pernyataan yang sering terjadi saat ini antara wapres JK dan 

Presiden Jokowi. Sehingga prinsip-prinsip dasar dan lembaga harus di atur dalam UU 

agar DPR tidak mendominasi segala kewenagan eksekutifkutif. UsuLembaga Negaraya 

yaitu membuat UU Pertanggungjawbaan Pejabat Negara Pada Presiden. Di dalam UU 

itu tidak ada mandat, sehingga wakil presiden tidak perlu bertanggungjawab ke 

presiden karena boleh menjalan sebagaian tugas presiden tetapi tetap itu juga 

tanggungajwabnya presiden. Kalau menteri itu mandat tapi yang 

pertanggungajawabannya tetap kepada presiden karena dia diangkat sama presiden. 

Juga dalam UU ini tidak ada pembagian tugas dalam tetapi lebih mengatur tentang 

koordinasi antara presiden dan wakiLembaga Negaraya. Sebenarnya juga tidak perlu di 

utak-atik mengenai apakah membentuk UU ini atau tidak, tetapi yang perlu disikapi 

campur tangan DPR dalam kewenangn dan kekuasaan kepresidenan selama ini. Yang 

di atur dalam UU Lembaga Kepresidenan yaitu menghilangkan dominasi dan campur 

tangan DPR dalam menjalankan kewenangan kepresidenan.   

6. Tanggapan Prof. Subawa : Memperkuat kekuasaan presidensial yaitu antara presiden 

dan wakil presiden. Membeprkuat hubungan presiden dan wapres bukan sebatas 

hubungan atasan dan bawahan itu mandate tidak boleh dalam bentuk hukum apakah itu 

keputusan atau perintah. Tetapi sekarang kedudukan presiden dan wapres bukan itu 

karena saat ini kan kedudukannya sejajar. Adanya bentuk hukum dengan UU, kita 

sudah memiliki UU Kementerian terlebih dulu padahal ideaLembaga Negaraya 

seharusnya UU itu ada setelah UU Kepresidenan. Sehingga saya setuju adanya UU 



 

Lembaga Kepresiden yaitu UU yang mengatur kewenanangan presiden, wapres dan 

menteri-menterinya. Sehingga hubungan presiden dengan wakil dan presiden dengan 

menteri-menterinya lebih jelas.  

 

 

 

 

7. Tanggapan Pak Suyatna: Sudah selesai sebenarnya, saat pak Edward sudah selesai 

dengan tidak ada UU lagi tentang itu. Presiden dan Wakl Preisden satu kesatuaan baik 

tugas dan lain lainnya. Mengapa perlu wakil presiden? Karena presiden membawahi 

bnayak lembaga dan menjadi kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Pasti akan 

banyak agenda dan kunjungan-kunjungan dan wapres menggantikan tugas yang 

ditinggalkan oleh presiden saat ada tugas yang berbarengan oleh presiden. Tidak perlu 

buat UU karena UUD NRI 1945 sudah memberikan tugas masing-masing.  

8. Tanggapan Pak Suryawan : Setahu saya UU Lembaga Kepresidenan belum ada sampai 

saat ini, mendengarkan pendapat Prof Ngurah saya merasa perlu adanya UU untuk 

mengatur tentang Lembaga Kepresiden bahwa dalam hakikatnya UU itu untuk break 

down substansi UUD untuk memperjelas isinya. Sehingga mempertegas lagi wakil 

presiden dan menteri.  

9. Tanggapan Pak Sudiarta : Kenapa badan kajian mengangkat topik ini? Karena dalam 

tor ini untuk membahas topik ini. Jika ada topik maka ada masalah yang terjadi untuk 

diselesaikan.  

KESIMPULAN  

Perlu adanya UU kejelasan kewenangan wapres dan relasi antar presiden dan wapres tanpa 

menerjemahkan kewenanagn yang ada dalam UUD mengenai hal tersebut.  

1. Kesepakatan perlu ada pegaturan 

2. Mengani bentuk hukumnya ada dua pilihan yaitu buat UU atau memakai Keppres 

Presentasi 4 dengan topik ke 4 

1. Oleh Bapak Surya 

Bapak ibu yang saya hormati, masalah DPD ini kita semua sudah tau, berpulang kembali 

pada pasal 22 konstitusi, risalah pembahasan amandemen uud menimbulkan pertentangan, 



 

justru malah mengkerdilkan lagi kewenangan DPD. Dalam praktek DPD tidak punya 

wewenang untuk mengajukan UU, melalui DPR, MK memberikan penegasan dalam PUU 

seharusnya DPD mempunyai kewenangan legislatiflasi, dinonaktifkan oleh UU 27, hal ini 

tidak dilakukan dalam praktek, muncul UU MD3 2014 tidak ada pergantian kewenangan DPD, 

UU 12/11 banyak hal hal yang dianulir MK dalam pembuatan perundang-undangan. Dengan 

demikian secara empiris, Pak Deni Indrayana mengatakan DPD antara ada dan tiada, saya 

mencoba merekontruksi, DPD seharusnya memiliki keseimbangan dengan DPR. 

Dalam fungsi legislatiflasi, baru 1 UU yang inisiatif dari DPD UU Kelautan, sampai 

sekarang baru ada RUU Wawasan Nusantara namun belum dijadikan UU sampai sekarang. 

Mengapa menjadi masalah, karena keberadaan DPD sebenarnya untuk mengakomodir aspirasi 

daerah, kemudian keseimbangann ini dapat dikaitkan dengan keberadaan DPD, MPR 

merupakan gabungan dari anggota DPR dan DPD, bukan DPR dan DPD, seharusnya MPR 

adalah joit secion karena dari segi jumlah kalah DPD 4 kali 33 provinsi, DPD 440. Dalam hal 

kamar, jumlah kamar belum jelas apakah kita ini bikameral atau trikameral. Satu satunya solusi 

adalah amandemen, karena pengujian UU oleh MK saja diabaikan, ini merupakan politik dan 

kehendak seluruh rakyat, harapanya dpd hanya menjadi salah satu materi yang dibahas dalam 

amandemen, bahwa pengaturan retribusi kewenangan DPD harus dilakukan dengan mengubah 

Pasal 22 UUD NRI 1945 kewenangan pembentukan tidak hanya DPD dan presiden tapi 

melibatkan DPD. Asumsi terhadap parlemen kita bikameral, karena pada kenyataannya fungsi 

legislatiflasi diutamakan untuk DPR, pada akhirnya akan bermuara pada ranah DPR dalam 

menjalankan fungsi legislatiflasi itu adalah DPR. Dalam pasal 5 dan 10 tidak ada melibatkan 

DPD dalam hal pembentukan perundang-undangan.  

Tanggapan Prof Wairocana : kewenangan khusus membentuk undang-undang, persoalan 

lainnya kan kewanangan DPD dalam membahas bersama dengan DPR dan Presiden ? 

Jawaban Pak Surya : Sampai PUU 79, tidak ikut memutus, DPD tidak ikut menyetujui hanya 

mengajukan dan membahas, maka kewenangan memutuskannya tidak ikut, maka solusinya 

amandemen pasal 20 UUD NRI 1945. 

Tambahan 1 oleh Ibu Iik 

Sebagaimana kita ketahui, Indonesia negara demokratis pasal 1 ayat 2, maka harus 

terdapat lembaga keterwakilan, setelah amandemen bertambah DPD untuk mengakomodir 

aspirasi daerah, yuridisnya UU MD 3. DPD terbatas kewenangannya, karena DPD tidak ikut 



 

serta menyetujui, kewenangan DPD kewenangan atribusi pasal 22 C dan 22 D, dalam 

pengaturan DPD ini memiliki 3 kewenangan (pembacaan pasal). Jika kita bandingkan dengan 

kewenangan DPR sangat timpang, DPD subordinasi dari DPR, terkait pertanyaan Prof Ngurah, 

kewenangan DPD memang direduksi, dalam pembahasan tingkat 1 yakni pembahasaan RUU, 

karena tidak semua tahapan dapat diikuti oleh DPR. DPD hanya berwenang untuk membahas 

RUU mengenai otonomi daerah dan lain sebagainya, sangat disayangkan DPD tidak dapat 

memberi persetujuan terkait RRU yang juga iya bahas sebelumnya. 

 

 

 

 

Tambahan 2 Oleh Ibu Dyah 

Saya mencoba menyampaikan kembali kepada topik pembahasan, fungsi legislatiflasi 

saya lihat dari sisi, keberadaan DPD apakah meningkatkan system presidensial, negara terbagi 

atas provinsi, kabupaten dan kota, apakah DPD mempunyai andil dalam system presidensil ? 

Jelas ada karena DPD punya akses untuk menyampaikan kepentingan bagian negara adalah 

DPD karena DPD dapat untuk menyingkirkan kepentingan politik dalam DPR. DPD memiliki 

komite, pembagian tugasnya jelas dan cakupannya luas, fungsinya membantu pekerjaan 

pemerintah. Sekarang apakah DPD ada gunanya dalam penguatan system presidensiil? Ada, 

karena ia merupakan keterwakilan langsung dari daerah yang membawa aspirasi daerah. Perlu 

hati hati juga sebenarnya, apabila dikuatkan kembali takutnya akan menyamakan keberadaan 

negara kesatuan dengan negara federal karena kewenangan yang diberikan akan sama dengan 

senat pada negara federal.  

Sesi Tanya Jawab  

Moderator : Masaih ada banyak hal yan perlu dibahas, berangkat dari UUD NRI 45 terkait 

kewenangan leglislasi perlu diperjelas dengan adanya amandeman pasal-pasal terkait 

kewenangan legislatiflasi. Masih ada kewenangan lain DPR yang tidak miliki oleh DPD yaitu 

impacment presiden dan ketentuan lain yang kewenangan dimiliki oleh DPR, apakah mesti 

perlu diubah untuk menambah kewenangan DPD? 



 

Tangapan Buk Diah: Pendapat pribadi, segala sesuatu disamakan antara DPR dan DPD, apa 

yang dimiliki DPR harus sama dngn DPD? Tidak begitu, karena ada hal-hal yang menyangkut 

tentang daerah dan itu sesuai amanat UUD dilibatkanlah DPD itu. DPD lembaga negara yang 

paling paham tentang keperluan daerah diluar kepentingan partai politik yang dimiliki oleh 

DPR.   

Tanggapan Pak Surya : Berkaitan dengan ratifikasi, seperti haLembaga Negaraya itu tetap saja 

polanya dalam hal persetujuan akhirnya DPD juga terlibat. Saya fokusnya dipenguatan 

kewengaan legislatiflasi dalam paper ini, tetapi yang dapat kami singgung dalam hal 

pegawasan akan diserahkan kepada DPR agar nanti DPRyang akan menindaklanjuti apakah 

akan dilanjuntukan atau tidak sesuai kehendak DPR. Andai DPD memmliki kapasitas dengan 

DPR, maka tentu saja DPD akan berperang khsususnya dalam legislatiflasi merancang UU, 

DPD dan DPR memiliki area sendiri sebelum berperang dengan pemerintah/presiden. Sehingga 

memperkuat check and balances antara legislatif dan eksekutif.  

Moderator : Bahwa DPD tidak dapat ikut sepenuhnya dalam membentuk UU itu terjadi saat 

ini. DPD adalah keterwakilan daerah, namun saat ini banyak anggota DPD berasal dari partai 

politik. Bagaimana mengenai sifat keterwakilannya? 

Tanggapan Prof Ngurah Wairocana : Lebih condong keterwakilan daerah dan semestinya tidak 

ada unsur politik termasuk menjadi anggota suatu partai politik, golongan karena merupakan 

perwakilan daerah yang membawa aspirasi daerah bukan aspirasi partai politik ataupun 

golongannya.  

Tangggapan Pak Suyatna : Saat ini DPD seakan berjuang sendiri sehingga para anggota DPD 

masuk ke partai politik untuk bertahan. Jika ini ditambah kewenangannya maka system 

presidensil melemah bukan menguat jika kondisi anggota DPD terbaur dengan elit partai 

politik.  

Tanggapan Pak Sudiarta : Apakah DPD dihapuskan saja? jika saat ini masuk dan mambawa 

kepentingan partai politik karena sudah abu-abu kepentingannya.  

  KESIMPULAN  

DPD harus dikuatkan dibidang legislatiflasi dan ikut dalam setiap tahap tahapan pembuatan 

RUU tetapi sepanjang kewenangan itu membahas UU dengan daerah.   

Pembahasan 5 Topik 2  



 

Pandangan Pak Suantra 

Pasal 2 ayat 2 uud, mpr bersidang sedikitny 1 kali dalam lima tahun, risalah kenapa demikian 

karena jumlah anggotanya banyak, diartikan boleh lebih dari sekali, yang pasti diawal dan 

diakhir masa sidang atau jabatan. 

Historis, dari bpupki kemudian ada knip, tahun 65 ada mprs, sesuai dengan yamin dan supomo, 

MPR representasikan seluruh rakyat, tidak saja jumlah anggota besar, tapi juga representasi 

rakyat pelaksana kedulatan negara. 

Kekuasaan yang besar dan anggota yang besar tidak efektif kalua sekali setahun, namun 

pelaksanaan kewenangannya tidk bisa tanpa sidang 

Sidang taunan suatu keniscayaan, masalahnya apa boleh lebih dari dua kali ? 

Ternyata banyak pendapat, sidang mpr mubasir, tidak efektif dan efisien, hanya seremonial dan 

boros anggaran. 

Sidang tahunan ini sejatinya perlu dilakukan sebagai suatu perwujudan system presidensiil, 

laporan kinerja presiden kepada semua lembaga negara, sidang tahunan 2017 diawali MPR 

dengan melakukan road show dengan menanyakan pada lembaga-lembaga negara, perlukah 

ada sidang tahunan, hampir semua menghendaki perlu. 

Dalam sidang tahunan, Presiden membacakan laporan kinerja seluruh lembaga untuk efisiensi 

waktu. Yang lebih penting, aktifitas tersebut membuat rakyat mengetahui kinerja lembaga 

negara, berupa control rakyat. Selain itu momentum tersebut dapat mempererat relasi negara, 

seluruh masyarakatarakat melalui representasinya hadir dalam siding tahunan, saya melihat ini 

lah makna penting siding tahunan, bukan hanya rutinitas tapi mempererat integrasi negara 

untuk memperkuat negara kesatuan republik Indonesia. 

Kesan dan pesan MPR dan presiden bisa diilakukan dalam kontek mempererat NKRI, usulan 

menghadirkan gubernur untuk sidang tahunan. Dari pada negara di korupsi, lebih baik 

membayar mahal untuk mempererat negara. 

Tanggapan  

Prof subawa, saya setuju untuk mengakomodir kekeluargaan dan musyawarah mufakat, 

memperkuat presidensiil, meningkatkan kualitas nasionalisme. 



 

Pak suryawan, dari aspek format mpr dulu dan sekarang beda, dulu lem tertinggi maka ini 

keniscayaan, yang menjadi pertanyaan berapa besarkah anggaran yang digunakan untuk sidang 

tahunan ? 

Pak Suyatna, Masing masing daerah memiliki kebudayaan yang berbeda, maka bida diundang 

semua gubernur bahkan bupati diundang sesekali. Tidak hanya kepentingan elit politik tapi 

untuk nkri 

Tambahan Pak Suantra Perlu dicermati lagi, sidang tahunan dalam status quo tidak sesuai 

dengan tatib, karena berbarengan dengan konvensi ketatanegaraan pidato kenegaraan presiden, 

Ada 3 agenda, konvensi ketatanegaraan, sidang anggaran, dan laporan kinerja masing masing 

lembaga negara. 

Tambahan Bapak Yana (MPR) 

Gambaran sidang tahunan, gagasan awal menghilangkan sidang bersama dpr dan dpd karena 

dipandang lebih tepat pidato presiden di mpr, sidang tahunan ini rangkaian dari konvensi 

ketatanegaraan sehingga, ada laporan lembaga negara diakhiri pidato presiden 

Menjadi aneh kalau pres membacakan laporan kinerja lembaga negara, karena lembaga negara 

setara, apa kapasitas presiden ? 

Anggaran tidak keluar, praktis karena dibebankan pada DPR atau DPD yang menjadi host, 

biaya MPR hanya hal hal kecil seperti undangan / honor 

Konstitusi tidak menghendaki lembaga MPR sebagai lembaga yang permanen, MPR hanya 

adhoc saja sepanjang sidang DPR dengan DPD, tapi tidak sesuai dengan ketentuan pasal 

berikutnya karena ada ketentuan apabila DPR dan DPD tidak bisa melantik maka diberikan 

pada pimpinan MPR, apabila ada pimpinan mana bisa tidak permanen ? 

MPR seperti dinas kebakaran, hanya bekerja saat ada kebakaran karena kewenangannya tidak 

permanen, bekerjanya 5 tahun sekali. Banyak pendapat mengatakan MPR tugasnya mengada 

ngada, banyak yang mengatakan dibubarkan saja 

Pertanyan Prof, Wirocana, Tapi Kualitas kewenangannya kan jantung dalam ketatanegaraan ? 

Tanggapan Pak Yana, Presiden disumpah, tidak pernah dilantik oleh MPR, MPR hanya 

menyaksikan saja, karena tidak ada produk hukumnya, kenapa bukan tap, karena apabila nanti 



 

ada sidang parimpurna pelantikan presiden, jika ada yang tidak setuju ya batal presiden 

diangkat. Ketika presiden di impeachment pun tidak ada bentuk hukum. 

Kembali ke sidang MPR, kejadian lain yang mendasari Presiden sby menyampaikan keuangan 

di sidang tahunan, dpd ingin mengulur karena diundang lagi untuk sidang, karena hal tersebut 

menyalahi aturan, maka dibuat sidang tahunan. 

Sidang tahunan, memang mengundang gubernur. DPD dan DPR ini yang mengundang. 

Kesimpulannya, Sidang tahunan tetap diadakan. 

16.31 kelima topik telah selesai dibahas, untuk besok rumusan untuk sidang pleno dibahas 

untuk menggantikan jam diskusi di pukul 08.30. 

KELOMPOK KEDUA 

HARI KEDUA, SABTU, 16 SEPTEMBER 2017  

09.20 WITA  Tanggal 16 September 2017 

Tambahan materi oleh Prof. Ngurah Wariocana pada Topik kelima 

Dalam hal pelaksanaan otonomi tersbut perlu dipahami dua konsep dasar yaitu konsep negara 

kesatuan republic Indonesia untuk memahami konsep pelaksanaan otonomi itu dan sistemem 

presidensial untuk memperkuat sistemem presidensial dalam pelaksanaannya. Sehingga 

kedudukan presiden harus kuat terhadap DPR dan Gubernur karena saat ini dalam menjalankan 

kewenangannya sering direcoki saat terjadi perbedaan pandangan dan kepentinga. Ide utama 

yang saya ajukan yaitu membuat UU Kepresidenan agar kita mengetahui apa sih tugas dan 

kewenangan Presiden dan pembantunya.  

Sistemem pilkada dalam status quo adalah multi partai… 

Pemilihan kepala daerah yang dapat dilaksanakan yaitu, pemilihan gubernur langsung oleh 

rakyat, maksudnya agar gubernur mewakili seluruh rakyar daerah dan juga perwakilan 

pemerintah nasional karena bagian dari perpanjangan tangan pemerintah pusat. Sementara 

Bupati akan dipilih oleh DPRD selaku representasi rakyat daerah. 

Selanjutnya, dari pemilihan langsung terhadap Gubernur akan terpilih 2 kandidat, yang 

kemudian diberikan suara 35% kepada presiden untuk memilih gubernur, demikian pula 



 

pemilihan Bupati ketika terpilih 2 calon akan diberikan kuota 35% pada gubernur untuk 

memilih bupati sebagaimana sistemem pemilihan rector. 

Maka, hubungan pemerintah pusat dengan daerah semakin jelas, gubernur benar-benar merasa 

sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Pusat, dan Bupati tidak ada alasan untuk tidak turut 

pada Gubernur, dengan kata lain penguatan hubungan pemerintah pusat dan daerah. 

Tambahan Pak Suantra, usulan bagus seperti apa yang didiskusikan sebelumnya, dalam hal 

memperkuat sistemem presidensil dapat memperkuat, namun sebenarnya apabila kita tetap 

pada keadaan sekarang tetap bisa memperkuat sistemem presidensil dengan dasar pasal 18 

konstitusi. Koreksinya, apakah 2 calon tersebut merupakan paket atau hanya calon gubernur 

saja ? 

Prof. Wairocana, sebetuLembaga Negaraya paket atau tidak bukan masalah, tapi akan lebih 

baik kandidat yang terpilih berupa pasangan gubernur dan wagub (paket) 

Prof. Subawa, Idenya bagus namun kan UU Pemilu sudah berlaku dan dilaksanakan, Ide nya 

masuk akal untuk keterlibatan presiden dalam pemilihan kepala daerah, tambahannya perlu ada 

landasan filosofi mengapa dibedakan, gubernur dipilih langsung dan bupati dipilih DPRD.  

Pak Sudiarta : kenapa gubernur dipilih langsung oleh rakyat ? tetapi kenapa bupati atau 

walikota dipilih oleh DRPD? 

Prof. Wairocana : dalam kedudukannya Gubernur memiliki dua tugas yaitu sebagai kepala 

daerah dan wakil pemerintah pusat di daerah provinsi. Sehingga dapat dipilih oleh rakyat 

langsung, sedangkan mengapa bupati atau walikota dipilih oleh DRPD dan diangkat oleh 

Gubernur telepas dari penghematan biaya, hiruk pikuk politik dan perpecahan di 

masyarakatarakat, hal ini diajukan untuk memperkuat hubungan Gubenur dan Bupati/Walikota 

karena ada pengikat hubungan kedudukan yang dimiliki oleh Bupati/Walikota dengan 

Gubernur sebab pengangkatannya tergantung pada Gubernur. Selama ini yang terjadi kan 

sering Bupati dan Walikota tidak hadir malah mendelegasikan pada kadis terkadang juga ke 

staf saat menghadiri rapat bersama Gubernur hal ini terjadi kan karena Bupati dan Walikota 

merasa sejajar kedudukannya dengan Gubernur karena dipilih langsung oleh rakyat.  

Pak Suyatna : jika usulan ini diajukan banyak yang resistemen jika gagasan ini yang diajukan, 

namun ini memang relevan diajukan selama didasari dengan argumentasi yang logis berdasar 



 

yuridis. Bila perlu ditingkatkan dalam naskah akademis agar semakin kuat kedudukan 

usulannya ini.  

Pak Sudiarta : usulan ini memang layak karena diusulkan dengan terlebih dulu di lakukan 

dengan metode analisis SWOT.  

09.47 diskusi tambahan berakhir  

09.53 lanjutan pembahasan laporan dikusi. 

Laporan diskusi dibuat berdasarkan PERMEN DISTEK 20 Tahun 2015 tentang Naskah Dinas 

Usulan memasukan TOR dalam maksud dan tujuan.  

Pembahasan topic 1 

Perubahan beberapa redaksional, kemudian RPJP dan RPJM disampaikan undang-undangnya 

Prosedurnya tidak perlu ? dalam hal mengawinkan visi misi presiden dengan MPR.  

Nomor 1 model GBHN. 

 

Nomor 2 Rpjp dalam bentuk undang-undang. 

Kalau sudah GBHN pasti mengubah kembali kedudukan MPR, tapii usulan kita tidak, MPR 

hanya lembaga perwakilan seluruh rakyat.  

Tambahkan Model pada kata GBHN menjadi Model GBHN. 

Lanjutan Topik 2 

Walaupun kita sudah sepakat, tpi sebenarnya sidang tahunan ini memperkuat atau 

memperlemah ? 

Kalau dalam hal meminta pertanggungjawaban kepada MPR melemahkan, tapi kalau laporan 

kinerja pada rakyat yang diwakili oleh MPR, ini memperkuat.  

Pembahasan redaksional kontinuitas. 

Sidang tahunan MPR RI diadakan untuk penyampaian laporan kinerja penyelenggaraan 

pemerintahan oleh presiden, 

Perlu ditambahkan sebagai konsekuensi presiden dipilih langsung oleh rakyat ? (disepakati) 

Penambahan redaksional, Bukan sebagai pertanggungjawaban presiden pada MPR 

Tambahan penjelasan, dengan demikian sidang tahunan memperkuat sistemem presidensil.  



 

 

 

Lanjutan Topik 3 

Penjelesan wakil presiden dan relasi 

Kalau wakil  presiden huruf kapitaLembaga Negaraya besar atau tidak? 

 

 

Kemarin prof Parsa dan Edward tidak perlu UU tentang Kepresidenan, berkmebang kemudin 

baagiamna hubungan presiden dengan lembaga lain, kalau hubungan presiden dan 

wakiLembaga Negaraya tidak perlu diatur lebih lanjut. Boleh diperluas frasa tentang 

kepresidenan? Kan topiknya itu tentang wakil presiden? 

Boleh  saja, karena di sambutan kemarin juga di sebuntukan ada usul tentang UU tentang 

kepresidenan 

Redaksional, sistemem presidensil mendadi sistemem presidensial. 

Penjelasan, bahwa perlu penegasan kewenangan presiden dan wapres dalam bentuk undang-

undang dan/atau kepres (presiden yang mengatur) 

Kepres akan membuat presiden lebih fleksibel dalam membuat keputusan 

Karena pada dasarnya, pertanggung jawaban akan dilakukan oleh presiden, wapres tidak. 

Tambahan, UU Kepresidenan berkaitan juga dengan jabatan-jabatan yang dipilih presiden, 

tanpa pertimbangan MPR 

 

Lanjutan Topik 4  

Membahas, apakah perlu penomoran dalam setiap pandangan yang disampaikan, disepakati 

pada pandangn yang berbeda dicantumkan nomor, untuk pandangan yang sama  

 

tambahan dari MPR, kembali ke topik 2  

sempat dibahas tidak, apakah presiden yang melaporkan atau masing masing lembaga 

larena kan semua lembaga sama rata, road show menyepakatkan lembaga menyampaikan 

masing masing, tapi presiden tidak setuju karena akan mengembalikan posisi MPR menjadi 

lembaga tertinggi. 



 

muncul pertanyaan, apakah tidak seharusnya semua menyampaikan sendiri-sendiri karena 

nanti akan eksekutifkutif heavy ? karena agendanya hanya laporan seluruh lembaga negara 

bukan pertangungjawaban. 

Pak Suantra, tidak menjadi masalah apabila presiden yang menyampaikan laporan karena 

presiden melaksanakan wewenangnya sebagai kepala negara, simbul integritas negara, jadi 

seluruh lembaga negara menyerahkan ke presiden. 

Prof Wairocana, sistemem pemerintahan presidensil kan harusnya memang presiden yang 

bertanggung jawab, maka kepala negara lebih pas. 

Pak Sudiarta, apakah tidak bertentangan dengan UUD ? 

Jawaban Pak Suantra dengan Prof. Wairocana, Tidak karena dalam bab 3 ini adalah kekuasan 

pemerintahan, terdapat wewenang presiden sebagai kepala Negara dan kepala pemerintahan. 

Tidak apa apa presiden membacakan laporan kepada rakyat melalui MPR, karena presiden 

dipilih oleh rakyat 

Lanjut pembahasan topik 4. 

Tambahan redaksional, dalam hal penguatan sistemem presidensial, wewenang DPD dalam hal 

fungsi legislatiflasi perlu dikuatkan 

Penguatan kewenangan DPD dapat dilakukan dengan melakukan amandemen pasal 20 UUD 

NRI 1945 

APA PERLU LEBIH RINCI, PASAL 20 AYAT 1 DIUBAH TAMBAHKAN 

REDAKSIONAL DPD, KEMUDIAN PASAL 20 AYAT 2 MENAMBAHKAN DPD 

DISANA.  

USUL MENGUBAH PASAL 5, KARENA RUU YANG INGIN DIAJUKAN PRESIDEN 

HANYA DPR, SERING DILUPAKAN BAHWA DPD memiliki kewenangan juga untuk 

merancang undang-undang terkhusu pembahasan daerah. 

Tambahan, yang paling mendasar sepakat tidak kita dengan istilah bicameral, misaLembaga 

Negaraya pada kewenangan dpd, atau condong ke pendapat pak jimli, termasuk dalam 

trikameral dimana mpr memiliki kewenangan sendiri. 

 

Dpd yang sekarang, perwakilan wilayah atau juga sektoral ? sekarang dpd punya komite, 

menjadikan dpd bukan perwakilan wilayah tapi perwakilan isu. 

Dpd harus dilepas dari partai politik, watak dpd ini juga wataknya partai. 

Apa gak sekalian penegasan bicameral atau trikameral, kalau bicameral konsekuensinya 

membuat undang-undang, nah kira-kira presiden bisa kerja kah ? 



 

Pemikiran saya, DPD tetap terbatas, membuat uu untuk persoalan daerah, untuk uu yang diluar 

urusan daerah tetap seperti status quo. 

UsuLembaga Negaraya begitu karena pernah dalam pengajuan PMK, Judicial Review ke MK 

masih memberbolehkan partai masuk dalam DPD  

Berarti ada dua, dalam tingkat wilayah sampai dalam pengambilan keputusan namun dalam 

ranah peraturan hanya dalam tahap pengusulan 

Mengenai sanksinya bagaimana? Nanti di atur mengenai setelah jadi anggota DPD jika di 

masuk partai politik  mengenai sanksinya nanti 

Fungsi pengawasan yang berkaitan dengan fungsi DPD. Pasal 22 D tentang anggota DPD itu 

isinya pembatasan pada otonomi daerah  

Dalam pasal 22 d kan sudah dibatasi, kira-kira gimana gus? Ya intinya, kira-kira justru 

mengusulkan agar tegas  dengan menghilangkan kata “dapat” dengan perlu di implemntasikan 

sesuai dengan Putusan MK terakhir yaitu 92 tahun 2012.  

Seharusnya non partai politik itu anggota DPD. Dengan kalimat, dalam keanggotan DPD  tidak 

dapat berasal dari partai politik demi konsistemensi dengan prinsip representasi keterwakilan 

daerah. 

Sehingga pututsan MK itu perlu ditinjau kembali atau dibuatkan UU kembali dengan 

mengubah UU MD3 kembali.  

 

Pembahasan topik 5    

Tambahan redaksional, Yang memberikan kewenangan kepada presiden sebagai kepala 

pemerintahan 

Perubahan redaksional dalam rangka menjdari dalam kerangka 

Tambahan nomor 1. Otonomi daerah diberikan dalam rangka memperkuat Negara kesatuan 

dengan sistemem presidensial 

Dalam sistemem pemerintahan presidensial, kedudukan presiden harus kuat, terutama 

hubungannya dengan DPR dan Gubernur  

Tambahan, Presiden harus memiliki hubungan yang baik dan harmonis secara vertical dengan 

horizontal 

 

Untuk menciptakan desain otonomi daerah dalam rangka penguatan system presidensial, perlu 

merekonstruksi desain otonomi daerah yang ada yaitu : 

a. Prinsip otonomi diletakkan pada daerah provinsi 



 

b. Gubernur dipilih langsung oleh rakyat dan diangkat oleh presiden dengan 

pertimbangan, karena gubernur disamping sebagai kepala daerah juga merupakan 

perwakilan pemerintah pusat di daerah (sebagai instansi vertical pemerintahan pusat). 

c. Bupati dan walikota dipilih oleh DPRD kabupaten/kota dan diangkat oleh gubernur 

dengan pertimbangan untuk memperkuat hubungan bupati dengan gubernur dan juga 

pemerintah pusat. 

d. Untuk memperkuat hubungan pusat dengan daerah, dalam pemilihan gubernur perlu 

ditetapkan kepala daerah tahunreshold 20%, dan presiden memiliki 35% hak suara. 

e. Pemilihan gubernur dilakukan dengan pemilihan langsung oleh rakyatuntuk 

mendapatkan dua calon oleh KPU,  kemudian KPU menyampaikan pada presiden 

untuk memilih gubernur 

f. Pemilihan bupati/walikota dilakukan pemilihan oleh DPRD kabupaten/kota untuk 

mendapatkan dua calon oleh KPU,  kemudian KPU menyampaikan pada gubernur 

untuk memilih bupati/wlikota 

Penambahan bagan dalam hasil diskusi untuk memperjelas teknis. 

Pukul 12.05 laporan hasil diskusi selesai. 

Adapun berikut adalah rumusan ringkas dari hasil diskusi kelompok kedua dalam Workshop 

Pancasila, Konstitusi dan Ketatanegaraan Badan Pengkajian MPR RI : 

NOTULA WORKSHOP KELOMPOK KEDUA 

 

Rapat :  Workshop Ketatanegaraan Penegasan Sistemem Presidensial. 

Hari/Tanggal : Jumat, 15 September 2017. 

 Sabtu, 16 September 2017.  

 

Tempat: di Hotel Novotel Bandara Ngurah Rai, Badung – Bali. 

 

Waktu rapat :  Jumat 15 September 2017, Pukul: 08.30-17.00 WITA. 

 Sabtu, 16 September 2017, Pukul: 08.30-15.00 WITA  

Acara :  Sesuai dengan Jadwal Kegiatan Terlampir. 

Pimpinan rapat :  

Ketua    : I Nengah Suantra, SH.,MH 

Sekretaris   : Sagung Putri M.E. Purwani, SH.,MH 

Pencatat   : 1. Ni Putu Mella Manika 

     2. I Made Marta Wijaya 

Peserta rapat  : 1. Prof. Dr. I Gusti Ngurah Wairocana, SH.,MH 



 

                                      2. Prof. Dr. Made Subawa, SH.,MS 

                                      3. Prof. Dr. I Wayan Parsa, SH.,MH 

                                      4. Dr. I Nyoman Suyatna, SH.,MH 

                                      5. Dr. I Gusti Bagus Suryawan, SH.,MH 

                                      6. I Ketut Sudiarta, SH.,MH 

                                      7. Ni Nyoman Mas Ariyani, SH.,MH 

                                      8. Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati, SH.,M.Kn.,LLM 

                                      9. Edward Thomas Lamury Hadjon, SH.,LL.M. 

                                      10. Putu Novarisna Wiyatna, SH.,MH 

Persoalan yang dibahas : 

1. Sinkronisasi Reformasi Sistemem Perencanaan Pembangunan Nasional Model GBHN 

Dengan Sistemem Pemerintahan Presidensial 

2. Pelaksanaan Sidang Tahunan MPR Sebagai Fasilitasi Bagi Lembaga Negara Untuk 

Menyampaiakan Laporan Kinerja Kepada Rakyat, Hubungannya Dengan Penegasan 

System Pemerintahan Presidensial 

3. Kejelasan Kewenangan Wakil Presiden Dan Relasi Antara Presiden Dan Wakil Presiden 

4. Penguatan Kewenanagan DPD Dalam Sistemem Pemerintah Presidensial, Serta Langkah-

Langkah Strategis Untuk Menjawab Petanyaan Keberadaan Anggota DPD, Antara 

Keterpilihan Dan Keterwakilan Dengan Daerah 

5. Desain Otonomi Daerah Dalam Kerangka Penegasan Sistemem Pemerintahan 

Presidensial 

Tanggapan  peserta  rapat :  

Topik 1: Sinkronisasi Reformasi Sistemem Perencanaan Pembangunan Nasional model 

GBHN dengan sistemem pemerintahan presidensial 

Prof. Dr. Made Subawa, SH.,MS:  

Isu ini telah dibicarakan antara FH dengan MPR, � perencanaan nasional jangka 

panjang. Sangat penting ada blue print, mengenai nama dipersilahkan. Pembangunan 

nasional diterjemahkan dengan visi misi, sesuai klp. Negara:Presiden, Prov.:Gubernur. 

Ide dasar adalah NKRI, terkait dengan asas yang ada dalam visi misi. Harus ada 

perencanaan nasional jangka panjang baik 30, 20…, siapapun preseidennya supaya 

jelas dan tidak berubah setiap pergantian pimpinan, sehingga tidak terjadi perubahan. 

Hal ini juga terkait dengan pencapaian, supaya jelas arah, tujuan dan manfaatnya, dan 

jelas terukur. Sehingga terkait dengan anggaran yang juga jelas. Makna otonomi, hal ini 



 

ada dalam spirit dari Negara kesatuan. Provinsi terkait dengan kabupaten kota, supaya 

jelas arah dan pertanggungjawabannya.  

Mengeksekutifkusi APBN dan APBD pun jelas. Saat ini desa telah mendapatkan 

anggaran apakah ini akan terkait dengan anggaran desa. Sekarang kembali pada MPR, 

sehingga bisa kembali pada GBHN. Pasal 7 (1) UU No. 12/2011 istilah tersebut bias 

diganti menjadi Ketetapan MPR. Jika dipakai UU maka perdebatan itu akan mengarah 

pada MPR, DPR dan Presiden. IPOLEKSOSBUDHANKAM� 

IPOLEKSOSUBUDHANKAM 

Pancasila sumber dari segala sumber hukum dan dasar Negara� akan menghasilkan 

dasar Negara � konsep hukum pancasila+konsep demokrasi pancasila � konsep 

bernegara 

Perlu adanya MPR. 

 

 

Produk hukum : GBHN dan TAP MPR 

Filosofis : Daerah, Masyarakatarakat setuju atau tidak 

 

Prof. Dr. I Wayan Parsa, SH.,MH: 

GBHN perlu atau tidak, masalah penghidupan kembali GBHN, ada yang mengusulkan 

melalui amandemen terbatas, melalui system ini akan terkait dengan penataan 

kelembagaan. Ini juga tidak terlepas dari posisi MPR sebelum amandemen. Sehingga 

kalau ada keinginan mengembalikan GBHN maka posisi akan dikembalikan seperti 

semua MPR sebagai lembaga tertinggi. Pola pembangunan jangka tertentu. 

Amandemen ke 4, presiden+wakil dipilih oleh rakyat, presiden menjabarkan prioritas 

yang ditawarkan, persoallan akan muncul pada saat Presiden dipilih oleh rakyat ini 

terkait akan berubah menjadi parlemen, persoalan lain jika MPR menjadi lembaga 

tertinggi system parlementer. Presiden terikat pada pertanggungjawaban dengan 

lembaga pembuat GBHN. Program pembangunan akan menjadi berubah jika pada saat 

presiden membuat program kerja, dan akan berbeda saat periode berakhir dan presiden 

baru akan membuat program baru sehingga tidak terjadi kesinambungan. 

Terkait Presidensial setelah terjadi amandemen, lahirlah UU No. 25/2004 � RPJP � 

RPJM yang memuat visi misi presiden terpilih yang merujuk pada pembangunan 

nasional. 

 



 

Instrumen Hukum : UU RPJP 

Substansi GBHN � di dalam UU sehingga tidak perlu ada GBHN 

Visi presiden mengikiti tujuan Negara, presiden diberi kesempatan untuk memenuhi 

janji2 presiden terpilih 

Presiden hanya merujuk pada program kerja nasional, berpegang teguh pada 

pembangunan nasional.  

Pola GBHN itu akan berbenturan dengan presiden sial dan berbenturan dengan 

lembaga-lembaga. 

 

 

Sesungguhnya subtsansi GBHN di dalam UU, Sudah ada bentuk hukum berupa 

Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistemem Perencanaan Nasional yang 

menjelaskan mengenai parameter pembangunan nasional, sehingga tidak perlu ada 

GBHN, harus diberikan kesempatan presiden terpilih untuk merelaisasikan janji-jani 

saat kampanye yang telah disetujui rakyat dengan hasil pemilihan itu sendiri. 

Sebenarnya tidak perlu GBHN, presiden cukup berpengang pada tujuan negara, biarkan 

bergerak pada RPJM 5 taunnya, menghiudpkan GBHN denga mandemen kurang tepat, 

dapat dikataan sebagai langkah mundur system presidensil, dan menurunkan kinerja 

preisden terpilih yang akan terikat GBHN, implikasi juga dalam hubungan 

kelembagaan. 

 

Pak Muji (Fraksi Golkar) 

Forum Rektor memiliki NA � 2013 

Perlu membuat GBHN  

Kontiyuitas pembangunan melalui GBHN 

Adanya kokniktifiti anatar pusat dan daerah 

Produk hukum Tap MPR � amandemen 

                         Hukum Biasa � lingkungan di yudisial reviu : MK 

Produk hukum: Presiden, DPR 

RPJPM� pemerintah ini akan menjadi persoalan jika menjadi hukum biasa 

Persoalan pertama: model GBHN� melalui Tap MPR, apakah GBHN itu � UU biasa 

Persoalan kedua: RSPPM yang sekarang inilah merupakan GBHN 

 

Prof Dr. I Gusti Ngurah Wairocana, SH.,MH 



 

Secara filosopi, bahwa presiden itu terpilih karena visi dan misi nya, rakyat memilih, 

oleh karena itu dalam konteks ini presiden memegang peranan penting; RPJP siapa 

yang membuat, masalah kenegaraan itu adalah produk politik, maukah presiden baru itu 

terikat dengan produk dari presiden lama 

Bentuk GBHN tetapi tidak ada konteks status dari MPR bukan merupakan lembaga 

tertinggi, dia merupakan lembaga penuh dari rakyat, presiden bukan amanat dari MPR, 

visi dan Misi menampilkan pada DPR dan MPR. Dari proses itu GBHN secara filosopi 

suara rakyat secara bulat yang diwakili oleh MPR jadi visi misi Presiden, demikian hal 

itu tidak menjadi persoalan, GBHN dipersilahkan, tapi bukan berarti MPR adalah 

lembaga tertinggi. 

  

Persoalannya : 

- Apakah masalah jika MPR diberikan kewenangan  

- Produk hukumnya: 

- Modelnya bagaimana: 

 

 

Kesimpulan Topik 1; 

Bentuk GBHN tetapi tidak ada konteks status dari MPR bukan merupakan lembaga tertinggi, 

dia merupakan lembaga penuh dari rakyat, presiden bukan amanat dari MPR, visi dan Misi 

menampilkan pada DPR dan MPR. Dari proses itu GBHN secara filosopi suara rakyat secara 

bulat yang diwakili oleh MPR jadi visi misi Presiden, demikian hal itu tidak menjadi persoalan, 

GBHN dipersilahkan, tapi bukan berarti MPR adalah lembaga tertinggi. 

 

Topik 2: Pelaksanaan Sidang Tahunan MPR sebagai Fasilitasi bagi lembaga Negara 

untuk menyampaiakan laporan kinerja kepada rakyat, hubungannya dengan penegasan 

system pemerintahan presidensial 

 

I Nengah Suantra, SH.,MH 

Pasal 2 (2) MPR 1x dalam 5 tahun � boleh lebih dari 1x, 

BPPKI ketentuan ini masih tetap asli, ini mempertimbangkan jumlah MPR yang besar. 

Di awal masa siudang � pelantikan, diakhir masa sidang � pertanggungjawaban 



 

Dari segi MPR cikal bakal KNIT BPUPKI, 1965 Pempres 1 dan 2 itu menunjukkan 

bahwa MPR badan yang merepresentasikan selkuruh rakyak lebih dimaknai 

merupakan perwujudan seluruh rakyat, sebagai pelaksana kedaulatn rakyat setelah 

amandemen, sebagai pelaksana kedaulatan rakyat 

Tidak efektif dan effisien jika sidang dilaksanakan 1x, sidang tersebut adalah 

merupakan suatu keharusan. Refleksi dari pelaksanaan sidang ada banyak pendapat 

mengatakan sidang MPR itu tidak efektif, sifat ceremonial, tp ada yang mengatakan 

sidang itu amat sangat penting, dimana dalam sidang tersebut, adalah perupakan 

laporan pertanggungjawaban apa yang telah dikerjakan oleh pemerintah presiden 

harus melaporka tugas dan wewenang di setiap lembaga2 negara.  

Dari : 

1. Presiden dapat melaporkan pelaksanaan tugas dari lembaga Negara dan sekaligus 

pengawasan oleh rakyat 

2. Sidang tahunan MPR sebagai suatu even upaya mempererat ingrasi bangsa, dalam 

sidang tsb tidak hanya MPR hadir, namun berbagai kalangan hadir dalam 

sidang�makna penting, bukan rutinitas, tp memperat kesatuan. Juga terkait dengan 

hub pusat dan daerah 

3. Sidang tahunan tetap penting dalam konteks, integrasi bangsa. 

Tata pelaksanaan semestinya tidak dilaksanakan bersamaan dengan sidang tahunan, 

dengan event yang berbeda.  

 

Prof Dr. I Made Subawa, SH.,MS 

Asas kekeluargaan, integrasi dan memperkuat kesatuan bangsa. 

Gubernur seharusnya juga diundang dalam sidang tahunan. 

 

Dr. I Gusti Bagus Suryawan, SH.,MH 

Dari aspek format dulu secara lembaga tertinggi � keniscayaan. 

 



 

Pak Yana (Anggota MPR) 

Siding tahunan adalah menghilangkan gagasan memisahkan siding MPR dengan DPR, 

sidang tahunan merupakan rangkaian , memberikan kesempatan kepada lembaga-

lembaga negara dan kepada presiden untuk memeberikan kesempatan kepada presiden 

untuk melaporkan kegiatan presiden, namu hal ini lama kelamaan tidak disetujui oleh 

DPR dan DPD.  

Persoalan biaya sebenarnya tidak ada biaya. Pasal 9 (2) UUD lembaga MPR dibentuk 

secara permanen, namun tugas MPR hanya jika diperlukan. 

 

Kesimpulan Topik 2: 

Sidang tahunan MPR sebagai suatu even upaya mempererat ingrasi bangsa, dalam 

sidang tsb tidak hanya MPR hadir, namun berbagai kalangan hadir dalam 

sidang�makna penting, bukan rutinitas, tp memperat kesatuan. Juga terkait dengan 

hub pusat dan daerah. Sidang tahunan tetap penting dalam konteks, integrasi bangsa. 

 

Topik 3: Kejelasan kewenangan Wakil presiden dan relasi antara Presiden dan wakil 

presiden 

Edward Tahunomas Lamury Hadjon, SH.,LLM 

Kewenangan atribusi bagi wakil presiden � UUD 

Pasal 4(1) (2) presiden dibantu oleh wakil presiden 

Pasal 6 dan pasal 6A� pemilihan presiden dibarengi pemilihan wakil presiden. Wakil 

presiden melaksanakan beberapa kewenangan presiden  

Wakil presiden bertindak atas nama presiden, wakil presiden tidak dapat membuat atau 

mengeluarkan produk hukum 

Tidak perlu dibentuk UU tersendiri, hub presiden dan wakil presiden saling 

mendampingi � hub mandate. 



 

Tidak perlu ada pengaturan khusus berupa UU, ini terkait dengan nanti saat presiden 

terpilihnya presiden baru. Ada pembagian tugas namun Cukup dengan diatur ke dalam 

berdasarkan KEPRES. 

 

Prof. Dr. I Gusti Ngurah Wairocana, SH.,MH 

Persoalan tugas presiden dan wakil presiden dalam hal ini terkait dengan presidensial, 

dibentuk uu terutama hub dan kedudukan yang berhub dengan hal2 tertentu. Tugasnya 

dirinci lebih lanjut itu yang perlu ada pengaturannya. Jadi lembaga saja yang diatur.  

Seperti saat ini pernyataan presiden dan wakil presiden sering kali bertentangan � hal2 

itulah yang perlu diatur dikaitkan dengan lembaga2 negara. 

Presiden dibantu oleh wakil presiden � ini merupakan mandate, jadi tanggungjawab 

ada di presiden 

Mentri diangkat oleh presiden bukanlah delegasi dan berbentuk instruksi, ini 

merupakan mandate, mentri bertanggungjawab kepada presiden. 

 

Prof. Dr. I Made Subawa, SH.,MS 

1. Konsep presidensil� memperkuat tugas presiden 

2. Kewenanagan presiden dan wakil presiden hub ini adalah mandate, ini akibat 

hukumya harus dipikirkan, � 1 struktur,  

3. Ada uu kepresidenan (UU terkait dengan tugas2, wewenang) 

 

Ni Nyoman Mas Ariyani, SH.,MH 

Kekuasaan eksekutifkutif� Negara demokrasi terkait dengan pelaksanaan Negara 

Seorang presiden dapat membagi tugasnya dengan wakil presiden, namun tugas yang 

dilimpahkan kepada mentri berbeda dengan tugas kepada wakil presiden. 

 

Permasalahan 



 

Apakah ada pembagian tugas kekuasaan eksekutifkutif 

Pasal 4 UUD dan Pasal 10 -15 � kekuasaan Negara 

Mandatnya dimana 

 

Kesimpulan Topik 3:  

Persoalan tugas presiden dan wakil presiden dalam hal ini terkait dengan presidensial, 

dibentuk uu terutama hub dan kedudukan yang berhub dengan hal2 tertentu. Tugasnya 

dirinci lebih lanjut itu yang perlu ada pengaturannya. Jadi lembaga saja yang diatur.  

Presiden dibantu oleh wakil presiden � ini merupakan mandate, jadi tanggungjawab 

ada di presiden 

Mentri diangkat oleh presiden bukanlah delegasi dan berbentuk instruksi, ini 

merupakan mandate, mentri bertanggungjawab kepada presiden 

 

Topik 4: Penguatan kewenangan DPR dalam Sistemem pemerintahan presidensil, serta 

langkah-langkah strategis untuk menjawab pertanyaan keberadaan DPD anatar 

keterpilihan dan keterwakilan dengan daerah 

 

Dr. I Gusti Bagus Suryawan, SH.,MH 

DPD adalah merupakan hal yang berkaitan dengan Pasal 22 UUD, amandemen risalah, 

adanya pro kontra,. UU 27 29 ini mengkerdilkan DPD, tidak memiliki hak inisiatif, 

dilakukan melalui DPR. PUU 92/2012 MK memberikan penegasan seharusnya DPD 

memiliki legislatiflasi, putusan MK itu diabaikan bahwa DPR akan merivisi UU no 

17/2014.  

DPD seharusnya memiliki keseimbangan dan kewenangan dari DPR, ada 1 UU usul 

inisiatif DPD � UU kelautan 

Utusan daerah itulah yang menjadi DPD. DPD adalah sub ordinat dari DPR.  

DPD tidak ikut dalam penyetujuan dan pemutusan suatu pembahasan, DPD hanya 

memberikan usulan saja, selanjutnya akan diselesaiakan dan diputuskan oleh DPR.  



 

 

Putu Novarisna Wiyatna, SH.,MH 

Lembaga perwakilan � MPR+DPR � perubahan ke 3  

Kewenangan yang diberikan kepada DPD 

- Memberikan usulan  

- Kewenanagan Atribusi 

Kewenangan yang dilakukan oleh DPD di daerah: 

1. Mengajukan ususlan kepada DPR 

2. Otonomi daerah 

3. Pengembangan daerah 

Kewenanagan yang diberikan kepada DPD timbul ketimpangan dengan DPR, DPD 

adalah adalah sub ordinat dengan DPR. Kewenanagan hanya sebatas pengantar 

musyawarah dan pendapat mini 

 

Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati, SH.,M.Kn.,LLM 

Fungsi legislatiflasi, dilihat dari sisi keberadaan PDP, presiden memiliki kewenangan 

kepala Negara � DPD memiliki fungsi, melalui DPD ada keterwakilan masyarakata 

daerah, meskipun ada DPRD di daerah, sehingga anggap penting keberadaan DPD.  

Kedudukan presiden keitanya sebagai kepala pemerintahan, DPD ada komite I-IV 

cukup luas, fungsinya membantu pekerjaan. Keberadaan DPD sangat diperlukan oleh 

presiden. Penguatan DPD perlu diperhatikan jika dikaitkan dengan system federal, 

namun berbeda dengan Negara kesatuan, hanya perlu diberikan ruang bagi DPD, tanpa 

memiliki kewenanagan seperti senat. 

Tidak sama tugas DPR dan DPD, tidak sama tugas dan kewenangan. DPD lembaga 

yang paling tau kondisi di daerah. 

DPD terkait dengan inspitmen, itu adalah terkaitnya dengan DPR yang saling mengisi. 

DPD dapat dihapuskan jika tidak ada.  



 

 

 

 

Persoalan : 

1. Kewenanagan DPD yang dimiliki oleh DPR mengenai inspitmen, apakah DPD 

diberikan, ini terkait juga terkait dengan pengangkatan duta dan konsul 

 

Kesimpulan Topik 4: 

Harus ada penguatan Pasal 21, Pasal 22.D UUD harus di kuatkan yang kaitannya dengan 

legislatiflasi, tetapi masih ada pembatasan bahwa DPD tidak dapat ikut sepenuhnya setiap UU, 

DPD dapat ikut penuh jika itu UU yang ada kaiatannya dengan DPD  

DPD merupakan keterwakilan jadi tidak boleh ada unsur politik, bukan keterpilihan.  

Representasi regional, banyak anggota DPD yang anggota partai politik. 

 

Topik 5: Desain Otonomi daerah dalam kerangka penegasan sistemem pemerintahan 

presidensial 

Dr. I Nyoman Suyatna, SH.,MH 

UUD NRI 1945, pasal 1 (1 dan 2) � penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan UUD. 

Pemberian otonomi daerah ini interkait dengan penyelenggaraan presidensial 

Dalam pemerintahan presidensial ada pemisahan kekuasaan terhadap eksekutifkutif, 

legislatiflatif dan yudikatif. Presiden pemegang kekuasaan pemerintahan Negara.  

presiden sebagai pimpinan kekuasaan Negara.  

Otonomi daerah diberikan kepada daerah dapat dilihat dalam UUD, sesuai dengan 

ketentuan berdasarkan pada uu no 23/2014 pemda. Ada pemerintah pusat yaitu presiden 

yang dibantu oleh wakil dan mentri2 dalam kontek desentralisasi ada pemerintah daerah 

sebagai pelaksana di daerah. Desentralisasi dan dekonsentrasi sangat mendukung tetap 

terpeliharanya hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Daerah dalam 



 

perkembangan terakhir, pemerintah daerah dan DPRD dipilih melalui pemilihan. 

Bertolak dari pemberian kekuasaan otonomi daerah diberikan seluas-luasnya dalam 

mengurus pemerintahan bukan berarti berdiri sendiri. Urusan dalam Negara kesatuan 

tetap merupakan satu kesatuan. Presidensial bahwa presiden tetap memiliki kekuasaan 

yang kuat untuk menjadi pimpinan tertinggi. 

Pemerintah daerah merupakan turunan dari pemerintah pusat. Dengan demikian 

pemerintah daerah adalah penyelenggara pemerintahan di daerah, seharusnya 

pemerintah daerah sejalan dengan apa yang menjadi beban dari pemerintah pusat. 

Seharusnya pemerintah daerah melaksanakan visi dan misi pemerintah pusat. Segala 

apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah merupakan pelaksana dari apa yang 

digariskan oleh pusat. Upaya2 itulah untuk menjadi satu visi dilaksanakan sesuai 

dengan presidensial. Otonomi jika diletakkan di kabupaten kota, sehingga terlihat 

provinsi tidak memiliki wilayah.  

Mengenai UU no 23/2014, penyelenggaraan pemerintahan daerah  

Dekonsentrasi terkait dengan tugas kekuasaan pemerintah daerah�. MPR mengakui 

hal tersebut. 

 

I Ketut Ketut Sudiarta, SH.,MH 

Ciri2 presidensial ada 4� UUD 

- Adanya masa jabatan 

- Saling mengawasi dan mengimbangi 

- Kepala Negara sekaligus menjadi kepala pemerintahan 

- Tidak terganggunya interfensi eksekutifkutif oleh legislatiflatif 

 

Prof. Dr. I Gusti Ngurah Wairocana, SH.,MH 

Desain otonomi daerah, masih banyak persoalan2 yang muncul 

- Kedudukan posisi eksekutifkutif lebih kuat dari pada saat ini ini dikaitkan dengan 

pemilihan gubernur. 



 

Merujuk pada UU no 23/2014 

Pola hub: uu 22/99, sejak dihapusnya PEMDA tk 1, 2, terlihat sejajar, dalam konteks 

memperkuat ini terkait dengan pemilukada, yang dipilih langsung oleh rakyat adalah 

gubernur, Bupati dipilih oleh DPRD yang dilantik oleh gubernur. 

Mengenai otonomi � pemerintahan daerah di provinsi (Tingkat1) sehingga 

permasalahan semakin kuat hubungan dengan pola kerjanya. 

 

 

 

Persoalan yang muncul: 

1. Pemilihan kepala daerah� dipilih langsung oleh rakyat � presood 

2. Hub pusat dengan daerah keterkaitan presiden dengan daerah belum tampak, hub belum 

jelas, Karena saat ini terjadi presdiden susah mengundang gubernur dst, terlihat 

integritas kurang 

3. Urusan masih pada pola yang ada saat ini, atau ada desain baru yang terkait dengan 

presidensil 

4. Letak otonomi apakah masih seperti saat ini? 

 

Prof Dr. I Made Subawa,SH., MH 

Pasal 18 UUD tugas perbantuan dan otonomi daerah 

Dekontentrasi dan asas desentralisasi 

Asas konkuren 

Asas absolut 

Asas sub ordonansi 

Letak otonomi tidak dilaksanakan, harus ada ketegasan hub  antara gubernur dengan 

bupati,  

Kesimpulan Topik 5: 



 

Mengenai otonomi � pemerintahan daerah di provinsi (Tingkat1) sehingga permasalahan 

semakin kuat hubungan dengan pola kerjanya 

Pola hub: uu 22/99, sejak dihapusnya PEMDA tk 1, 2, terlihat sejajar, dalam konteks 

memperkuat ini terkait dengan pemilukada, yang dipilih langsung oleh rakyat adalah gubernur, 

Bupati dipilih oleh DPRD yang dilantik oleh gubernur 

 

 

Pemimpin Rapat : I Nengah Suantra, SH.,MH 

Fakultas Hukum Universitas, 

NIP. 19561231 198403 1 011 

 



 

DISKUSI PANEL ANTARA KELOMPOK PERTAMA DENGAN KELOMPOK 

KEDUA  

 

Workshop ini kemudian dilanjuntukan dengan sesi Diskusi Panel bertajuk Penegasan 

Sistemem Presidensiil, yang dibuka oleh Moderator, I Ketut Sudiarta, S.H., M.H., yang 

kemudian mempersilahkan para wakil dari kelompok masing-masing untuk bersiap-siap 

yakni Prof. Dr. Ibrahim R., S.H., M.H., mewakili Kelompok Pertama serta I Nengah Suantra, 

S.H., M.H. 

Dalam hal ini, moderator memberikan arahan bahwa sesi diskusi panel baru dibuka 

pada Pukul 13.30 WITA hingga Pukul 15.30 WITA. Dengan alokasi waktu dua jam tersebut, 

dan terdapat dua narasumber yang menyampaikan materi, dan moderator membagi waktu 15 

menit pada masing-masing para Ketua Kelompok, dan sisa waktu kepada para peserta untuk 

diskusi. Diharapkan tidak terdapat silang pendapat yang tajam, dan tiga narasumber memberi 

pokok pikiran, selebihnya atau kurangnya dapat diperkuat oleh peserta, serta harapan dari 

moderator, agar sesi diskusi panel ini mendapat masukan yang lebih banyak dari narasumber 

yang berbeda maupun peserta. 

Perwakilan Kelompok Pertama diwakili oleh Prof. Dr. Ibrahim R., S.H., M.H., 

memberikan penekanan terkait tema diskusi dengan hasil rekomendasi kelompok pertama 

yang terurai sebagai berikut :  

 

 

 

 

 



 

SINKRONISASI REFORMULASI SISTEMEM PERENCANAAN 
PEMBANGUNAN NASIONAL MODEL GBHN DENGAN 

SISTEMEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL 

 (Sudut Pandang Kajian Berdasarkan Pancasila dan UUDNRI Tahun 1945)* 

Oleh : 

Prof. Dr. I Made Subawa, S.H., M.S. 

Guru Besar Ilmu Hukum Tata Negara  

Fakultas Hukum Universitas Udayana 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Pemikiran 

Suatu kegiatan pembangunan, terlebih itu pembangunan nasional 

seharusnya ditentukan dasar, arah, tujuan, manfaat dan luarannya bagi 

pembangunan bangsa dan negara Indonesia. Perencanaan pembangunan 

yang disusun memiliki : dasar, arah, tujuan serta manfaat yang berupa 

luaran dari hasil pembangunan tersebutlah sangat diharapkan sebagai 

perencanaan pembangunan nasional yang baik, terukur dan jelas 

tahapannya. Bangsa dan negara Indonesia di dalam melaksanakan 

pembangunan pernah menerapkan model GBHN dan telah berjalan dengan 

baik, (hemat penulis ambil sisi baiknya).Dipandang dari arah, wawasan dan 

perencanaan pembangunan di dalam negara kesatuan Republik Indonesia 

maka keberadaan model GBHN memiliki arti dan fungsi sangat penting di 

dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional sesuai yang 

tersurat dan tersirat dalam Pembukaan UUDNRI tahun 1945.  

*) Disampaikan dalam Workshop kerjasama MPR RI dan Fakultas Hukum Universitas  

tanggal 15-16 September 2017 di Hotel Novotel Ngurah Rai Bali.  



 

Dengan demikian sangat penting artinya adanya suatu haluan negara 

yang merupakan pemandu arah pelaksanaan pembangunan nasional 

secara berkesinambungan. Bila dilakukan identifikasi maka banyak hal yang 

menyangkut arah perencanaan dari haluan pembangunan bangsa dan 

negara kesatuan republik Indonesia yang mestinya ditetapkan untuk jangka 

panjang. Dalam kesempatan yang baik ini saya akan mengemukakan hal-

hal penting dan mendasar dari sudut disiplin ilmu yang saya tekuni yaitu 

Ilmu Hukum Tata Negara yang kiranya perlu dijadikan bahan dalam 

pertimbangn penyusunan  “model GBHN” di dalam system Pemerintahan 

Presidensial. 

1. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia; 

2. Pancasila sebagai pandangan hidup dan keperibadian bangsa 

Indonesia; 

3. Pancasila sebagai dasar negara; 

4. Pancasila sebagai Ilmu Hukum Tata Negara; dan 

5. Pancasila sumber dari segala sumber hukum negara. 

1.2. Landasan Teoritis 

Di pandang dari idee hukum di dalam bernegara bahwa prinsip-prinsip dasar 

dari kedaulatan rakyat dan demokrasi telah diletakan di dalam Pancasila dan 

Pembukaan UUDNRI tahun 1945. Di dalam sila ke empat dari Pancasila telah 

diletakan ide dan prinsip dari demokrasi yakni : “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat 

kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Jadi dalam hal ini kerakyatan 

yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, 

dilengkapi dengan landasan ide pemikiran yaitu : berdasarkan Ketuhanan Yang Maha 



 

Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Keadilan social 

bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Mengenai idee kedaulatan rakyat dapat ditelusuri dalam alinea keempat 

UUDNRI tahun 1945 yaitu sebagai berikut : 

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara 
Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh 
tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, 
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban 
dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan 
social, maka disusulah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam 

suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang 

terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang 

berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang 

Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan 
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan/perwakilan, serta 
dengan mewujudkan suatu Keadilan social bagi seluruh rakyat 
Indonesia”.  

 

Bila dilakukan kajian idee bernegara, idee hukum, idee kedaulatan rakyat dan  

idee demokrasi yang termaktub dalam alenia keempat Pembukaan UUDNRI tahun 

1945 dan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUDNRI tahun 1945 yang 

menentukan : “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut 

Undang-Undang Dasar”, dan  Pasal 1 ayat (3) UUDNRI tahun 1945 yang 

menentukan : “Negara Indonesia adalah negara Hukum”.  Berdasarkan ketentuan 

dalam alenia keempat Pembukaan UUDNRI tahun 1945 dan ketentuan Pasal 1 ayat 

(2) dan ayat (3) UUDNRI tahun 1945 seperti paparan di atas, maka dapat 

dikemukakan bahwa Negara Hukum Indonesia menganut Supremasi Hukum, dalam 

hal ini Supremasi UUD/Konstitusi. Dalam kaitan dengan kedaulatan berada di tangan 

rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, itu artinya kedaulatan rakyat 

dilaksanakan berdasarkan hukum yaitu hukum tertinggi dalam negara Indonesia 

adalah berbentuk UUDNRI tahun 1945. MPR sebagai lembaga negara dalam hal ini 

juga melaksanakan kedaulatan rakyat. Dalam rangka menjaga dan meluhurkan 

kedudukan UUDNRI tahun 1945 sebagai tertib hukum tertinggi dan sumber hukum 



 

tertinggi di negara Indonesia dibentuklah peradilan Mahkamah Konstitusi. Di era 

sekarang ideology Pancasila disebut atau dimaknai sebagai ideology kerja, yakni kerja 

dalam artian proses pembangunan nasional harus dilandasi oleh spirit nilai-nilai 

Pancasila. 

1.4.Medode Kajian 

Metode kajian yang digunakan di dalam melakukan kajian terhadap kedaulatan 

berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar  adalah 

kajian hukum normative. Kajian secara hukum normative terhadap kedaulatan berada 

di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD dilengkapi dengan pendekatan : 

1.4.1. Pendekatan perundang-undangan; 

1.4.2. Pendekatan Konsep hukum; 

1.4.3. Pendekatan Filsafat hukum. 

 Berdasarkan tiga  pendekatan tersebut sangat diharapkan dapat melakukan kajian 

dengan baik terhadap Pancasila sebagai Hukum Tata Negara Indonesia dan kajian terhadap 

hakekat Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang 

Dasar. Pendekatan norma Undang-undang dalam hal ini akan ditelusuri ketentuan Pasal 1 

ayat (2) dan ayat (3) UUDNRI tahun 1945. Pertama, apa hakekat kajian dari kedaulatan 

berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Kedua, apa 

hakekat  Indonesia sebagai negara hukum. MPR sebagai lembaga negara apakah juga 

sebagai pelaksana dari kedaultan rakyat, oleh karena itu MPR memiliki wewenang menyusun 

GBHN. Kewenangan yang dimiliki MPR diperkuat dengan dimasukannya Ketetapan MPR 

sebagai peraturan perundang-undangan dalam Pasal 7 ayat (1) UU No.12 tahun 2011.  

Mengenai  pendekatan konsep hukum dan fisafat hukum ditelusuri dalam Pancasila dan 

Pembukaan UUDNRI tahun 1945, Khususnya sila keempat dan alenia keempat. 

 

BAB II 



 

 PEMBAHASAN 

2.1. Kajian Pancasila sebagai dasar negara dan Hukum Tata Negara Indonesia 

Pancasila sebagai dasar negara dan Pancasila sebagai hukum tata negara Indonesia 

kajiannya harus berdasarkan kajian ilmu hukum. Melakukan Kajian  terhadap ilmu hukum 

adalah kajian yang bersifat khas, oleh karena itu kajian terhadap ilmu hukum  disebut pula 

kajian ilmu hukum yang memiliki sifat “Sui Generis”(Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri 

Djatmiati : h. 1). Sebagai ilmu yang memiliki sifat “Sui Generis”  baik menyangkut obyek 

kajiannya maupun metodenya. Artinya dalam melakukan kajian terhadap ilmu hukum tidak 

begitu saja dapat menggunakan metode kajian ilmu lain. Inilah ciri khas dari ilmu hukum 

memilki medote kajian tersendiri sehingga sering juga disebut bahwa ilmu  hukum memiliki 

keperibadian sendiri.  

Kajian Pancasila sebagai formula ideology (kebangsaan) mengenai dasar negara 

dituangkan dalam UUD 1945 (A.M.W.Pranarka, 1985 : h.320). Status Pancasila sebagai 

dasar negara sudah banyak dibahas, diantaranya : 

1).  Notonagoro dalam pidatonya berjudul :Beberapa Hal Mengenai Falsafah  

Pancasila, mengemukakan bahwa Pancasila merupakan : 

StaatfundamentaLembaga Negaraorm. (Notonagoro ,1970 : h.20);  

2).  A.Hamid S. Attamimi dalam makalah berjudul : Pancasila Cita Hukum dalam  

        Kehidupan Hukum Bangsa Indonesia (1991); 

 3). Bung Karno dalam pidatonya mengatakan; bahwa Pancasila sebagai  

      “Philosophische Grondslag” atau dasar filsafat yakni pikiran yang sedalam- 

       dalamnya untuk di atasnya didirikan negara Indonesia. 

       (Kirdi Dipoyudo, 1984   : h.10) 



 

Landasan kajian dan sudut pandang yang digunakan ke tiga sumber tersebut di atas 

beragam, namun kajian yang dibutuhkan adalah kajian yang tepat dalam menempatkan 

Pancasila sebagai dasar negara dan Hukum Tata Negara Republik Indonesia. Dikutif dari 

tulisan Philipus M. Hadjon, Pancasila sebagai dasar negara dan hukum tata negara, Menurut 

A.M.W.Pranarka  memaparkan ada tiga tahap evolusi status Pancasila. 

1. Ideologi kebangsaan mengenai dasar negara (BPUPKI); 
2. Ideologi kebangsaan dituangkan menjadi dasar negara dalam konstitusi (18 

Agustus 1945); 
3. Fase kritik, dalam fase kritik ini terjadi eksplisitas status Pancasila sebagai dasar 

negara, sumber hukum dan ideology nasional.(A.M.W.Pranarka,1985 : h.320,321). 
 Dari paparan tersebut di atas tentang kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dapat 

dirinci sebagai berikut : 

1. Bung Karno : Mengatakan Pancasila sebagai “Philosophische Grondslag”. 

2. Notonagoro : Mengemukakan Pancasila sebagai “Staats Fundamental Norm”. 

3. A.Hamid.S.Attamimi : Mengemukakan disamping sebagai Staatsfundamental norm” 

atau “Grund Norm” dan Pancasila merupakan “Rechtsidee”. 

Dari paparan di atas maka pendapat no.1 dan no.3 digunakan sebagai dasar kajian Pancasila 

sebagai Hukum Tata Negara. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Skema 1 : Pancasila sebagai Hukum Tata Negara dalam lapisan Ilmu 

Hukum  

LAPISAN ILMU HUKUM     PANCASILA 

       (PHILOSOPHISCHE GRUNDSLAG) 

 

 

 

FILSAFAT HUKUM     FILSAFAT HUKUM PANCASILA 

       RECHTS IDEE PANCASILA 

 

 

 

TEORI HUKUM     TEORI HUKUM (PANCASILA) 

 

 

 

DOGMATIK HUKUM    DOGMATIK HUKUM PANCASILA 

       (ILMU HUKUM POSITIF INDONESIA) 

 

 

 

HUKUM DAN PRAKTEK HUKUM   HUKUM DAN PRAKTEK HUKUM 

(MEMBENTU DAN MENERAPKAN                   (MEMBENTUK DAN MENERAPKAN 

HUKUM PANCASILA)     HUKUM PANCASILA) 

 

 

 

 

 



 

Skema 2: 

PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA DAN 

HUKUM TATA NEGARA 

 

 

HUKUM TATA NEGARA 

BERLANDASKAN : 

 

 

 

 

ASAS-ASAS         ASAS-ASAS 

NEGARA HUKUM        DEMOKRASI 

PANCASILA         PANCASILA 

 

 

 

 

 

 

MELAHIRKAN KONSEP      MELAHIRKAN KONSEP 

NEGARA HUKUM PANCASILA     DEMOKRASI PANCASILA 

 

 

 

 

 

KARAKTER NEGARA HUKUM 

PANCASILA 

 



 

Skema 3 :  

KEDUDUKAN HUKUM TATA NEGARA TERHADAP BIDANG HUKUM LAINNYA 

 

PANCASILA SEBAGAI 

HUKUM TATA NEGARA 

BASIC LAW 

 

 

 

 

   HUKUM PERDATA                   HUKUM ADMINISTRASI          HUKUM PIDANA 

    BERSUMBER  PADA                BERSUMBER PADA                      BERSUMBER PADA 

    PANCASILA                             PANCASILA                                  PANCASILA        
          

(Dikutif dari Philipus M. Hadjon, 1998 : h. 9,10,11). 

 

 

2.2. Hakekat Kedaulatan berada di tangan Rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-

Undang Dasar 

Landasan kajian mengenai hakekat kedaulatan berada di tangan rakyat dan 

dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar dilakukan dari sudut pandang : 

2.2.1. Landasan kajian berdasarkan Nilai-nilai Pancasila, khususnya nilai dari  

          Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam  

          Permusyawaratan/Perwakilan. 

Kajian ini semestinya dilandasi dan diperkuat dengan pemahaman,  

penghayatan dan pengamalan nilai-nilai dari Pancasila secara utuh dan benar. 

Untuk mendapatkan hasil yang maksimal terhadap pemahaman, penghayatan 



 

dan pengamalan nilai-nilai Pancasila, harus dilakukan pengakajian 

berdasarkan “Filsafat Ilmu”. Apa ontology dari Pancasila, Apa axiology dari 

Pancasila dan Bagaimana Epistemologi kajian dari nilai-nilai Pancasila. 

Kajian terhadap nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan 

dalam Permusyawaratan/Perwakilan tidak terpisah atau lepas dari nilai-nilai 

yang lainnya dalam Pancasila. Jadi Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat 

kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, berdasarkan kepada 

Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan 

Indonesia, serta dengan mewujudkan suatu keadilan social bagi seluruh rakyat 

Indonesia. Prinsip inilah yang menjadi landasan dalam proses pembangunan 

nasional yang mengemuka sekarang dengan sebutan “ bahwa spirit ideology 

Pancasila sebagai landasan kerja”. 

2.2.2. Landasan kajian berdasarkan idee bernegara dan berbangsa yang diletakan 

dalam Pembukaan UUDNRI tahun 1945, khususnya idee …” berkedaulatan 

rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan 

yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin 

oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan 

mewujudkan suatu Keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.  

Dalam konteks ini sangat jelas dikehendaki bahwa hakekat kedaulatan 

berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, 

pemahaman dan pelaksanaannya dilandasi oleh nilai-nilai yang ada dalam 

Pancasila, yakni dilandasai oleh nilai-nilai : Ketuhanan Yang Maha Esa, 

Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang 

dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta 

dengan mewujudkan suatu keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.  



 

MPR sebagai Majelis Permusyawaratan Rakyat dan sebagai lembaga 

negara juga ikut mengemban kedaulatan rakyat menurut Undang-Undang 

Dasar.  

2.2.3. Landasan kajian berdasarkan ketentuan hukum tertinggi dalam negara  

 hukum Indonesia (Periksa jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan 

dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan : 

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; 
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; 
4. Peraturan Pemerintah; 
5. Peraturan Presiden; 
6. Peraturan Daerah Propinsi; dan 
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 

 
Ketentuan hukum dalam UUDNRI tahun 1945 yang digunakan mengkaji “Hakekat 

Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang 

Dasar”. 

1. Teori hierarki Peraturan perundang-undangan yang menempatkan kedudukan 

UUD pada tempat tertinggi (supreme), periksa Pasal 7 ayat (1) UU No.12 tahun 

2011. 

2. Prinsip-prinsip negara hukum.(Pasal 1 ayat (3) UUDNRI Tahun 1945. 

3.  Teori kewenangan/kekuasaan (“Rectahunsmag”). 

4. Prinsip yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUDNRI tahun 1945  

yakni : “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-

Undang Dasar”. 

 
Hemat saya ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUDNRI tahun 1945 sudah tepat, oleh 

karena sudah menempatkan prinsip supremasi hukum (Supremasi UUD) dan tidak 

lagi menganut supremasi MPR. Walaupun MPR tidak lagi memegang kekuasaan 

tertinggi (supreme), namun MPR sebagai lembaga negara juga menjalankan 



 

“kedaulatan rakyat” karena printah Undang-Undang Dasar. Sebagai lembaga 

negara dan menjalankan kedaulatan rakyat berdasarkan Undang-Undang Dasar, 

hemat pemikiran saya dalam hal inilah MPR mengemban fungsi menyusun model 

GBHN sebagai dasar, arah, tujuan dan tahapan dari perncanaan pembangunan 

Nasional. Apalagi ketetapan MPR sudah menjadi peraturan perundang-undangan 

(Pasal 7 ayat (1) UU No.12 tahun 2011), hal inilah digunakan sebagai dasar 

hukum penyusunan “model GBHN”. Reformulasi system perencanaan 

pembangunan Nasional Model GBHN harus sikron dengan Sistemem Presidensial. 

BAB III 

SINKRONISASI REFORMULASI SISTEMEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN 

NASIONAL MODEL GBHN DENGAN SISTEMEM PRESIDENSIAL 

 

Melakukan kajian mengenai “Penataan Kewenangan Majelis 

Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan system Perencanaan 

Pembangunan Nasional model GBHN, maka kajiannya seharusnya diawali 

dari sudut pandang : kedudukan, kewenangan, dan fungsi MPR RI 

kemudian diformat berdasarkan spirit dan idee bernegara yang terkandung 

dalam Pancasila dan UUDNRI tahun 1945. Kajian mengenai kedudukan, 

kewenangan dan fungsi dari Majelis Permusyawaratan Rakyat berdasarkan 

spirit nilai-nilai Pancasila dan idee bernegara yang terkandung dalam 

UUDNRI tahun 1945, terutama idee yang terkandung dalam 

Pembukaannya merupakan hal yang sangat mendasar untuk memposisikan 

MPR dalam perencanaan pembangunan nasional. MPR RI sebagai 

lembaga negara adalah memiliki wewenang untuk melaksanakan 

kedaulatan rakyat berdasarkan UUD.(Pasal 1 ayat (2) UUDNRI tahun 

1945). Dalam struktur ketatanegaraan negara republic Indonesia MPR RI 



 

berkedudukan sebagai Majelis Permusyawaratan Rakyat dan sebagai 

lembaga negara yang berwenang melaksanakan kedaulatan rakyat 

berdasarkan UUD, maka menurut hemat pemikiran saya berdasarkan 

kedudukan yang demikian MPR RI memiliki wewenang : 

1. Menetapkan model GBHN bersama-sama Kepala Daerah (Gubernur, 

Bupati/Walikota), DPRD, Perguruan Tinggi, dan unsur daerah yang 

lainnya. Inti dari model GBHN adalah meletakkan : dasar, arah, 

tujuan, yang terukur dari tahapan perencanaan pembangunan 

nasional. 

2. Berdasarkan model GBHN maka diharapkan ada sinkronisasi dan 

harmonisasi dari tahapan pembangunan nasional yang jelas dan 

terukur. 

3. Sinkronisasi dan harmonisasi terutama dalam tahapan : RPJPN, 

RPJMN dan RPJMD termasuk RPJMDES.  

4. Sinkronisasi dan harmonisasi yang dimaksud dalam tahapan : 

RPJPN, RPJMN, RPJMD daan RPJMDES adalah dalam 

pelaksanaan system Presidensial di dalam Negara Kesatuan republic 

Indonesia. 

5. Jadi pelaksanaan pembangunan Nasional harus sinkron antara 

pemerintah Pusat dengan Pemerintah daerah dan desa. 

 Berdasarkan pemikiran tersebut akhirnya saya berpendapat : bahwa 

suatu kegiatan pembangunan, terlebih itu pembangunan nasional 

seharusnya ditentukan terlebih dahulu mengenai dasar, arah, tujuan, 

manfaat dan luarannya bagi pembangunan bangsa dan negara Indonesia. 

Perencanaan pembangunan yang disusun memiliki : dasar, arah, tujuan 



 

serta manfaat yang berupa luaran dari hasil pembangunan tersebutlah 

nantinya sangat diharapkan sebagai perencanaan pembangunan nasional 

yang baik, terukur dan jelas tahapannya dalam model GBHN. Sejarah 

ketatanegaraan negara Republik Indonesia mencatat bahwa; Bangsa dan 

negara Indonesia di dalam melaksanakan pembangunan pernah 

menerapkan model GBHN dan telah berjalan dengan baik, (ambil sisi 

baiknya dari GBHN dulu). 

Dipandang dari arah, wawasan dan perencanaan pembangunan di 

dalam negara kesatuan Republik Indonesia maka keberadaan model GBHN 

memiliki arti dan fungsi sangat penting di dalam rangka mewujudkan tujuan 

pembangunan nasional sesuai yang tersurat dan tersirat dalam Pembukaan 

UUDNRI tahun 1945. Dengan demikian sangat penting artinya adanya 

suatu haluan negara yang merupakan pemandu arah pelaksanaan 

pembangunan nasional secara berkesinambungan. Bila dilakukan 

identifikasi maka banyak hal yang menyangkut arah perencanaan dari 

haluan pembangunan bangsa dan Negara Nesatuan Republic Indonesia 

yang mestinya ditetapkan untuk jangka panjang, (menyangkut 

“IPOLEKSOSBUDHUHAMKAMNAS”). Dalam kesempatan yang baik ini 

saya akan mengemukakan hal-hal penting dan mendasar dari sudut disiplin 

ilmu yang saya tekuni yaitu Ilmu Hukum Tata Negara yang kiranya perlu 

dijadikan bahan dalam pertimbangn penyusunan  “model GBHN” ke depan 

sebagai dasar perencanaan pembangunan nasional di dalam negara 

hukum Pancasila, yakni sebagai berikut : 

1. Meletakkan prinsip-prinsip dasar mengenai “Pembangunan 

Manusia Indonesia seutuhnya”. 



 

2. Meletakkan dasar-dasar pencerahan mengenai spirit nilai-nilai 

Pancasila sebagai karakter jiwa bangsa Indonesia. 

3. Meletakkan dasar-dasar pemahaman, penghayatan dan 

pengamalan dari nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup 

dan keperibadian bangsa Indonesia;(ambil sisi baik dari pola P4 

dulu). 

4. Meletakkan dasar, arah, tujuan, manfaat dari kajian Pancasila 

sebagai dasar negara hukum Republik Indonesia. 

5. Meletakkan dasar, arah, tujuan, manfaat dan fungsi kajian 

Pancasila sebagai Ilmu Hukum Tata Negara.  

6. Meletakkan dasar, arah, tujuan, manfaat Pancasila sebagai 

sumber dari segala sumber hukum negara dalam pembentukan 

peraturan perundang-undangan dan dalam penerapan peraturan 

perundang-undangan. 

7. Alasan dikemukakan pemikiran tersebut, oleh karena “Indonesia 

adalah Negara Hukum” yang berdasarkan Pancasila. Hal inilah 

seharusnya mendapat kajian yang mendalam dan sungguh-

sungguh dalam rangka pembangunan bangsa dan negara 

Indonesia.  

Kembali saya tegaskan dalam tulisan ini bahwa Prinsip-prinsip yang sangat 

penting tersebut dikaji dalam rangka menempatkan “model GBHN” sebagai : 

dasar,arah, tujuan dari pembangunan bangsa dan negara Indonesia. Oleh karena itu 

menurut hemat saya pengkajiannya dilakukan secara mendalam dan sungguh-

sungguh  dari sudut pandang : 

1. ONTOLOGI “MODEL GBHN” (Apakah hakekat model GBHN itu?) 



 

2. AKSIOLOGI “MODEL GBHN” (Untuk apakah model GBHN itu, dalam arti 

apa manfaatnya ?) 

3. EPISTEMOLOGI “MODEL GBHN” (Bagaimana cara/metode 

pelaksanaannya dari model GBHN itu ?) 

a. Landasan ideal. 

b. Landasan Konstitusional. 

c. Landasan Oprasional. 

d. Jangka waktu model GBHN. (10 tahun atau berapa tahun…….) 

e. Tahapan pelaksanaan dan pertanggungjawaban model GBHN.(1 

tahun, 5 tahun atau…….tahun). 

4. Apakah Ketetapan MPR RI Peraturan Perundang-undangan ? Seharusnya 

“ya”, oleh karena Ketetapan MPR RI ditempatkan pada urutan kedua dalam 

hierarkie Peraturan Perundang-undangan. (Lihat Pasal 7 ayat (1) UU No.12 

tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan). 

5. Apakah dasar, arah, tujuan dan tahapan dari pembangunan nasional sudah 

sinkron dalam bentuk : RPJPN (dasarnya UU), RPJMN (dasarnya visi,misi 

Presiden), dan  RPJMD (dasarnya visi,misi Gubernur/Bupati/Walikota). 

Persoalan ini memerlukan kajian yang sungguh-sungguh dan mendalam 

karena menyangkut tujuan hidup bernegara sesuai spirit Pancasila dan idee 

bernegara seperti yang termaktub dalam Pembukaan UUNRI tahun 1945.  

Dalam rangka melakukan kajian terhadap hakekat Pancasila kaitannya dengan 

kajian model GBHN, maka dilakukan kajian Pancasila sebagai dasar negara dan 

Pancasila sebgai Hukum Tata Negara. Menempatkan kedudukan Pancasila sebagai 

dasar negara Indonesia, itu artinya dilakukan kajian terhadap Pancasila sebagai 

Hukum Tata Negara Indonesia. Melakukan kajian terhadap Pancasila sebagai Hukum 



 

Tata Negara Indonesia, maka akan lahirlah dua asas yang sangat fundamental dalam 

kehidupan negara dan bangsa Indonesia. Kedua asas yang fundamental dimaksud 

adalah : pertama, “asas-asas Negara hukum Pancasila”, dan kedua, “asas-asas 

demokrasi Pancasila”. Asas-asas negara hukum Pancasila akan melahirkan konsep 

negara hukum Pancasila, dan asas-asas demokrasi Pancasila akan melahirkan 

konsep demokrasi Pancasila.(Philipus M. Hadjon,h.10). Menurut hemat saya prinsip-

prinsip negara hukum Pancasila dan prinsip-prinsip demokrasi Pancasila tersebut 

merupakan dua hal yang sangat mendasar sifatnya di dalam membangun system 

ketatanegaraan negara Hukum Pancasila. Khusus yang berkaitan dengan 

pembangunan hukum Nasional, maka kajian terhadap ketentuan  Pasal 2 Undang-

Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

yang menentukan bahwa :”Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum 

negara”, hendaknya dilakukan dengan benar pula. 

Semua ketentuan tersebut sangat membutuhkan  keakhlian (“ARS”) yang 

berbesik pada ilmu hukum hkususnya keahlian dalam Ilmu Hukum Tata Negara untuk  

melakukan kajian Pancasila sebagai dasar negara Hukum Indonesia. Hemat 

pemikiran saya kajian terhadap Pancasila sebagai Hukum Tata Negara Indonesia 

harus dilakukan dengan benar (termasuk di dalamnya melakukan kajan Pancasila 

sebagai Ilmu Hukum dalam arti yang Luas). Setelah melakukan kajian Pancasila 

sebagai Hukum Tata Negara tersebut final, barulah melakukan kajian terhadap 

“Prinsip kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-

Undang Dasar”, dan bagaimana kewenangan MPR sebagai lembaga negara dalam 

melaksanakan kedaulatan rakyat. 

Pemikiran ini diajukan oleh karena Indonesia adalah Negara hukum.  Dalam 

hal ini kajiannya adalah Indonesia sebagai negara hukum Pancasila. Sebagai negara 

hukum Pancasila maka harus mengutamakan/berdasarkan prinsip-prinsip hukum 

yaitu:  



 

1. Mengutamakan keadilan; 
2. Mengutamakan Kemanfaatan (kesejahteraan rakyat); dan 
3. Mengutamakan Kepastian hukum.  

 
Oleh karena UUDNRI tahun 1945 adalah sebagai ketentuan hukum tertinggi dalam 

negara hukum Pancasila, maka pelaksanaan kedaulatan berada di tangan rakat itu 

dilaksanakan berdasarkan UUD, dalam kontek hal itu menurut hemat saya negara 

Indonesia menganut “supremasi UUD”, bukan “supremasi MPR”, tetapi MPR sebagai 

lembaga negara juga sebagai pelaksana kedaulatan rakyat menurut Undang-Undang 

Dasar.  

Bila diidentifikasi maka MPR adalah : 

1. Sebagai lembaga “Majelis Permusyawaratan Rakyat”; 
2. Sebagai lembaga negara pelaksana kedaulatan rakyat menurut UUD;  
3. Memiliki Ketetapan MPR yang merupakan peraturan perundang-

undangan; 
4. Ketiga hal tersebut dapat digunakan sebagai dasar kewenangan MPR 

dalam penyusunan perencanaan pembangunan nasional seperti “model 
GBHN”. 

Dalam rangka mewujudkan sinkronisasi pelaksanaan Pembangunan Nasional antara 

Pemerintah Pusat dengan Pemerintah daerah dan desa, maka menurut hemat saya 

“Sistemem Pemerintahan Presidensial” harus dipertegas di dalam UUDNKRI tahun 1945. 

 

 

 

 

  

BAB IV 

PENEGASAN DAN PENGUATAN SISTEMEM PRESIDENSIIL                  BERDASARKAN  

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA   TAHUN 1945 



 

 

 

4.1. Latar Belakang Pemikiran Penegasan dan Penguatan system 

Presidensial 

 

Undang-Undang Dasar atau Konstitusi merupakan bentuk dasar 

pengaturan mengenai dasar Negara, bentuk Negara, bentuk 

Pemerintahan, karakter Negara (hukum), karakter demokrasi, system 

Pemerintahan dan hal-hal yang bersifat mendasar lainnya. Undang-

Undang Dasar 1945 baik sebelum amandemen maupun setelah 

amandemen menurut pemahaman penulis belum mengatur secara jelas 

dan pasti mengenai : 

a. dasar Negara Pancasila. 

b. bentuk Negara Kesatuan. 

c. bentuk pemerintahan Republik. 

d. Karakter Negara hukum Pancasila. 

e. Karakter Demokrasi Pancasila.  

f. System pemerintahan Presidensiil. 

g. Dan hal-hal mendasar lainnya. 

Dalam kaitan hidup berbangsa dan bernegara hukum di Indonesia  Bung Karno 

sudah meletakkan “Pancasila sebagai Filosophisce Grongslag” yakni Pancasila 

sebagai landasan dasar filsafat di mana di atasnya dibangun bangsa dan Negara 

Indonesia. Prinsip ini belum dipahami dengan baik  pada tataran konsep maupun 

dalam tataran peraktek. Dalam rangka melakukan kajian yang bersifat mendasar 

menuju karakter Negara hukum Pancasila di Indonesia, seharusnya prinsip Pancasila 

sebagai dasar Negara yang melahirkan dua prinsip yang sangat mendasar di 



 

Indonesia dilakukan kajian secara sungguh-sungguh. Kedua prinsip yang dimaksud 

adalah : 

1). Prinsip Negara Hukum Pancasila; dan 

2). Prinsip Demokrasi Pancasila. 

Berdasarkan kedua prinsip tersebut yaitu prinsip Negara hukum Pancasila dan 

prinsip demokrasi Pancasila maka lahirlah identitas kepribadian bangsa 

Indonesia di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya dalam 

penegasan dan penguatan terhadap system pemerintahan Presidensiil. 

Berdasarkan pemahaman dan pengamatan Penulis mengenai system 

Presidensiil di Indonesia memang penting adanya penegasan dan penguatan 

baik tataran konsep, pengaturan dalam Undang-Undan Dasar Negara Republik 

Indonesia tahun 1945 maupun dalam tataran praktek. Oleh karena itulah 

Penulis sangat setuju dengan agenda Workshop, dan menurut hemat penulis 

hal ini merupakan persoalan yang sangat prinsip dan mendasar dalam menata 

system Pemerintahan Presidensiil di negara Hukum Pancasila. 

 

4.2. Tujuan dan manfaat 

a. Kajian dalam tulisan ini bertujuan untuk mendapatkan konsep 

pemikiran bahwa pentingnya penegasan dalam arti pengaturan 

“Sistemem Presidensiil di dalam Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia tahun 1945”. 

b. Berdasarkan ketegasan pengaturan system Presidensiil di dalam 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, 

maka pemikiran penulis hal tersebut akan bermanfaat di dalam 

memperkuat system Pemerintahan Presidensiil di dalam praktek. 



 

4.3. Pendekatan 

Kajian di dalam penyusunan tulisan ini menggunakan pendekatan : 

a. Konsep system Presidensiil. 

b. Norma Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 

1945 yang mengatur system Presidensiil. 

c. Perbandingan dalam rangka penguatan sistemen  Presidensiil di 

Indonesia. 

4.4. PEMBAHASAN PENEGASAN DAN PENGUATAN SISTEMEM 

PRESIDENSIIL BERDASARKAN KETENTUAN UNDANG-

UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESI TAHUN 1945 

 

1. Pengaturan Sistemem Presidensiil di dalam Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia taun 1945 

Membaca, memahami dan mengikuti sejarah berlakunya Undang-

Undang Dasar 1945 sebenlum Dekrit Presiden 5 Juli 1959, setelah 

dekrit Presiden dan Pasca Amandemen I, II, III, dan  IV belum ada 

pengaturan secara tegas mengenai system Presidensiil. Konsep system 

Presidensiil : Presiden dipilih langsung oleh raakyat, masa jabatan 

Presiden Pasti sekarang 5 tahun dan hanya dapat dipilih satu kali lagi, 

kedudukan Presiden kuat, wakil Presiden ban serep, dan Menteri-

menteri adalah pembantu Presiden. Menurut hemat pemikiran penulis 

system Presidensiil yang di anut di Indonesia seharusnya memiliki 

karakter atau identitas yang lahir dari spirit Filsafat Hukum Pancasila. 

Untuk kepentingan daalam rangka melakukan kajian terhadap 

penegasan dan penguatan system Presidensiil di dalam Negara Hukum 



 

yang berdasarkan Pancasila,  maka diawali melakukan kajian terhadap 

Pancasila sebagai :  

a. Hukum Tata Negara  (dalam lapisan Ilmu Hukum Pancasila). 

b. Dasar Negara Pancasila. 

Kajian Pancasila sebagai formula ideology (kebangsaan) mengenai dasar 

negara dituangkan dalam UUD 1945 (A.M.W.Pranarka, 1985 : h.320). Status 

Pancasila sebagai dasar negara sudah banyak dibahas, diantaranya : 

1).  Notonagoro dalam pidatonya berjudul :Beberapa Hal Mengenai Falsafah  

Pancasila, mengemukakan bahwa Pancasila merupakan : 
StaatfundamentaLembaga Negaraorm. (Notonagoro ,1970 : h.20);  

2).  A.Hamid S. Attamimi dalam makalah berjudul : Pancasila Cita Hukum dalam  

        Kehidupan Hukum Bangsa Indonesia (1991); 

 3). Bung Karno dalam pidatonya mengatakan; bahwa Pancasila sebagai  

      “Philosophische Grondslag” atau dasar filsafat yakni pikiran yang sedalam- 

       dalamnya untuk di atasnya didirikan negara Indonesia. 

       (Kirdi Dipoyudo, 1984   : h.10) 

Landasan kajian dan sudut pandang yang digunakan ke tiga sumber tersebut di atas 

beragam, namun kajian yang dibutuhkan adalah kajian yang tepat dalam menempatkan 

Pancasila sebagai dasar negara dan Hukum Tata Negara Republik Indonesia. Dikutif dari 

tulisan Philipus M. Hadjon, Pancasila sebagai dasar negara dan hukum tata negara, Menurut 

A.M.W.Pranarka  memaparkan ada tiga tahap evolusi status Pancasila. 

4. Ideologi kebangsaan mengenai dasar negara (BPUPKI); 
5. Ideologi kebangsaan dituangkan menjadi dasar negara dalam konstitusi (18 

Agustus 1945); 
6. Fase kritik, dalam fase kritik ini terjadi eksplisitas status Pancasila sebagai dasar 

negara, sumber hukum dan ideology nasional.(A.M.W.Pranarka,1985 : h.320,321). 
 Dari paparan tersebut di atas tentang kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dapat 

dirinci sebagai berikut : 

4. Bung Karno : Mengatakan Pancasila sebagai “Philosophische Grondslag”. 

5. Notonagoro : Mengemukakan Pancasila sebagai “Staats Fundamental Norm”. 



 

6. A.Hamid.S.Attamimi : Mengemukakan disamping sebagai Staatsfundamental norm” 

atau “Grund Norm” dan Pancasila merupakan “Rechtsidee”. 

Dari paparan di atas maka pendapat no.1 dan no.3 digunakan sebagai dasar kajian Pancasila 

sebagai Hukum Tata Negara. 

 Dengan demikian hemat pemikiran saya mengenai kedudukan Pancasila sebagai 

“Philosophische Grondslag”, khususnya dalam workshop ketatanegara negara Hukum 

Indonesia hari ini, sangat penting dan sifatnya sangat mendasar melakukan kajian terhadap 

Pancasila. Sementara selama ini kajian terhadap Pancasila masih sebatas “Normatif” atau 

dalam hafalan saja. Belum dilakukan kajian yang sungguh-sungguh dan sangat mendalam 

mengenai Pancasila kedudukannya sebagai : 

1. Kepribadian bangsa Indonesia. 

2. Kajiannya di awali dari kajian pencerahan jiwa Pancasila dan pandangan hidup 

Pancasila. 

3. Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai Hukum Tata Negara Indonesia. 

4. Pancasila sebagai “Ilmu Hukum dalam artian yang luas dalam lapisan Ilmu 

Hukum”. 

5. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. 

Dalam kesempatan yang baik  ini saya akan melakukan kajian Pancasila sebagai hukum tata 

negara dalam lapisan ilmu hukum. Pancasila sebagai dasar negara dan hukum tata negara 

dan kajian Hukum Tata Negara terhadap bidang-bindang hukum lainnya dalam bentuk skema 

.  

 

Skema 1 : Pancasila sebagai Hukum Tata Negara dalam lapisan Ilmu 

Hukum  



 

 

 

LAPISAN ILMU HUKUM     PANCASILA 

       (PHILOSOPHISCHE GRUNDSLAG) 

 

 

 

FILSAFAT HUKUM     FILSAFAT HUKUM PANCASILA 

       RECHTS IDEE PANCASILA 

 

 

 

TEORI HUKUM     TEORI HUKUM (PANCASILA) 

 

 

 

DOGMATIK HUKUM    DOGMATIK HUKUM PANCASILA 

       (ILMU HUKUM POSITIF INDONESIA) 

 

 

 

HUKUM DAN PRAKTEK HUKUM   HUKUM DAN PRAKTEK HUKUM 

(MEMBENTU DAN MENERAPKAN                   (MEMBENTUK DAN MENERAPKAN 

HUKUM PANCASILA)     HUKUM PANCASILA) 

 

 

 

 

 



 

 

Skema 2: 

PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA DAN 

HUKUM TATA NEGARA 

 

 

HUKUM TATA NEGARA 

BERLANDASKAN : 

 

 

 

 

ASAS-ASAS         ASAS-ASAS 

NEGARA HUKUM        DEMOKRASI 

PANCASILA         PANCASILA 

 

 

 

 

 

MELAHIRKAN KONSEP      MELAHIRKAN KONSEP 

NEGARA HUKUM PANCASILA     DEMOKRASI PANCASILA 

 

 

 

 

 

Lahirlah Identitas Negara Hukum Pancasila 

Secara teoritik  dan praktek 

(Khususnya dalam penegasan dan penguatan system Presidensiil) 



 

Skema 3 :  

KEDUDUKAN HUKUM TATA NEGARA TERHADAP PEMBANGUNAN BIDANG HUKUM 
LAINNYA 

 

PANCASILA SEBAGAI 

HUKUM TATA NEGARA 

BASIC LAW 

 

 

 

 

   HUKUM PERDATA                   HUKUM ADMINISTRASI          HUKUM PIDANA 

    BERSUMBER  PADA                BERSUMBER PADA                      BERSUMBER PADA 

    PANCASILA                             PANCASILA                                  PANCASILA        
          

(Dikutif dari Philipus M. Hadjon, 1998 : h. 9,10,11). 

 

Berdasarkan kajian terhadap Pancasila sebagai dasar negara dan Hukum Tata Negara 

Indonesia seperti tersebut di atas menurut hemat saya jelas baik itu secara tersurat maupun 

secara tersirat di dalam Pancasila dan UUDNRI tahun 1945 telah diletakkan prinsip dasar 

mengenai MPR RI sebagai “Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia, sebagai lembaga 

negara yang melaksanakan kedaulatan rakyat” seharusnya memiliki kewenangan untuk 

meletakkan dasar, arah, tujuan, manfaat dan tahapan yang terukur dari system perencanaan 

pembangunan Nasional model GBH, khususnya penegasan system Presidensiil dalam 

UUDNRI tahun 1945 agar ke depan penguatan system Presidensiil berdasarkan spirit filsafat 

hokum Pancasila dapat diwujudkan. 

 Dengan demikian sangat penting meletakkan di dalam system perencanaan 

pembangunan nasional model GBHN : 

1. Kajian Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia; 



 

2. Kajian Pancasila sebagai dasar negara dan Hukum Tata Negara Indonesia; 

3. Kajian Pancasila sebagai “Ilmu Hukum dalam artian yang luas; 

4. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. 

2.2. Hakekat Kedaulatan berada di tangan Rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-

Undang Dasar kaitannya dengan kewenangan MPR RI meletakkan dasar, arah, tujuan dan 

tahapan yang terukur dari system Perencanaan Pembangunan Nasional model GBHN, 

khususnya memformulasikan secara tegas system Presidensiil di dalam Pasal-Pasal UUDNRI 

tahun 1945. 

Landasan kajian mengenai hakekat kedaulatan berada di tangan rakyat dan 

dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, khususnya mengenai kewenangan MPR dan 

meletakkan system perencanaan pembangunan nasional model GBHN, maka kajiannya 

dilakukan dari sudut pandang : 

2.2.1. Landasan kajian berdasarkan Nilai-nilai Pancasila, khususnya nilai dari  

          Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam  

          Permusyawaratan/Perwakilan. 

Kajian ini semestinya dilandasi dan diperkuat dengan pemahaman,  

penghayatan dan pengamalan nilai-nilai dari Pancasila secara utuh dan benar. 

Untuk mendapatkan hasil yang maksimal terhadap pemahaman, penghayatan 

dan pengamalan nilai-nilai Pancasila, harus dilakukan pengakajian 

berdasarkan “Filsafat Ilmu”. Apa ontology dari Pancasila, Apa axiology dari 

Pancasila dan Bagaimana Epistemologi kajian dari nilai-nilai Pancasila. 

Kajian terhadap nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan 

dalam Permusyawaratan/Perwakilan tidak terpisah atau lepas dari nilai-nilai 

yang lainnya dalam Pancasila. Jadi Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat 

kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, berdasarkan kepada 



 

Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan 

Indonesia, serta dengan mewujudkan suatu keadilan social bagi seluruh rakyat 

Indonesia. Prinsip inilah yang menjadi landasan dalam proses pembangunan 

nasional yang mengemuka sekarang dengan sebutan “ bahwa spirit ideology 

Pancasila sebagai landasan kerja”. 

2.2.2. Landasan kajian berdasarkan idee bernegara dan berbangsa yang diletakan 

          dalam Pembukaan UUDNRI tahun 1945, khususnya idee …” berkedaulatan  

          rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan  

          yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin  

          oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta  

dengan mewujudkan suatu Keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.  

Dalam kontek ini sangat jelas dikehendaki bahwa hakekat kedaulatan 

berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, 

pemahaman dan pelaksanaannya dilandasi oleh nilai-nilai yang ada dalam 

Pancasila, yakni dilandasai oleh nilai-nilai : Ketuhanan Yang Maha Esa, 

Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang 

dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta 

dengan mewujudkan suatu keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.  

2. Penguatan Sistemem Presidensiil di Indonesia 

a. Penyederhanaan system kepartaian,ideaLembaga Negaraya dalam 

system Presidensiil 2 partai politik. 

b. Penegasan pengaturan system Presidensiil di dalam Pasal-Pasal 

UUDNRI tahun 1945. 

c. Presiden dipilih lansung oleh rakyat. 



 

d. Pembentukan Undang-Undang dikaji secara mendalam pola yang di 

anut, apakah setiap RUU dibahas oleh DPR,DPD dan Presiden 

untuk mendapat persetujuan bersama, atau memberikan “hak veto” 

pada Presiden. 

e. Di kaji secara mendalam tentang kedudukan Presiden, wakil 

Presiden dan Menteri-Menteri Negara di dalam system Pemerintahan 

Presidensiil. 

f. Bagaimana Sifat kewenangan dan tanggung jawab Presiden, Wakil 

Presiden dan menteri-menteri di dalam system Pemerintahan 

Presidensiil Indonesia.  

BAB V 

PENUTUP 

5.1. KESIMPULAN 

Menempatkan Pancasila sebagai dasar negara dan hukum tata negara sangat 

penting diawali dengan melakukan kajian terhadap : 

1). Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. 

2). Pancasila sebagai pandangan hidup dan kepribadian bangsa   

      Indonesia. 

3). Pancasila sebagai Ilmu Hukum. 

4).Pancasila sebagai Hukum Tata Negara. 

5).Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. 

6).Model GBHN sangat penting disusun berdasarkan Ketetapan MPR  

     RI, guna memberi dasar, arah dan tujuan dari tahapan  

     pembangunan Nasional. 

7).Ketetapan MPR merupakan peraturan perundang-undangan sebagai  

     dasar penyusunan GBHN.(Periksan Pasal 7 ayat (1) UU No.12 tahun  



 

     2011). 

8). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945  

      belum mengatur di dalam Pasal-PasaLembaga Negaraya secara tegas 

dan pasti  

      mengenai “Sistemem Presidensiil”. 

9) Penguatan” system Presidensiil” di Indonesia di lakukan dengan 

tegas melalui pengaturan di dalam Undang-Undang Dasar Ngara 

Republik Indonesia tahun 1945 mengenai : 

10). Pengaturan Pancasila sebagai dasar Negara Hukum Indonesia. 

11). Pengaturan secara tegas tentang “Sistemen Presidensiil”. 

12). Penyederhanaan Partai politik menjadi dua. 

13). Konsep kedudukan Presiden kuat dalam system Presidensiil. 

14).Kedudukan dan hubungan Presiden dengan Wakil Presiden dan 

       Menteri-Menteri negara dalam system Presidensiil 

 5.2. REKOMENDASI PEMIKIRAN 

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia ke depan hendaknya dapat 

merumuskan kajian Pancasila dalam model Garis-Garis Besar Haluan Negara 

Indonesia yaitu materinya : 

1. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. 

2.  Pancasila sebagai pandangan hidup dan kepribadian bangsa Indonesia. 

3. Pancasila sebagai Ilmu Hukum. 

4. Pancasila sebagai Hukum Tata Negara Indonesia. 

5. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara, dan 

6. Ke depan Model GBHN merupakan pilihan yang meletakkan dasar, arah, 

tujuan dan tahapan dari Pembangunan Nasional. 



 

7. Ada dasarnya MPR menetapkan model GBHN sebagai ; dasar, arah, dan 

tujuan pembangunan nasional yaitu: 

a. MPR adalah merupakan Majelis Permusyawaratan Rakyat 

Indonesia. 

b. MPR sebagai lembaga negara, melaksanakan kedaulatan rakyat 

menurut Undang-Undang Dasar. 

c. MPR berwenang metetapkan Ketetapan MPR sebagai peraturan 

Perundang-undangan. (Pasal 7 ayat (1) UU No.12 tahun 2011). 

8. Model GBHN ke depan harus mengatur tahapan : RPJPN, RPJMN dan 

RPJMD menjadi sinkron dan memiliki landasan yang kuat agar dalam 

pelaksanaannya sistemematis harmonis dan terukur di dalam system 

pemerintahan Presidensial. Dengan demikian adalah kurang tepat bila 

RPJMN dan RPJMD diangkat dan ditetapkan berdasarkan visi, misi : 

Calon Presiden, Calon Gubernur dan Calon Bupati/Walikota. 

9. Ke depan dilakukan Penegasan dan penguatan mengenai system 

ketatanegaraan di Indonesia, khususnya penegasan dan penguatan 

system Presidensiil berdasarkan dasar Negara Pancasila dan idee 

bernegara seperti tersurat dan tersirat dalam Pembukaan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 , menurut hemat 

pemikiran penulis sangat penting di atur system Presidensiil dengan 

benar di dalam Pasal-Pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia tahun 1945. Oleh karena itu langkah yang dapat ditempuh 

adalah melalui penyempurnaan aturan-aturan dasar di dalam UUDNRI 

tahun 1945,khususnya penegasan dan penguatan system Presidensiil. 
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Design Otonomi Daerah Dalam rangka Penegasan Sistemem Pemerintahan Presidensial  

Oleh : Prof.Dr.I Gusti Ngurah Wairocana.SH.MH.  

 

I.Pengantar 

 Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk republik. Konsekuensi suatu negara 

kesatuan 
 
adalah tidak adanya negara dalam negara seperti haLembaga Negaraya suatu negara 

federal. Wilayah Negara dibagi atas daerah – daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi 

atas kabupaten dan kota, yang tiap – tiap provinsi, kabuaten dan kota itu mempunyai 

pemerintahan daerah  yang diatur dengan undang – undang 
1
. 

 Undang – undang yang mengatur tentang pemerintahan daerah adalah Undang Undang 

No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Undang – Undang Nomor 9 

Tahun2015 Nomor 58 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) 

selanjutnya ditulis Undang- Undang No.23 Tahun 2014 

 Salah satu ciri dalam system Negara kesatuan adalah  adanya penyerahan  dan juga 

pelimpahan sebagian urusan. Penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah 

otonom  berdasarkan asas otonomi dikenal dengan desentralisasi. Otonomi Daerah itu sendiri 

adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri 

Urusan Pemerintahan  dan kepentingan masyarakatarakat setempat dalam system Negara 

Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan Pemerintah  Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat 

kepada instansi vertical di wilayah tertentu dan/atau kepada gubernur dan bupati/kota sebagai 

penanggungjawab  urusan pemerintahan umum yang dikenal dengan istilah dekonsentrasi
2
.  

 Dalam konsep Negara kesatuan dengan system pemerintahan presidensial maka  

kekuasaan tertinggi pemerintahan  berada ditangan  Presiden. Oleh karenanya agar 

pemerintahan dapat berjalan dengan baik maka kedudukan Presiden harus kuat, baik secara 

horizontal (hubungannya dengan lembaga Negara lainnya) terutama hubungannya dengan 
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 Lihat ketentuan Pasal 1 angka 8 angka 6 dan angka 9 Undang – Undang No.23 Tahun 2014 tentang 
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Dewan Perwakilan Rakyat maupun secara vertical dalam hal ini dengan Gubernur sebagai 

Kepala Daerah Otonom  dan langsung sebagai perwakilan Pemerintah Pusat di daerah.  

II.Pembahasan 

 Dari judul yang dibahas terlihat jelas ada 2 konsep yang perlu mendapat kajian yaitu 

pertama: masalah otonomi daerah yang dilaksanakan oleh daerah otonom dan kedua; system 

pemerintahan presidensial, dalam artian design otonomi yang bagaimana yang dapat 

memperkuat hubungan pemerintah daerah otonom dengan pemerintah pusat sehingga 

kebijakan – kebijakan pemerintah pusat dalam hal ini Presiden dapat dilaksanakan secara benar 

oleh pemerintah daerah otonom. 

 Dalam tataran konsep, penguatan hubungan antara daerah otonom dengan pemerintah 

pusat,disadari atau tidak oleh pembentuk undang – undang sebenarnya sudah dilakukan 

penguatan. Hal ini dapat dilihat dari  perkembangan konsep “Daerah Otonom”  yang diatur 

dalam Undang – Undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya ditulis 

Undang- Undang No.22 Tahun 1999)  dan Undang – Undang No.23 Tahun 2014. 

Konsep Daerah Otonom di dalam Undang – Undang No.22 Tahun 1999 diatur dalam Pasal 1 

huruf i 

Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakatarakat 

hokum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan 

mengurus kepentingan masyarakatarakat setempat menurut prakarsa sendiri 

berdasarkan aspirasi  masyarakatarakat dalam ikatan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia 

Dalam Undang – Undang No. 23 Tahun 2014 konsep Daerah otonom mengalami perubahan 

bila dibandingkan  dengan apa yang diatur dalam Undang – Undang No. 22 Tahun 1999. Hal 

ini dapat dilihat pada difinisi Daerah Otonom yang diatur dalam Pasal 1 angka 12 menentukan: 

Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakatarakat 

hokum yang mempunyai batas – batas wilayah yang berwenang  mengatur 

dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakatarakat 

setempat  menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakatarakat 

dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia
3
 

Bila dibandingkan kedua konsep “Daerah Otonom” dari kedua Undang – Undang tersebut 

maka terdapat beberapa perbedaan konsep  yaitu pertama: konsep “Daerah” dalam Undang – 

undang No.22 Tahun 1999 dan  konsep “ wilayah” dalam Undang – Undang  No. 23 Tahun 
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 Lihat juga Pasal 1 angka 6 Undang – Undang No. 32 Tahun 2004  tentang Pemerintahan Daerah  



 

2014. Dalam Kamus Bahasa Indonesia susunan W.J.S. Poerwadaminta
4
 dari kedua konsep 

tersebut terdapat perbedaan penekanan makna. Untuk konsep “Daerah” diartikan sebagai 

lingkungan pemerintahan dalam konotasi kekuasaan, artinya lebih mandiri, dibandingkan 

dengan konsep “Wilayah” yang diartikan sebagai daerah (pemerintahan, pengawasan) , 

lingkungan daerah, (hak – hak menguasai belum berarti memiliki) dari pengertian ini menurut 

hemat penulis masih terdapat ikatan tidak mandiri sepenuhnya.kedua dilhat dari substansi 

kewenangan yang diatur dalam Undang – Undang No.22 Tahun1999 adalah  “mengatur dan 

mengurus kepentingan masyarakatarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan 

aspirasi  masyarakatarakat” dari rumusan kewenangan tersebut jelas adanya otonomi mutlak 

tanpa ada keterkaitan dengan pemerintah pusat. Berbeda dengan rumusan  kewenangan yang 

diatur dalam Undang – Undang No.23 Tahun 2014 “berwenang  mengatur dan mengurus 

Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakatarakat setempat  menurut prakarsa sendiri 

berdasarkan aspirasi masyarakatarakat. Dari rumusan ini terlihat adanya hubungan 

penyelenggaraan kewenangan antara Pemerintah  Pusat dengan Pemerintah  Daerah Otonom 

tidak semata- mata melaksanakan urusan daerah dan kepentingan masyarakatarakat  setempat  

melainkan juga melaksanakan tugas – tugas pemerintahan pusat  Hal ini dapat dilihat pada 

pengertian konsep “Urusan Pemerintahan” menurut ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang – 

Undang No 23 Tahun 2014 yang menentukan : 

Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Presiden  yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementrian 

Negara dan peyelenggara Pemerintahan Daerah  untuk melindungi, melayani, 

memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakatarakat. 

Ketiga: Perbedaan dapat diihat dalam menggambarkan hubungan antara Daerah Otonom 

dengan Pemerintah Pusat. Undang – Undang No. 22 Tahun1999 mempergunakan konsep 

“Ikatan” sedangkan dalam Undang – Undang No. 23 Tahun 2014 mempergunakan konsep 

“System” .Kedua konsep terebut menurut hemat penulis mempunyai perbedaan yang 

mendasar terutama bila dilihat dalam konteks kekuatan hubungan, hal ini dapat dilihat dari 

makna semantik  dari kedua konsep tersebut. Ikatan diartikan sebagai rangkaian, pertalian, 

perserikatan, sedangkan system diartikan sebagai sekelompok bagian – bagian yang bekerja 

bersama – sama untuk melakukan sesuatu maksud. Bila dikaji dari kedua konsep tersebut 

dalam kaitannya dengan kekuatan keterikatan hubungan (Pusat Daerah ) maka jelas terlihat 

bahwa konsep ikatan lebih lemah bila dibandingkan dengan konsep system, mengingat kalau 

ikatan itu ada faktor lain diluar unsur – unsur itu yang mengikat menjadi satu, sehingga 
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 W.J.S. Poerwadarminta, Kamus umum Bahasa Indonesia, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1976, hal 220 dan hal. 1151 



 

kemungkinan untuk pecah bercerai berai sangat dimungkinkan layaknya sapu lidi yang putus 

ikatannya. Sedangkan dalam konsep system bagian – bagian itu merupakan satu kesatuan 

yang saling bekerja sama, saling mendukung dan saling membutuhkan untuk mencapai tujuan 

tertentu sehingga secara inherent dia memang satu, sehingga tidak mungkin bisa lepas satu 

sama lain .  

 Perubahan   konsep – konsep tersebut menurut hemat penulis sebagai hasil evaluasi 

terhadap praktik hubungan pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat yang kurang 

harmonis mengingat daerah merasa memiliki otonomi yang luas dan dapat mengatur dan 

mengurus rumah tangganya sendiri sehingga rasa ketergantungannya dengan Pemerintah 

pusat tidak dirasakan. Hal ini juga terjadi ditingkat daerah, dimana pemerintah provinsi 

kesulitan dalam melakukan rapat kordinasi dengan pemerintahan kabupaten/kota, terlebih lagi 

setelah adanya perubahan rezim pemilukada, dimana Gubernur, Bupati/Walikota dipilih 

langsung oleh rakyat rasa ketergantungan antara bupati/walikota dengan gubernur sama sekali 

tidak dirasakan. Kondisi seperti ini sangat terasa pada saat gubernur mengadakan  rapat – 

rapat koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota.kondisi seperti itu menggangu perjalanan 

pelaksanaan pemerintahan provinsi.  

  Kesulitan hubungan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota juga 

pernah terjadi dalam hal legislatifasi daerah , pada saat diberlakukannya Undang – Undang No 

10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan. Persoalan terdapat 

dalam Pasal 7 ayat (1)
5
 yang mengatur tentang Jenis dan Hierarki  perundang – undangan 

dimana didalam ketentuan huruf e  ditentukan Peraturan Daerah tidak dipisahkan antara perda 

provinsi dan perda kabupaten/kota. Kondisi ini menyebabkan pemerintah kabupaten/kota 

menganggap bahwa kedudukan antara perda kabupaten/kota sejajar dengan perda provinsi, 

sehingga tidak perlu mengacu pada perda provinsi. Secara normative pemikiran demikian 

dibenarkan kalau kita melihat ketentuan Pasal 7 ayat (5) yang menentukan: “Kekuatan hokum 

Peraturan Perundang – Undangan  adalah sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) “ dimana didalam ayat (1) tidak dipisahkan antara perda provinsi dengan perda 

kabupaten/kota . 

 Mengingat Undang – Undang No.10 Tahun 2004 ini menimbulkan banyak kerancuan 

dan multy tafsir, sehingga tidak memberikan kepastian hokum, Undang – Undang ini 
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kemudian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, digantikan dengan Undang – Undang No.12 

Tahun 2011 tentang  Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan. Didalam Undang – 

Undang ini kedudukan antara perda provinsi dan perda kabupaten/kota dipisahkan
6
. Dengan 

dipisahkannya kedudukan antara Perda Provinsi dengan Perda Kabupaten/Kota polemik 

mengenai kekuatan hokum antara Perda Provinsi dan Perda Kabupaten /Kota dapat diakhiri, 

terlebih lagi ditegaskan dalam Pasal 7 ayat (2) yang menentukan: “ Kekuatan peraturan 

perundang – undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

 Dari uraian diatas dapat diambil benang merah bahwa adanya hubungan yang kuat 

antara rasa ketergantungan dengan kuat lemahnya hubungan pusat – daerah; hubungan 

pemerintah daerah provinsi – kabupaten/kota. Untuk itu dalam rangka memperkuat hubungan 

antara pusat dan daerah dalam rangka mempertegas system pemerintahan presidensial perlu 

dicarikan model otonomi dan system pemerintahan presidensial yang tepat agar dapat   

memperkuat hubungan. Penulis berpendapat bahwa pertama : untuk memperkuat hubungan 

pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota bergantung pada masalah titik berat 

otonomi dan system pemilukada. Kedua untuk  memperjelas system pemerintahan dengan 

system presidensial terletak pada masalah penyederhanaan kepartaian .  

a. Titik Berat Otonomi  

 Dari pengertian otonomi daerah sebagaimana dimaksud di dalam UU No.23 Tahun 

2014 sebagaimana diuraikan di atas ,MPR dalam terbitan resminya mengenai panduan dalam 

memasyarakatarakatkan  UUD NRI TAHUN 1945  menyatakan ada 7 prinsip yang menjadi  

paradigma dan arah politik  yang mendasari pasal 18, pasal 18a dan pasal 18b  uud nri tahun 

1945 adalah :  

1. prinsip daerah mengatur dan mengurus sendiri  urusan pemerintahan  menurut asas 

otonomi dan tugas pembantuan (ps. 18 ayat(2)  

2. prinsip menjalankan otonomi yang seluas – luasnya (ps.18 ayat (5) 

3. prinsip kekhususan dan keragaman daerah  (ps.18a ayat (1))  
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4. prinsip mengakui dan menghormati kesatuan masyarakatarakat  hukum adat  beserta 

hak – hak tradisionaLembaga Negaraya  

5. prinsip mengakui dan menghormati  pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan 

istimewa (ps.18 b ayat (1) 

6. prinsip badan perwakilan dipilih langsung dalam suatu pemilihan umum (ps.18 ayat (3) 

7. prinsip hubungan pusat dan daerah dilaksanakan  secara selaras dan adil (ps.18a ayat 

(2))  
7
 

Titik berat otonomi sebaiknya diletakkan pada pemerintah provinsi, dengan argumentasi 

bahwa pemerintah daerah provinsi yang dipimpin oleh gubernur merupakan bagian dari 

pemerintah pusat sehingga program – program pusat  untuk daerah dapat segra tersampaikan 

dan dilaksanakan. Disamping itu kondisi  kabupaten/kota  dalam suatu daerah provinsi tidak 

sama, dalam segala hal baik tingkat SDA,SDM dan sarana prasarana yang dibutuhkan belum 

lagi masalah besar keciLembaga Negaraya pendapatan daerah. Dengan otonomi diletakkan 

pada tataran provinsi, nantinya pemerintah provinsi yang akan mendistribusikan kewenangan 

kepada daerah – daerah kabupaten/kota sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah 

kabupaten/kota untuk dilaksanakan, sehingga diharapkan terjadi keseimbangan pembangunan  

diantara kabupaten /kota yang ada.  

 Peletakan otonomi daerah  pada pemerintah  kabupaten/kota, menjadikan hubungan 

antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota menjadi tidak kuat, mengingat 

pemerintah kabupaten/kota merasa bukan bagian dari pemerintah daerah  provinsi karena 

otonominya didapat langsung dari Undang – Undang . Hal ini dapat diihat pada acara – acara 

rapat koordinasi antara Gubernur dengan para Bupati/Walikota, kehadiran langsung para 

Bupati dan Walikota sangat jarang terjadi Oleh karenanya bilamana titik berat otonomi 

diletakkan pada pemerintah provinsi, rasa ketergantungan antara pemerintah kabuaten/kota 

dengan sedirinya akan terjalin dengan kuat, yang diakibatkan oleh  adanya rasa 

ketergantungan pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah provinsi. Hal ini akan 

memperkuat hubungan antara pusat dan daerah dengan demikian garis komando dari 

pemerintah pusat dalam hal ini presiden kepada gubernur di tingkat provinsi dan 

bupati/walikota ditingkat kabupaten kota menjadi jelas dan  kokoh. Dengan kondisi yang 
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demikian maka posisi presiden semakin kuat dalam konteks pemerintahan presidensial, dan 

bentuk Negara kesatuan sebagaimana diamanatkan dalam UUDNRI Tahun 1945 semakin 

jelas dapat diwujudkan. 

b. Sistemem Pemilukada 

 Sistemem pemilukada menurut hemat penulis juga dapat menentukan penguatan 

hubungan pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten kota. Penguatan tersebut bisa 

terwujud bilamana pertama: Pemilihan langsung oleh rakyat hanya untuk memilih gubernur 

sedangkan untuk pemilihan bupati dan walikota dipilih oleh DPRD. Pemilhan kepala daerah 

oleh DPRD ini sebetuLembaga Negaraya pernah diatur dalam Undang Undang No.22 Tahun 

2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota  pasal 3 yang menentukan  

(1) Gubernur dipilih oleh anggota DPRD Provinsi secara demokratis berdasar asas bebas, 

terbuka, jujur, dan adil. 

(2) Bupati dan walikota dipilih oleh anggota DPRD kabupaten/kota secara demokratis berdasar 

asas bebas,terbuka, jujur, dan adil. 

  Undang – Undang No 22 Tahun 2014 ini dianggap kurang demokratis, 

kemudian diganti dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota. Hal ini dapat 

dilihat pada konsiderans menimbang huruf c, yang dinyatakan  : 

c. bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan 

Walikota yang mengatur mekanisme pemilihan kepala daerah secara tidak langsung melalui 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah mendapatkan penolakan yang luas oleh rakyat dan 

proses pengambilan keputusannya telah menimbulkan persoalan serta kegentingan yang 

memaksa sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009; 

Selanjutnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang ini diubah dengan Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-

Undang dengan pertimbangan: bahwa beberapa ketentuan penyelenggaraan pemilihan 

gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota 

berdasarkan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang telah ditetapkan menjadi 

Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015, perlu dilakukan perubahan. Selanjutnya Undang – 

Undang ini diubah dengan  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang 



 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, 

Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Inti perubahan dalam Undang – Undang ini 

adalah diperkenankannya calon indipenden sebagai gubernur, bupati dan walikota.  

 Maksud pembentuk undang – undang  untuk mewujudkan kedaulatan rakyat 

senyatanya dalam praktik demokrasi dalam bentuk  pemberian kesempatan setiap orang untuk 

memilih calon pemimpinnya secara langsung apakah itu gubernur, bupati, atau walikota   

adalah ide yang sangat baik, akan tetapi di dalam perjalanan pemilukada yang telah berjalan 

dengan rezim pemilihan  langsung kepala daerah secara langsung oleh rakyat menunjukkan 

beberapa masalah yang patut untuk difikir ulang untuk diperbaiki. Maslaah – masalah tersebut 

antara lain: hampir selalu terjadi konflik horizontal antar  pendukung para calon, celakanya 

konflik ini berkepanjangan sampai pemilukada berakhir. Suburnya praktik money politic dalam 

masa kampanye untuk meraih kemenanganan.  Biaya yang dikeluarkan sangat tinggi baik oleh 

pemerintah maupun oleh para calon, yang menyebabkan banyaknya kepala daerah berurusan 

dengan KPK karena praktik  korupsi, bisa dilihat untuk tahun 2017, hingga bulan September 

ada 6 Kepala Daerah yang tersangkut kasus korupsi  yaitu: Gubernur Bengkulu, Bupati 

Pamekasan, Walikota Tegal, Bupati Batu Bara dan terakhir Walikota Batu. Tahun 2016 

tercatata 10 Kepala Daerah tersangkut kasus korupsi yaitu: Bupati Subang; Bupati Raka Hulu; 

Gubernur Sulawesi Tenggara; Bupati Banyuasin; Walikota Madiun; Bupati Tanggamus; Bupati 

Sabu Raijua; Bupati Buton; Walikota Cimahi; Bupati Nganjuk.  Data menunjukkan sejak 

Presiden Jokowi memerintah telah ada 33 Kepala Daerah tersangkut kasus korupsi.  Demikian 

banyak kepala daerah yang tertengkap tangan oleh KPK. Ini dilakukan oleh kepala daerah 

adalah dalam rangka mengembalikan modal pada waktu proses pemilihan dan persiapan modal 

untuk pemilukada berikutnya.. Untuk itulah kiranya ide pemilihan langsung oleh rakyat  hanya 

untuk memilih gubernur, perlu difikirkan, sedangkan untuk bupati dan walikota dipilih oleh 

DPRD, di tetapkan oleh gubernur.  

 Untuk pemilihan gubernur KPU mengirimkan 2 (dua) calon yang memperoleh 

prosentase  suara terbanyak , pada Presiden dan kemudian Presiden menetapkan satu diantara 

dua calon, dengan ketentuan Presiden mempunyai kuota 35 % suara seperti haLembaga 

Negaraya dalam pemilihan rector perguruan tinggi negeri  dewasa ini . Kuota ini mengandung 

arti bahwa bilamana perbedaan prosentase kemenangan antara  calon urutan pertama dengan 

calon urutan kedua  lebih dari 35 %, maka Presiden harus mengangkat calon pertama, akan 

tetapi bilamana perbedaan prosentase kemenangan antara calon pertama dengan calon kedua 



 

kurang dari 35%, maka Presiden mempunyai kewenangan untuk memilih salah satu dari  kedua 

calon tersebut.  

 Ide pemikiran ini adalah untuk memperkuat hubungan antara pemerintah pusat dengan 

pemerintah daerah, karena ada rasa ketergantungan karena Presiden yang menentukan pilihan 

siapa yang ditetapkan sebagai kepala daerah. Dengan kondisi hubungan yang kuat antara pusat 

dan daerah maka pelaksanaan pemerintahan akan berjalan dengan baik dan kuat. Hal ini 

berlaku di tingkat pemilihan kepada daerah ditingkat kabupaten dan walikota, dimana gubernur 

memiliki kuota 35%  untuk menentukan siapa yang akan diangkat sebagai bupati atau 

walikota. Seperti haLembaga Negaraya dalam pemilihan gubernur maka kalau perbedaan 

prosentase kemenangan calon pertama dengan calon kedua lebih dari 35 % maka otomatis 

gubernur harus memilih calon nomor 1 (satu) akan tetapi bila seleisih prosentase kemenangan 

kurang dari 35% maka gubernur dapat memilih diantara kedua calon yang diajukan oleh KPU 

kepada gubernur. Dengan pola ini maka  akan terjadi pada hubungan yang kuat antara 

Gubernur dan Bupati dan Walikota di  lingkup pemerintah daerah provinsi.  

 Satu hal lagi dalam konteks memperkuat posisi gubernur selaku kepala daerah dan 

wakil pemerintah pusat, didalam pencalonan gubernur perlu adanya Kepala Daerah 

Tahunreshold sebesar 20 % sama dengan untuk Presidensial tahunreshold, hal ini dimaksudkan 

agar dukungan di DPRD relative kuat, karena ini pemilihan langsung oleh rakyat, berbeda 

dengan pemilihan bupati dan walikota, karena dipilih oleh DPRD pemenang pastilah mereka 

yang memperoleh prosentase suara DPRD yang paling tinggi, implikasinya adalah hubungan 

antara bupati atau walikota sebagai kepala daerah akan lebih baik dalam perencanaan dan 

pelaksanaan program – program pembangunan, karena adanya dukungan mayoritas dari 

DPRD.  

 

c. System Pemerintahan Presidensial.  

Mengenai system pemerintahan presidensial, banyak sarjana, yang memberikan ciri – ciri dari 

system pemerintahan presidensial   

 Aulia Rahman dalam disertasinya memberikan ciri – ciri dari sistemem pemerintahan 

presidensial. Menurutnya Sistemem pemerintahan presidensial merupakan suatu sistemem 

pemerintahan negara yang terutama memiliki karakter umum sebagai berikut:  

1) parlemen dan presiden dipilih oleh rakyat (popular votes); 

2) parlemen (dpr/kongres) tidak dapat menjatuhkan presiden; 

3) presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan  menurut konstitusi ; 

4) presiden tidak dapat membubarkan parlemen ; 



 

5) tidak diatur tanggungjawab kementrian kepada parlemen; 

6) pemisahan kekuasaan antara kekuasaan legislatiflatif, eksekutifkutif dan yudisial
8
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9
mengemukanakan 9 (Sembilan) karakter system 

Pemerintahan Presidensial sebagai berikut: 

1. Terdapat pemisahan yang jelas antara kekuasaan  eksekutifkutif dan legislatiflatif ; 

2. Presiden merupakan eksekutifkutif tunggal, kekuasaan eksekutifkutif presiden tidak 

terbagi dan yang ada hanya presiden dan wakil presiden saja; 

 

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

adalah  sekaligus kepala pemerintahan ; 

4. Presiden mengangkat para menteri sebagai pembantu atau sebagai bawahan  yang 

bertanggung jawab kepadanya; 

5. Anggota parlemen tidak boleh menduduki jabatan eksekutifkutif dan demikian 

sebaliknya;  

6. presiden tidak dapat membubarkan atau memaksa parlemen ; 

7. jika dalam sistemem parlementer berlaku sistemem supremasi parlemen , maka dalam 

sistemem presidensial berlaku  prinsip  supremasi konstitusi , karena itu pemerintahan  

eksekutifkutif bertanggungjawab  terhadap konsititusi ; 

8. eksekutifkutif bertanggungjawab langsung kepada rakyat yang berdaulat ; 

9. kekuasaan tersebar secara tidak terpusat seperti  pada sistemem parlementer yang 

terpusat pada parlemen  

Sebagai suatu system ada keunggulan dan kelemahannya, demikian juga pada system 

pemerintahan presidensial. 

Keunggulan system pemerintahan presidensial di Indonesia merupakan implikasi 

keputusan MPR hasil pemilu tahun 1999  untuk mengubah UUD1945 dan mempertegas 

sistemem pemerintahan presidensial membawa serta sejumlah implikasi terhadap  

konsolidasi demokrasi , stabilitas pemerintahan (regime stability)  tertib hukum dan 

sistemem politik (order), keadilan (justice) dan perdamaian (peace) stabilitas pemerintahan 

dan konsolidasi demokrasi dapat diprediksi melalui level kinerja teoritik dari sistemem 

pemerintahan presidensial  sesudah perubahan uud 1945. pertama : adanya pengakuan 

terhadap hak asasi manusia (ham) yang secara lengkap tercantum dalam  pasal 28a sampai 
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dengan pasal 29 j uudnri tahun 1945 .Kedua adanya pengaturan yang lebih tegas mengenai 

akuntabilitas pemerintahan  yang secara eksplisit tertuang dalam pasal  4 ayat (1), pasal 20 ayat 

(1) dan pasal 24 ayat (1) Ketiga diadopsinya prinsip pemisahan kekuasaan  (separation of 

power) keempat adanya ketegasan prinsip check and balances  yang tercemin dalam pasal  

24c, pasal 13 ayat (1) ; pasal 13 ayat (3) ; pasal 15; pasal 7a; pasal 20 ayat (2)  dan pasal 

28b  UUDNRI TAHUN 1945 Kelima diaturnya prinsip tentang rule of rotation dan 

sistemem pemilu reguler dan langsung seperti diatur dan ditetapkan dalam pasal 22e  ayat 

(3) uudnri tahun 1945 .Keenam penyeleggaraan kedaulatan rakyat dan kekuasaan 

pemerintahan tunduk pada hukum yang diatur dalam  pasal 1 ayat(2), pasal 1 ayat (3) pasal 

4 ayat (1) UUDNRI TAHUN 1945 

Adapun resiko sistemem pemerintahan presidensial secara teoritis dan empiris  dalam 

praktek ketatanegraan sejumlah pemerintahan  presidensial selama ini sekurang – 

kurangnya terdapat 6 (enam)  jenis potensi legal dan politik  dari sistemem pemerintahan  

presidensial: pertama risiko terbentuknya pemerintahan minoritas (minority government) 

akibat sistemem multy partai ; kedua praktek korupsi politik dan penyalahgunaan 

kekuasaan  (abuse of power) ketiga menjadikan undang – undang sebagai instrumen 

kekuasaan keempat resiko terancamnya konsolidasi demokrasi kelima konflik dpr  versus 

presiden sehingga pemerintahan tidak efektif keenam risiko accountability  blame by 

blaming kepada publik ketujuh resiko jatuhnya presiden (presidential fall) dan 

impeachment 
10

 

Praktik system pemerintahan presidensial di Indonesia selalu disertai dengan system 

multy partai hal ini dapat dilihat pada sejarah pemilu yang pernah ada. sejak pertama kali 

melaksanakan pemilu pada tahun 1955 sampai sekarang sistemem pemerintahan 

presidensial selalu diikuti dengan sistemem multy partai.Pemilu tahun 1955 diikuti 36 

partai politik  dan lebih dari seratus daftar kumpulan dan calon perorangan, Pemilu tahun 

1971 diikuti 10 partai politik. Pemilu tahun 1977  diikuti 3 partai politik; pemilu tahun 

1987 diikuti oleh 3 partai politik ; Pemilu tahun 1992 diikuti oleh 3 partai politik Pemilu 

tahun 1997 diikuti oleh 3 partai politik.  

Tonggak sejarah lahirnya reformasi tgl 12 mei 1998 setelah lengsernya presiden 

soeharto digelar pemilu yang memilih badan legislatiflatif dan presiden (eksekutifkutif) 
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secara langsung . pemilu tanggal 7 juni 1999 diikuti oleh 48 partai ; pemilu tahun 2004 

diikuti oleh 24 partai politik; pemilu tahun 2009 diikuti 32 partai politik ; Pemilu tahun 

2014 diikuti 12 partai politik
11

 
 
 

Dari data tersebut maka dapat disimpulkan bahwa sistemem pemerintahan presidensial 

di Indonesia diikuti dengan sistemem multy partai.  Berbicara masalah kelemahan system 

pemerintahan presidensial yang dibarengi dengan system multi partai , Hanta Yuda 

menjelaskan fenomena kelemahan system presidensial yang disandingkan dengan system 

multy partai kemungkinan akan terjadi kompromi – kopromi politik  dalam dua bentuk 

yaitu: 1) .kompromi politik eksternal ( didalam badan legislatiflatif) dan 2) kompromi 

politik internal (di dalam badan eksekutifkutif)  

ad.1 kompromi politik eksternal ( didalam badan legislatiflatif) yang melemahkan 

sistemem pemerintahan presidensial antara lain :  

a. intervensi partai politik terhadap presiden dan akomodasi presiden terhadap 

kepentingan partai politik  dalam proses pembentukan kabinet  atau dalam hal 

pengangkatan atau pemberhentian anggota kabinet  

b. muncuLembaga Negaraya polarisasi koalisi partai di parlemen dan karakter koalisi 

yang terbangun cenderung cair dan rapuh  

c. kontrol parlemen terhadap pemerintah kebablasan  

d. bayang – banyang ancaman impeachment oleh parlemen  

ad.2 kompromi politik internal  yang melemahkan sistemem pemerintahan presidensial : 

a. tereduksinya hak prerogatif presiden dalam menyusun kabinet 

b. kabinnet yang terbentuk cenderung kabinet koalisi  beberapa partai politik 

c. adanya potensi dualisme  laoyalitas menteri dari partai politik  yang menyulut konflik 

kepentingan  

                                                             
11

 Kuswanto, Penyederhanaan Partai Politik Dalam Sistemem Pemerintahan Presidensiil Yang Multy Partai, 

Kuswanto @gmail.com hlm. 2  



 

d. terganggunya keharmonisan hubungan  antara presiden dan wakil presiden ( pada era 

sby–jk ) ketegangan tersebut karena jumlah suara partai golkar  di parlemen lebih besar  

ketimbang partai demokrat  

Argument tersebut diatas  didukung oleh doktrin dalam hukum tatanegara dan ilmu politik .  

� doktrin hukum tata negara meyatakan bahwa hakikat dari sistemem pemerintahan 

presidensial adalah pemisahan  kekuasaan antara cabang kekuasaan eksekutifkutif dan 

lebislatif, serta kemandirian  presiden dalam  menjalankan kekuasaan pemerintahnnya  

� teori ilmu politik , praktik sistemem multy partai dengan implikasinya  koalisi partai 

politik di parlemen dianggap dapat mengganggu stabilitas pemerintahan 
12

 

Apa yang terurai diatas tentang kelemahan system pemerintahan presidensial dengan 

system multi partai sangat jelas tampak didalam praktik pemerintahan presidensial di 

Indonesia sekarang ini, hal ini terlihat pada masalah intervensi partai politik terhadap 

presiden dan akomodasi presiden terhadap kepentingan partai politik  dalam proses 

pembentukan kabinet  atau dalam hal pengangkatan atau pemberhentian anggota cabinet, 

serta pengangkatan  pejabat – pejabat Negara dalam melaksanakan fungsinya sebagai 

kepala Negara, misaLembaga Negaraya pengangkatan Panglima Angkatan Bersenjata, 

Kapolri, yang merupakan hak prerogratif Presiden harus mendapat persetujuan DPR, yang 

menurut hemat penulis hal ini merupakan salah satu bentuk intervensi atau control yang 

kebablasan DPR terhadap Presiden, sehingga Presiden kehilangan hak prerogatifnya. 

Kondisi ini harus segera dicarikan jalan keluar antara lain dengan cara penyederhanaan 

partai politik dengan mempersyaratkan Parlementary Tahunreshold, dan khsususnya 

Presidensial Tahunreshold. Dengan persyaratan ini diharapkan akan terjadi  fusi partai 

politik secara alamiah, kalaupun tidak dalam bentuk dwi partai system, maksimal 3 partai 

politik sehingga mayoritas parlemen pendukung pemerintah relative lebih mudah tercapai, 

sehingga pelaksanaan program – program pemerintah lebih mudah mendapat dukungan, 

yang berimplikasi terhadap kelancaran pelaksanaan pemerintahan.   

d. Undang – Undang Kepresidenan. 

 Untuk menghindari intervensi DPR terhadap Presiden dalam melaksanakan 

kekuasaannya sebagai Kepala Negara dan dalam rangka membentuk struktur pemerintahan 
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yang kuat sesuai dengan visi misi Presiden, maka perlu kejelasan mengenai kewenangan 

Presiden dalam suatu Undang – Undang. Hal ini penting agar Presiden dapat dengan bebas 

mengangkat pembantu – pembantunya yang sesuai dan seirama dalam visi misi tanpa harus 

diintervensi oleh DPR dalam bentuk Fit and Proper Test yang menurut penulis sangat 

berbau politik, dan dapat dipastikan terjadi deal – deal politik, sehingga pejabat – pejabat 

public yang terpilih langsung ataupun tidak langsung merasa terbebani hutang budi. 

Kondisi yang demikian ini tidak baik bagi pejabat publik dalam melaksanakan tugasnya, 

apalagi kemudian menyangkut kepentingan partai politik tertentu  Undang – Undang 

Kepresidenan ini penting, karena dari lembaga – lembaga Negara yang ada  hanya lembaga 

Presiden saja yang hingga saat ini kekuasaannya belum diatur di dalam Undang – Undang . 

Dengan adanya Undang – Undang Kepresidenan maka  kekuasaan yang dimiliki Presiden 

menjadi jelas, baik dalam kedudukannya sebagai Kepala Pemerintahan maupun sebagai 

Kepala Negara. Dengan demikian posisi Presiden akan menjadi kuat khuhusnya dalam 

hubungannya dengan DPR. Dengan demikian akan berimpliksi terhadap penguatan system 

pemerintahan presidensial yang ada.  

III. Kesimpulan: 

Design Otonomi Daerah dalam kerangka Penegasan Sistemem Pemerintahan 

Presidensial adalah bilamana : 

1. Titik berat otonomi diletakkan di pemerintah provinsi, hal ini akan mempekuat 

hubungan pemerintah daerah otonom (tingkat provinsi) dengan Pemerintah Pusat 

disatu sisi, disisi lain dapat memperkuat hubungan antara pemerintah daerah 

provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota dilingkungan pemerintah daerah 

provinsi, mengingat kewenangan otonomi pemerintah kabupaten/kota ditentukan 

oleh gubernur selaku kepala pemerintahan tingkat provinsi; 

2. Diadakannya  perubahan system pemilukada, sebagai berikut  

a. pemilihan langsung oleh rakyat hanya untuk memilih gubernur, sedangkan 

untuk memilih bupati/walikota dilakukan oleh DPR 

b. KPU mengirimkan dua orang calon gubernur yang memperoleh nilai tertinggi 

untuk ditetapkan oleh presiden  

c. Presiden mempunyai hak suara 35% dari jumlah pemilih, dalam artian bahwa 

bilamana selisih prosentase perolehan suara nomor urut satu lebih besar dari 35 

%, maka Presiden menetapkan calon gubernur nomor urut satu. Akan tetapi 



 

kalau selisih prosentase hasil pemilihan kurang dari 35%, Presiden berhak untuk 

menetapkan salah satu dari padanya untuk menjadi gubernur. Pola ini juga 

berlaku pada pemilihan bupati/walikota. 

d. Perlu ditentukan adanya Kepala Daerah Tahunreshold sebesar 20% untuk dapat 

mengajukan diri sebagai gubernur. Untuk Bupati dan Walikota persyaratan ini 

tidak diperlukan. Hal ini penting untuk menjaga dukungan politik kepada 

gubernur oleh DPRD.  

3. Untuk memperkuat posisi Presiden sebagai kepala pemerintahan dalam system 

pemerintahan presidensial, terhadap intervensi DPR, maka perlu dibentuk Undang – 

Undang Kepresidenan yang mengatur tentang kewenangan Presiden, baik sebagai 

kepala pemerintahan maupun sebagai kepala Negara terutama Hak Preropagtive 

Presiden  

4. Perlu penyederhanaan system kepartaian, salah satunya dengan Presidensial 

Tahunreshold yang seperti telah ditetapkan sekarang ini kalau perlu dinaikkan 

prosentsenya  menjadi 35% , karena dengan ketentuan seperti ini nantinya partai – 

partai politik kecil akan berfusi dengan partai kecil lainnya sehingga tidak semua 

partai politik dapat mengajukan calon Presiden 
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SINKRONISASI REFORMULASI SISTEMEM PERENCANAAN 

PEMBANGUNAN NASIONAL MODEL GBHN DENGAN 

SISTEMEM PRESIDENSIAL 

 

Oleh :  

 

I Wayan Parsa 

 

I. Pendahuluan  

Gagasan untuk mendorong pemberlakuan kembali Garis-garis Besar 

Haluan Negara (GBHN) pertama kali digulirkan oleh Megawati 

Soekarnoputri pada acara Simposium Kebangsaan  di MPR RI pada 

tanggal 7 Desember 2015, yang kemudian dipertegas kembali pada Rapat 

Kerja Nasional PDI Perjuangan 2016. Pemikiran ini didasarkan pada 

alasan buruknya sistemem pembangunan negara yang semakin tak padu 

dan cenderung berjangka pendek. Penyebabnya, begitu terjadi pergantian 

terjadi pula pergantian visi misi dan program pembangunan (Saldi Isra 

dalam Harian Kompas 12 Januari 2016). 

SebetuLembaga Negaraya jika diikuti dengan seksama  

perkembangan wacana terkait dengan hal ini, pikiran menghidupkan 

kembali GBHN telah muncul jauh sebelum Rakernas PDI Perjuangan. 

MisaLembaga Negaraya ketika MPR melakukan sosialisasi hasil 

perubahan UUD 1945 muncul pertanyaan sekitar tidak adanya GBHN, 

dimana muncul pandangan yang menghendaki GBHN dihidupkan kembali. 

Gagasan pemberlakuan  kembali GBHN tersebut tentu 

memunculkan berbagai tanggapan kritis baik yang pro maupun kontra.  



 

Ada yang menyatakan bahwa hal itu tidak perlu, namun ada juga yang 

menyambut baik dalam rangka keberlanjutan gerak dan pencapaian 

sasaran, untuk penyelenggaraan Negara sebagai haluan Negara dalam 

garis-garis besarnya menjadi tuntunan bangsa dan berlaku baku. 

Dalam perkembangannya saat ini ide reformulasi GBHN tidak lagi 

mencari jawaban urgensinya bagi pembangunan Indonesia, tetapi 

menitikberatkan pada bentuk hukum serta substansi dan sistemematika 

dikaitkan dengan pemilihan langsung Presiden dan Wakil Presiden oleh 

rakyat, apa produk hukumnya, dan apa akibat hukumnya jika dilaksanakan. 

Pengalaman dalam sistemem ketatanegaraan kita selama ini dapat 

memberi pembenaran mengapa haluan negara sebagai penuntun bagi 

penyelenggaraan negara dan pembangunan itu perlu ada. Setiap awal siklus 

lima tahunan dirasa bagaikan awal baru kegiatan pembangunan. Tidak ada 

kesinambungan dan keberlanjutan antara satu pemerintahan dengan 

pemerintahan sebelumnya. Pemilihan Presiden secara langsung 

memungkinkan calon Presiden menawarkan janji berbeda dari Presiden 

sebelumnya atau bahkan berlainan dari yang telah dilakukannya sendiri 

dari periode lima tahun sebelumnya. 

Persoalan ini menjadi menarik karena GBHN sudah pernah diatur 

dalam UUD 1945. Dengan terjadinya perombakan sistemem 

ketatanegaraan melalui amandemen, maka GBHN dihapus dan kini muncul 

pemikiran untuk menghidupkannya kembali. Isu hukum yang muncul 

terkait hal ini adalah, apakah perlu menghidupkan kembali GBHN  dalam 

sistemem ketatanegaraan saat ini melalui amandemen terhadap UUD 1945. 

Andaikata MPR menetapkan GBHN  akan dituangkan dalam instrument 

hukum apa ?, dan bagaimana sistemem perencanaan pembangunan 

nasional model GBHN dalam  kaitannya dengan sistemem presidensial ? 

 



 

II. Perlukah Menghidupkan kembali GBHN melalui amandemen UUD 

1945 ? 

Seperti  diketahui, sejak dilakukannya amandemen UUD 1945 telah 

terjadi perubahan yang cukup fundamental dalam konstruksi kelembagaan 

Negara yang berimplikasi pada hilangnya produk hukum MPR tentang 

GBHN. Jika hal ini ingin dikembalikan lagi seperti sebelum amandemen 

tentu akan menimbulkan dampak pada hal-hal lainnya.  

Upaya menghadirkan kembali GBHN melalui amandemen terbatas 

(seperti pemikiran yang berkembang saat ini) bukanlah hal yang sederhana 

karena GBHN merupakan sebuah sistemem.  Sebagai sebuah sistemem 

tentu akan berpengaruh pada sub-sub sistemem lainnya seperti penyesuaian 

kedudukan, fungsi dan kewenangan MPR. Pertanyaannya adalah, apakah 

ide amandemen terbatas ini dapat memberikan kepastian bahwa hal itu 

tidak akan memerlukan konsep pengaturan ulang sekitar hubungan tata 

kerja diantara lembaga-lembaga Negara? Jika hal ini tidak  diperoleh 

jawaban maka jelaslah bahwa amandemen terbatas bukanlah hal yang 

sederhana dan mungkin sulit terwujud. 

Usulan menghidupkan kembali GBHN pasti akan terkait dengan 

penataan wewenang MPR, dalam arti penghidupan kembali GBHN tidak 

mungkin dilakukan selama posisi MPR tidak sebagai lembaga tertinggi 

Negara sebagaimana diatur dalam UUD 1945 sebelum amandemen. 

Merujuk konstruksi yuridis Pasal 1 ayat (2) dan (3) serta penjelasannya 

sebelum amandemen, pembentukan GBHN tidak terlepas dari posisi MPR 

sebagai pemegang kedaulatan rakyat dan sebagai lembaga tertinggi 

Negara.  Oleh sebab itu, jika ingin menghidupkan GBHN seperti yang 

terjadi pada masa Orde Lama dan Orde Baru maka penataan wewenang 

MPR diperlukan yaitu mengembalikan posisi MPR sebagai lembaga 

tertinggi Negara  dan sekaligus sebagai pemegang kedaulatan rakyat.  



 

Berdasarkan sejarah perumusan GBHN dalam UUD 1945 (dalam 

Risalah Sidang BPUPKI-PPKI 25 Mei 1945 – 22 Agustus 1945), para 

pendiri Negara sepakat berpegang pada bangunan negara berdasar desain 

yang lengkap  dari dasar, tujuan hingga konsistemensi dalam 

penjabarannya dalam batang tubuh UUD. Dalam pikiran dan konsep 

mereka pula GBHN diciptakan  sebagai perangkat  guna menuntun  

penyelenggara pemerintahan dalam upaya mewujudkan tujuan Negara. 

Sebagai kaedah penuntun, maka GBHN itu ditetapkan oleh lembaga 

(MPR) yang dahulu mereka sebut sebagai “penjelmaan rakyat, pengemban 

kedaulatan rakyat”. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa Garis-garis 

Besar Haluan Negara (GBHN) adalah haluan Negara tentang 

penyelenggaraan Negara dalam garis-garis besar  sebagai pernyataan 

kehendak rakyat secara menyeluruh  dan terpadu. GBHN ini ditetapkan 

oleh MPR untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. 

Namun seiring berjalannya waktu, zaman berubah dan nilai juga 

berkembang.  Mungkin karena  itu pula kini ada pemikiran  bahwa masalah 

yang timbul dari ketiadaan GBHN bisa dipecahkan dengan “paradigm 

baru”. Hal ini disebabkan karena GBHN tidak diletakkan dalam konteks 

hubungan antara tujuan negara  dan perangkat penuntun upaya pencapaian 

tujuan tadi.  

 

Sebagaimana diketahui bahwa pembentukan GBHN pada UUD 

1945 sebelum amandemen tidak terlepas dari posisi MPR sebagai 

pemegang kedaulatan rakyat dan lembaga tertinggi Negara. Posisi sentral 

semakin tak terhindarkan karena bertemu dengan peran MPR dalam 

pemilihan presiden dan wakil presiden. Dengan posisi seperti itu sangat 

kuat alasan untuk membentuk GBHN sebagai pola pembangunan nasional 

dalam jangka waktu tertentu.  



 

Akan tetapi setelah UUD 1945 di amandemen, pemilihan presiden 

dan wakil presiden dilakukan secara langsung oleh rakyat. Dalam 

pemilihan Presiden secara langsung oleh rakyat, calon Presiden cukup 

menjabarkan sesuai pandangannya ke dalam program, prioritas, dan 

sasaran untuk ditawarkan.  Pemahaman seperti ini didasarkan pada postulat 

bahwa hal itu sesuai dengan jaman, lebih demokratis, dan seiring  dengan 

konsekuensi sebuah pemilihan yang bersifat langsung. 

Persoalan akan muncul jika posisi MPR dikembalikan sebagai 

lembaga tertinggi Negara sementara presiden dipilih secara langsung oleh 

rakyat. Dalam posisi seperti ini, GBHN yang dibuat MPR tentu saja akan 

menghadirkan pola sistemem pertanggungjawaban  Presiden kepada MPR. 

Jika hal ini terjadi maka tidak mungkin menghindarkan 

pertanggungjawaban politik Presiden kepada MPR dan berarti pula 

kehadiran GBHN akan sangat menyulitkan posisi Presiden.  

Persoalan lain yang perlu direnungkan jika menjadikan MPR 

sebagai lembaga tertinggi Negara akan kembali menggeser lokus 

pengelolaan Negara ke tangan lembaga perwakilan, yang berarti sistemem 

pemerintahan yang diterapkan akan bergeser menjadi sistemem 

parlementer. Artinya GBHN dibuat oleh MPR sementara presiden sebagai 

pihak yang menjalankan terikat dan harus bertanggung jawab kepada 

pembuat GBHN. Dengan demikian yang paling dikhawatirkan bahwa 

gagasan penghidupan GBHN dengan melakukan penataan wewenang MPR 

akan menghadirkan praktik sistemem parlementer dalam arti yang 

sesungguhnya.  

Sistemem pemilihan Presiden secara langsung oleh rakyat  membuat 

setiap calon presiden harus mampu meracik program pembangunannya 

sendiri-sendiri guna dapat menarik selera rakyat agar mau memilihnya. 

Setelah terpilih, Program pembangunan yang ditawarkan kepada rakyat 

bisa saja merupakan program yang melanjuntukan program Presiden 



 

sebelumnya namun juga bisa jadi melahirkan program yang baru sama 

sekali yang berbeda dengan program pembangunan dari Presiden 

sebelumnya. Kalau demikian yang terjadi maka tidak terjaga 

kesinambuangan program pembangunan pada setiap periodesasi 

kepemimpinan. 

Pemahaman baru ini belum tentu keliru meski juga belum tentu tepat 

dan mudah diwujudkan. Hal ini disebabkan karena tujuan Negara sering 

diinterpretasikan berbeda, seperti misaLembaga Negaraya konsep adil dan 

makmur memunculkan persepsi yang berbeda-beda. Untuk itulah 

diperlukan interpretasi dan pemahaman yang sama  dan baku tentang isi, 

tentang wujud dan tentang spektrum  segala cita yang tertuang  dalam 

Pembukaan UUD.  

Oleh karena itu, ketidaksinambungan program pembangunan antar 

periodesasi kepemimpinan bukanlah hal penting untuk diperdebatkan 

karena hanya merupakan persoalan interpretasi saja. Sepanjang 

esensiaLembaga Negaraya adalah untuk menerapkan dan merealisasikan 

pembangunan jangka panjang kenapa hal itu harus dipersoalkan. Secara 

teknis, cara boleh berbeda namun tujuan haruslah sama.  

Terlepas dari hal ini, jika kita masih  tetap mempersoalkan 

kesinambungan program pembangunan maka komitmen untuk taat pada 

grand desain perencanaan pembangunan nasional itulah kata kuncinya, 

untuk menjadi kaidah penuntun bagi siapapun Presidennya. Selain itu, 

DPR sebagai lembaga penyalur aspirasi rakyat dalam fungsi pengawasan, 

penganggaran dan legislatiflasi harus dapat memainkan peranannya 

sehingga ketika program-program pembangunan tersebut dibahas di 

legislatiflatif bersama pemerintah yang berkuasa, rencana program 

pembangunan tersebut dapat dikawal secara ketat demi keberlanjutan 

program pembangunan dimaksud. Selain itu, lembaga-lembaga swadaya 

masyarakatarakat yang selama ini terbukti independen dan intens dalam 



 

menyuarakan hati nurani rakyat juga harus diberi peran dengan membuka 

ruang yang seluas-luasnya kepada mereka untuk ikut serta mengawasi 

kinerja pemerintah. Demikianpun lembaga pendidikan perguruan tinggi 

jangan menjadi menara gading saja namun diberdayakan untuk selalu 

mengambil bagian melalui pandangan-pandangan kritis mereka yang 

ilmiah dan rasional supaya program pembangunan yang berkelanjutan 

lebih berbobot. 

 

III.  Sistemem Perencanaan Pembangunan Nasional  Model GBHN 

dengan Sistemem Presidensial 

Setelah adanya amandemen UUD 1945 dimana terjadi perubahan 

peran MPR dan Presiden, GBHN tidak berlaku lagi. Sebagai gantinya 

UU No.25 Tahun 2004 tentang Sistemem Perencanaan Pembangunan 

Nasional menyatakan bahwa penjabaran dari tujuan dibentuknya 

Republik Indonesia seperti dimuat dalam Pembukaan UUD 1945 

dituangkan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

(RPJP). Skala waktu RPJP adalah 20 tahun, yang kemudian dijabarkan 

dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yaitu 

perencanaan dengan skala waktu 5 tahun yang memuat visi, misi dan 

program pembangunan dari Presiden terpilih, dengan berpedoman pada 

RPJP. Di tingkat daerah, Pemerintah Daerah harus menyusun sendiri 

RPJP dan RPJM Daerah dengan merujuk kepada RPJP nasional.  

Jika kita mencermati hal ini maka bentuk hukum  GBHN yang 

dulu dalam bentuk Tap MPR sekarang berubah dalam produk undang-

undang, dibuat oleh DPR (representasi rakyat) yaitu Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistemem Perencanaan Pembangunan 

Nasional. Fungsi tuntutan yang dulu diperankan oleh GBHN telah dapat 

diwujudkan secara lebih komprehensif dalam UU yakni UU Sistemem 



 

Perencanaan Pembangunan Nasional 2004 dan UU Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang 2007.  

Berdasarkan pada paradigma ini maka sesungguhnya  substansi 

GBHN telah terwadahi sehingga tidak perlu lagi ada GBHN, karena 

sejatinya substansi GBHN sudah ada di Undang-Undang tentang 

Sistemem Perencanaan Pembangunan Nasional.. Visi Presiden 

mengikuti tujuan Negara karena itu maka berikan kesempatan kepada 

Presiden merealisasikan janji-janjinya dalam kampanye yang telah 

disetujui rakyat dengan memilihnya secara langsung, dan dilaksanakan 

melalui program pembangunan lima tahun masa jabatannya. 

Pembangunan jangka menengah berisi konten janji Presiden terpilih 

untuk mengemban misinya melaksanakan pembangunan dan 

menentukan prioritas pembangunan dengan berdasarkan pada tujuan 

Negara dan cita-cita proklamasi yang terumuskan dalam Pembukaan 

UUD 1945 yang terwadahi dalam RPJP.  

Jika itu dapat terwujud maka sebenarnya tidak perlu ada GBHN, 

Presiden cukup berpegang pada tujuan Negara sebagai visi.  Biarkan 

Presiden bergerak  dalam perencanaan dan pelaksanaan program 

pembangunan lima tahun masa jabatannya/pembangunan jangka 

menengah.  

 

IV. Penutup  

Gagasan untuk menghidupkan kembali GBHN dengan merubah 

UUD 1945 seperti yang dimaksud dalam Pasal 3 UUD 1945 sebelum 

amandemen adalah kurang  tepat, bahkan dapat dikatakan sebagai 

langkah mundur dalam penguatan sistemem presidensial. Kondisi ini  

akan menyulitkan bagi Presiden terpilih dalam mewujudkan tujuan 

bernegara dan mengejawantahkan visi dan misi  yang dijanjikan selama 

masa kampanye pemilihan umum Presiden. Pola GBHN dengan 



 

mengembalikan posisi MPR sebagai lembaga Negara tertinggi tidak 

hanya berbenturan dengan sistemem presidensial tetapi juga berimplikasi 

pada  pola  hubungan kelembagaan antara MPR dengan  lembaga Negara 

lainnya. 
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I. PENDAHULUAN 

 

 Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik sebagaimana ditentukan 

dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan 

selanjutnya dalam Pasal 1 ayat (2) ditegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan 

dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pengaturan ketentuan dalam Pasal 1 Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut jelas maknanya bahwa 

penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan 

atas  Undang-Undang Dasar yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945.  

 Sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan, Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 juga menentukan dalam Pasal 4 bahwa Presiden memegang 

kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar, dan dalam melakukan 

kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.  Penegasan ketentuan yang 

demikian mengartikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan NKRI menganut sistemem 

pemerintahan presidensial. Selain pengaturan tentang kekuasaan pemerintahan negara, 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga menentukan tentang 

pemerintahan daerah seperti diuraikan dalam Bab VI dari Pasal 18 sampai Pasal 18B. 

Ditentukan dalam  Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 

antara lain: NKRI dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas 

kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan 
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daerah yang diatur dengan undang-undang; Pemerintahan daerah provinsi, daerah 

kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas 

otonomi dan tugas pembantuan; Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, 

kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan 

Pemerintah Pusat; dan Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur 

dalam undang-undang. Kemudian tentang hubungan antara Pemerintah Pusat dengan 

pemerintahan daerah diatur dalam Pasal 18A yang menentukan: hubungan kewenangan 

antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara 

provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan 

kekhususan dan keragaman daerah; sedangkan menyangkut hubungan keuangan, pelayanan 

umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat 

dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan 

undang-undang. 

 Apabila ketentuan yang mengatur pemerintahan negara dan hubungannya dengan 

pemerintahan daerah tersebut disimak, dapat dilihat bahwa di satu sisi pemerintahan NKRI 

diselenggarakan dalam satu keutuhan yang berlandaskan pada sistemem pemerintahan 

presidensial, tetapi di sisi lain, juga diakui adanya pemerintahan daerah baik pemerintahan 

daerah provinsi, kabupaten maupun kota, yang masing-masing provinsi, kabupaten, dan kota 

sebagai daerah otonom diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan 

pemerintahan berdasarkan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh 

undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Berdasarkan ketentuan 

demikian, maka walaupun pemerintahan daerah diakui dan diberikan kewenangan untuk 

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan, berdasarkan otonomi seluas-luasnya, 

bukan berarti pemerintahan daerah dapat melaksanakan pemerintahannya dengan 

sewenang-wenang misaLembaga Negaraya saja dalam membuat produk hukum daerah,14   

melainkan penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut harus tetap dalam kerangka 

pemerintahan NKRI, yang diatur dengan undang-undang. Bertolak dari uraian diatas maka 

perlu kiranya dikaji tentang penyelenggaraan otonomi daerah dalam kerangka sistemem 

pemerintahan presidensial. 

                                                             
14

 Utrecht, 1994, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, h. 117.  
Pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk produk hukum daerah, pembentukannya harus 
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(prosedur) pembuatannya, bilamana cara itu ditetapkan dengan tegas dalam peraturan dasar tersebut; dan 4) isi 
dan tujuan ketetapan harus sesuai dengan misi dan tujuan peraturan dasar. 



 

 

II. PRESIDEN SEBAGAI LEMBAGA NEGARA  DALAM SISTEMEM PEMERINTAHAN  

    PRESIDENSIAL DI INDONESIA 

 Sistemem pemerintahan dalam ilmu negara umum (algemeine staatslehre) adalah 

sistemem hukum ketatanegaraan baik yang berbentuk monarki maupun republik, yaitu 

menyangkut hubungan antar pemerintah dan badan yang mewakili rakyat.15  Sedangkan 

menurut Mahfud yang dikutip oleh Saldi Isra,16  sistemem pemerintahan dikatakan sebagai 

suatu sistemem hubungan tata kerja antar lembaga-lembaga negara.  

Presiden merupakan salah satu lembaga negara dalam sistemem pemerintahan NKRI 

yang menganut sistemem presidensial berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. Dalam sistemem pemerintahan presidensial,  dilakukan pemisahan 

kekuasaan secara tegas antara eksekutifkutif, legislatiflatif, dan yudikatif. Walaupun ada 

pemisahan kekuasaan sebagai bagian dari pelaksanaan prinsip check and balances dalam 

penyelenggaraan negara, dianutnya sistemem pemerintahan presidensial dalam sistemem 

pemerintahan di Indonesia seharusnya melahirkan presiden yang kuat sebagai kepala 

pemerintahan, tanpa mengabaikan peran DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dalam fungsi 

kontrol.  

Secara tegas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

menentukan lembaga-lembaga negara dalam sistemem pemerintahan Indonesia yaitu:  

 

a) MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) diatur dalam Bab II, Pasal 2 dan Pasal 3  Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang antara lain ditentukan:  

- MPR terdiri dari anggota DPR dan  Dewan Perwakilan Daerah (DPD).  

- MPR berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. 

- MPR melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden. 
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- MPR hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa 

jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.  

 

b) Presiden dan Wakil Presiden ditentukan dalam Bab III dari Pasal 4 sampai Pasal 16 dan 

Pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan 

pengaturan antara lain: 

- Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. 

-  Presiden  dalam  melakukan  kewajibannya  dibantu  oleh  seorang   Wakil Presiden. 

- Presiden dan Wakil Presiden tersebut dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh 

rakyat. 

-  Presiden memegang jabatan selama lima tahun yang sesudahnya dapat dipilih kembali.  

-   Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. 

-  Presiden  berhak  menetapkan  peraturan  pemerintah  sebagai  pengganti undang-

undang dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, yang harus mendapat 

persetujuan DPR dalam persidangan berikut dan jika tidak mendapat persetujuan maka 

peraturan pemerintah itu harus dicabut. 

-  Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan 

Angktan Udara.  

-  Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan 

perjanjian dengan negara lain.  

-  Presiden menyatakan keadaan bahaya dengan syarat-syarat dan akibatnya ditetapkan 

dengan undang-undang, mengangkat duta dan konsul, memberi grasi, rehabilitasi, 

amnesti, dan abolisi, memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang 

diatur dengan undang-undang, serta membentuk suatu dewan pertimbangan yang 

bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden.  

 

c) Kementerian Negara diatur dalam Bab V Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, dengan ketentuan antara lain: 

- Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. 



 

- Menteri-menteri tersebut diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. 

- setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. 

 

d) DPR ditentukan dalam Bab VII dari Pasal 19 sampai Pasal 22B Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berupa: 

-  anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum. 

-  DPR bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. 

-  DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang.   

-  DPR memiliki fungsi legislatiflasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. 

-  DPR mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.  

- setiap anggota DPR mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul 

dan pendapat, hak imunitas. 

- anggota DPR berhak mengajukan usul rancangan undang-undang. 

 

e) Pengaturan DPD ditentukan dalam Bab VIIA, Pasal 22C dan Pasal 22D Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang  ketentuannya antara lain: 

-  anggota DPD dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum.  

-  anggota DPD dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota DPD 

tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota DPR.  

-   DPD bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. 

- DPD dapat mengajukan rancangan undang-undang ke DPR menyangkut rancangan 

undang-undang  yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, 

pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya 

alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan 

keuangan pusat dan daerah. 

- DPD 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 yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.  

-  DPD dapat memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang 

anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang 

berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. 

- DPD dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai 

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

penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi 

lainnya,pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan 

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

menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada DPR sebagai bahan pertimbangan 

untuk ditindaklanjuti. 

 

f) Ketentuan tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ditentukan dalam Bab VIIIA Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 23E sampai Pasal 23G, 

antara lain: 

-  untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan 

satu BPK yang bebas dan mandiri.   

-  anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan 

diresmikan oleh Presiden. 

-   pimpinan BPK dipilih dari dan oleh anggota. 

 

g) Kekuasaan kehakiman pengaturannya dalam Pasal 24 sampai Pasal 25 Bab IX Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan ketentuan: 

- kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan 

peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.   

- kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan 

yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan 

agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh 

sebuah Mahkamah Konstitusi.   



 

- MA berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan 

di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang 

lainnya yang diberikan oleh undang-undang. 

 

h) Komisi Yudisial diatur dalam Pasal 24B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 dengan ketentuan : 

- Komis Yudisial bersifat mandiri dan berwenang mengusulkan pengangkatan hakim 

agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan 

kehormatan, keluhuran martabat, serta prilaku hakim.  

- anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang 

hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela. 

- anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan 

DPR.  

 

i) Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur 

tentang Mahkamah Konstitusi yang ketentuannya: 

- Mahkamah Konstitusi  memiliki wewenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan 

terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap 

Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang 

kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai 

politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.   

- Mahkamah  Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan 

pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.   

-  Mahkamah Konstitusi  mempunyai  Sembilan  orang anggota hakim konstitusi yang 

ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah 

Agung, tiga orang oleh DPR, dan tiga orang oleh Presiden.  

- Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi. 

-  Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, 

negarawan, yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap 

sebagai pejabat negara.. 



 

 

Bertolak dari uraian di atas, secara ringkas dapat disebuntukan, lembaga negara yang 

diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah: MPR; 

Presiden, Wakil Presiden, dan Kementerian Negara; DPR; DPD; BPK; Mahkamah Agung; 

Komisi Yudisial; dan Mahkamah Konstitusi.  Terkait dengan lembaga negara tersebut, 

Ni’matul Huda17 mengatakan, terdapat tidak kurang dari 28 (dua puluh delapan) subyek 

hukum kelembagaan atau subyek hukum tata negara dan tata usaha negara  dalam UUD 

1945, yang dapat disebut sebagai organ negara dalam arti luas, namun  yang keberadaannya 

dan kewenangannya ditentukan dengan tegas dalam UUD 1945 hanya 23 organ atau 24 

subyek jabatan.   

 Apabila ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 disimak, selain lembaga negara yang disebuntukan di atas, juga ditentukan lembaga 

negara seperti DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), Gubernur, Bupati, dan Walikota 

yang merupakan penyelenggara pemerintahan daerah (Pasal 18 Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945).  Terkait dengan pemerintah daerah sebagai bagian 

dari lembaga negara di Indonesia, disebuntukan oleh Jimly Asshiddiqie,18  ada lembaga 

negara yang kewenangannya diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, seperti Tentara Nasional Indonesia,  Kepolisian Negara Republik 

Indonesia,  Pemerintah Daerah, dan Partai Politik, serta lembaga yang hanya disebut 

fungsinya tanpa  menyebut  namanya, tetapi kewenangannya dinyatakan akan diatur dengan 

undang-undang  seperti: bank sentral dan Komisi Pemilihan Umum.  

 Keberadaan DPRD, Gubernur, Bupati, dan Walikota dalam sistemem pemerintahan 

negara Indonesia merupakan wujud dari adanya pengaturan provinsi, kabupaten, dan kota 

sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945. Provinsi, kabupaten, dan kota adalah daerah otonom yang diberikan 

kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan, sedangkan 

                                                             
17

Ni’matul Huda, 2007, Lembaga Negara Dalam Masa Transisi Demokrasi, Cetakan Pertama, UII Press, 
Yogyakarta, h. 87. , Disebuntukan lembaga-lembaga negara tersebut adalah: 1) Presiden dan Wakil Presiden; 2) 
Wakil Presiden (dapat pula disebut sendiri; 3) Menteri dan Kementerian Negara; 4) Dewan Pertimbangan 
Presiden; 5) Pemerintah Daerah Provinsi; 6) Gubernur Kepala Pemerintahan Daerah; 7) Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Provinsi; 8) Pemerintah Daerah Kabupaten; 9) Bupati Kepala Pemerintahan Daerah Kabupaten; 10) 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten; 11) Pemerintah Daerah Kota; 12) Walikota Kepala Pemerintah 
Daerah Kota; 13) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota; 14) Majelis Permusyawaratan Rakyat; 15) Dewan 
Perwakilan Rakyat; 16) Dewan Perwakilan Daerah; 17) Komisi Penyelenggara Pemilihan Umum yang oleh UU 
Pemilu dinamakan Komisi Pemilihan Umum; 18) Badan Pemeriksa Keuangan; 19) Mahkamah Agung; 20) 
Mahkamah Konstitusi; 21) Komisi Yudisial; 22) Tentara Nasional Indonesia; 23) Kepolisian Negara Republik 
Indonesia.  Dijelaskan juga, empat organ lainnya (bank sentral; duta; konsul; dan badan-badan lain yang berkaitan 
dengan kekuasaan kehakiman), tidak ditentukan dengan tegas kewenangannya dalam UUD 1945. 

18
 Jimly Asshiddiqie, 2005, Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara, Konstitusi Press, Jakarta, h. 

49-58. 



 

Gubernur, Bupati dan Walikota, masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, 

kabupaten, dan kota.  

 

III. OTONOMI DAERAH DALAM SISTEMEM PEMERINTAHAN INDONESIA  

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar 

penyelenggaran pemerintahan NKRI, mengenal pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. 

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dikenal adanya asas otonomi, desentralisasi, 

dekonsentrasi  dan tugas pembantuan.19  

Tentang pemerintah pusat, Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah menentukan,  pemerintah pusat adalah Presiden Republik20 Indonesia 

yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh 

Wakil Presiden dan menteri (Pasal 1 angka 1), sedangkan pemerintahan daerah adalah 

penyelenggaraan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah 

menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam 

sistemem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 angka 2).  

Dalam konteks negara kesatuan, penerapan desentralisasi dengan pemberian 

otonomi seluas-luasnya tidak dapat menghapuskan hubungan antara pemerintah pusat dan 

pemerintahan daerah. Sedangkan dekonsentrasi merupakan salah satu sarana mendekatkan 

hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dengan kata lain, dekonsentrasi 

menghendaki aparat pemerintah pusat di daerah sebagai wakil atau kepanjangan tangan 

pemerintah pusat untuk mengetahui kebutuhan-kebutuhan daerah serta menyelenggarakan 

urusan-urusan yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat. Perpaduan antara desentralisasi dan 

dekonsentrasi sangat mendukung tetap terpeliharanya hubungan antara pemerintah pusat 

dan pemerintah daerah.     

Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai 

landasan konstitusional penyelenggaraan pemerintahan daerah memang tidak 
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 Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ditentukan pada: Pasal 1 
angka 7, asas otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah; 
Pasal 1 angka 8, desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah 
otonom berdasarkan asas otonomi; Pasal 1 angka 9, dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat 
kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/walikota sebagai penanggung 
jawab urusan pemerintahan umum; dan Pasal 1 angka 11,  tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah 
Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagaian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan 
sebagaian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.  

20
 Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur, Presiden 

Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.  



 

menyebuntukan adanya dekonsentrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, tetapi 

hal tersebut bukanlah berarti bahwa dekonsentrasi tidak perlu.  MPR (Majelis 

Permusyawaratan Rakyat) dalam buku “Panduan Pemasyarakatarakatan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sesuai Dengan Urutan Bab, Pasal, dan 

Ayat”,21 menjelaskan: “Mengenai asas dekonsentrasi tidak diatur dalam bab yang memuat 

ketentuan tentang pemerintahan daerah ini. Tugas dekonsentrasi adalah bagian dari tugas 

pemerintahan negara yang berkaitan dengan Bab III tentang Kekuasaan Pemerintahan 

Negara”.  Berdasarkan penjelasan demikian dapat dikatakan bahwa walaupun Pasal 18 

dalam Bab VI UUD 1945 yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah tidak diatur tentang 

dekonsentrasi, tetapi MPR mengakui bahwa dekonsentrasi ada dan merupakan bagian dari 

tugas pemerintahan Negara.    

Penerapan dekonsentrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak hanya 

diperlukan dalam negara kesatuan. Negara dengan sistemem federal juga memerlukan  

dekonsentrasi, sebagaimana haLembaga Negaraya disebuntukan oleh Jimly Asshididiqie, 

bahwa dalam negara sistemem federal seperti Amerika Serikat, Australia, dan lain-lain, asas-

asas pemerintahan daerah itu selalu mencakup tiga bentuk, yaitu yang didasarkan atas 

prinsip-prinsip desentralisasi (otonomi), dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.22 Pentingnya 

dekonsentrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dikemukakan oleh Astim 

Riyanto23 yang mengatakan bahwa asas dekonsentrasi merupakan asas pokok 

penyelenggaraan pemerintahan di daerah di samping asas pokok yang lain yaitu asas 

desentralisasi. Dalam negara kesatuan, kedua asas itu sama pentingnya, oleh karena itu, 

kedua asas tadi harus hadir signifikan dengan bobot kesebandingannya disesuaikan dengan 

perkembangan, keadaan, dan kebutuhan.     

Menyangkut hubungan desentralisasi dengan otonomi, Astim Riyanto24  mengatakan 

bahwa otonomi dalam negara kesatuan adalah wujud dari asas desentralisasi yang bentuk 

daerahnya disebut daerah otonom.  Dengan demikian maka dalam negara kesatuan, yang 

dipandang sebagai asas adalah desentralisasi.  Sedangkan otonomi yang dipandang sebagai 

asas digunakan untuk negara serikat, karena pemerintah negara bagian lazim disebut juga 

negara (state) yang berkedudukan setaraf (horizontal, coordinate, concurrent) dengan 

pemerintah federal.   
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 Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2006, Panduan Pemasyarakatarakatan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sesuai Dengan Urutan Bab, Pasal, dan Ayat, Cetakan 
Kedua, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta, h. 81. 
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  Jimly Asshididiqie, 2005, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Konstitusi Press, Jakarta, h. 

274.  
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  Astim Riyanto, 2006, Aktualisasi Negara Kesatuan etelah Perubahan Atas Pasal 18 Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia ahun 1945, “Disertasi” Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung, 
h.409. 
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  Ibid. 



 

Pandangan yang berbeda tentang hubungan desentralisasi dengan otonomi 

dikemukakan oleh Bagir Manan, dengan menyatakan bahwa desentralisasi tidak sama 

dengan otonomi karena otonomi hanyalah salah satu bentuk desentralisasi. Dijelaskan juga 

bahwa desentralisasi bukanlah asas melainkan suatu proses dan yang asas adalah 

otonomi.25  Sebagai suatu proses, desentralisasi dimaksudkan untuk memberikan 

kewenangan kepada daerah guna melaksanakan pemerintahan daerah sehingga 

penyelenggaraan pemerintahan tidak terpusat (sentralistis).  Pendapat Bagir Manan tersebut 

menunjukkan bahwa desentralisasi diterapkan adalah dalam rangka menghindari agar tidak 

terjadi sentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.  

Terlepas dari pandangan yang menyebuntukan otonomi ataukah desentralisasi 

sebagai asas, pada dasarnya otonomi merupakan tatanan yang berkaitan dengan cara 

pembagian kewenangan, tugas, dan tanggungjawab untuk mengatur dan mengurus urusan 

pemerintahan antara pusat dan daerah.  Otonomi  merupakan esensi pemerintahan 

desentralisasi, karena dalam pemerintahan yang menerapkan desentralisasi, maka kepada 

daerah diserahkan kewenangan, tugas, dan tanggungjawab untuk mengatur serta mengurus 

urusan pemerintahan  sendiri.  Daerah yang diserahi kewenangan, tugas, dan tanggungjawab 

untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintahan  sendiri tersebut disebut dengan 

daerah otonom.    

Istilah otonomi berasal dari bahasa Yunani (dari kata autos  yang berarti sendiri dan 

nomos  yang berarti undang-undang) yang berarti membuat perundang-undangan sendiri, 

yang dalam konsep otonomi daerah berarti daerah dapat membuat peraturan daerah sendiri.  

Sedangkan menurut Van der Pot,26 otonomi daerah diartikan sebagai menjalankan rumah 

tangganya sendiri (eigen huishouding).   

Secara formal pengertian otonomi daerah dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 6 Undang-

Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menentukan bahwa otonomi 

daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus 

sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatarakat setempat dalam sistemem 

Negara Kesatuan Republik Indonesia.  Menyimak dari pengertian otonomi demikian, dapat 

disebuntukan bahwa hakekat otonomi tidak lain merupakan suatu kemandirian atau 

kebebasan daerah untuk mengatur dan menyelenggarakan sendiri urusan dan kepentingan 

daerah berdasarkan inisiatif sendiri sesuai dengan aspirasi masyarakatarakat daerah.  
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 Bagir Manan, 2004, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah. Cet. III, Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum 
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asas pokok penyelenggaraan pemerintahan di daerah di samping asas pokok yang lain yaitu asas desentralisasi”. 
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  M. Laica Marzuki, 2006, Berjalan-jalan di Ranah Hukum, Cetakan Kedua, Direktorat Jenderal dan 
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Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk bertindak sendiri dalam 

mengurus rumah tangga daerah berdasarkan peraturan daerah yang tentunya tidak boleh 

bertentangan dengan konstitusi, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, 

kepentingan umum, maupun kepentingan nasional.      

Berkaitan dengan penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah, otonomi dapat 

dibedakan atas dua bentuk, yaitu otonomi terbatas dan otonomi luas.27 Ciri dari otonomi 

terbatas berupa: Pertama, urusan-urusan rumah tangga daerah ditentukan secara kategoris 

dan pengembangannya diatur dengan cara-cara tertentu. Kedua, sistemem supervisi dan 

pengawasan dilakukan sedemikian rupa, sehingga daerah otonom kehilangan kemandirian 

untuk menentukan secara bebas cara-cara mengatur dan mengurus rumah tangga 

daerahmya. Ketiga, sistemem hubungan keuangan antara pusat dan daerah yang 

menimbulkan hal-hal seperti keterbatasan kemampuan keuangan asli daerah yang akan 

membatasi ruang gerak otonomi daerah.  Di lain pihak, otonomi luas bertolak dari prinsip 

bahwa semua urusan pemerintahan pada dasarnya menjadi urusan rumah tangga daerah, 

kecuali yang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.  

Berdasarkan atas bentuk otonomi tersebut, penyelenggaraan otonomi daerah di 

Indonesia adalah berupa otonomi seluas-luasnya, sebagaimana ditentukan dalam  Pasal 18 

ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  bahwa: 

“Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan 

yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat”.  Selanjutnya 

pengaturan otonomi seluas-luasnya tersebut dapat dilihat dalam penjelasan umum angka 1 

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 yang menjelaskan: “… Pemberian otonomi yang seluas-

luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan 

masyarakatarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta 

masyarakatarakat…...Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah dilaksanakan 

berdasarkan prinsip negara kesatuan......”. Menyimak pengaturan bentuk otonomi seperti di 

atas, dapat disebuntukan, otonomi seluas-luasnya dimaksudkan yaitu memberikan 

kewenangan  yang seluas-luasnya kepada daerah untuk mengatur dan mengurus semua 

urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah pusat.  Pilihan dianutnya 

otonomi seluas-luasnya dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia perdebatanya 

telah dilakukan sebelum kemerdekaan.  Hal tersebut dapat disimpulkan dari proses 

pembicaraan dalam sidang-sidang PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia).    

Pembicaraan tentang bentuk otonomi yang dilakukan dalam persidangan PPKI tersebut 

kemudian dijadikan rujukan dalam pengaturan penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. 

                                                             
27  Bagir Manan,  Menyongsong …,op.cit., h. 37. 



 

Seperti pendapat Soepomo yang   dikemukakan dalam persidangan PPKI bahwa: “… badan 

kita harus menerima sebagai dasar, bahwa urusan rumah tangga pada dasarnya harus 

diserahkan kepada daerah. Akan lebih baik hal itu dimasukan dalam undang-undang, tidak 

dalam Undang-Undang Dasar …”.28   Pandangan Soepomo yang menghendaki otonomi 

tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang Dasar melainkan dalam undang-undang, 

kemudian menjadi  materi muatan dalam  Pasal 18 UUD 1945 yang menentukan: “Pembagian 

daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya  

ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingati dasar 

permusyawaratan dalam sistemem  pemerintahan Negara, dan hak-hak asal usul dalam 

daerah-daerah yang bersifat istimewa”. 29   

 Selanjutnya, pengaturan bentuk otonomi daerah dalam penyelenggaraan 

pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang pemerintahan daerah, seperti pada 

perkembangan terakhir diatur dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah. 

                                                             
28 Muhammad Fauzan, 2006, Hukum Pemerintahan Daerah – Kajian Tentang Hubungan 

Keuangan Antara Pusat dan Daerah, UII Press, Yogyakarta, h. 67. 
29  Rumusan Pasal 18  ini kemudian  diubah dalam amandemen  UUD 1945 menjadi  7 (tujuh)  

ayat yaitu: 
(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi 

itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu 

mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. 
(2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri 

urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. 
(3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. 
(4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, 

kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. 

(5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan 
yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.  

(6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain 
untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan . 

(7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.  

Lihat juga: Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Panduan ….., Op.cit, h. 80, dijelaskan 
bahwa perubahan terhadap Pasal 18 tersebut dimaksudkan untuk lebih memperjelas pembagian 

daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang meliputi daerah provinsi dan dalam 
daerah provinsi terdapat daerah kabupaten dan kota.   Dijelaskan pula bahwa ungkapan dibagi atas 
(bukan terdiri atas) dalam Pasal 18 ayat (1) bukanlah istilah yang digunakan secara kebetulan. 
Ungkapan itu digunakan untuk menjelaskan bahwa negara kita adalah negara kesatuan yang 

kedaulatan negara berada di tangan Pusat. Hal itu konsistemen dengan kesepakatan untuk tetap 

mempertahankan bentuk negara kesatuan. Berbeda dari terdiri atas  yang lebih menunjukkan substansi 
federalisme karena istilah itu menunjukkan letak kedaulatan berada di tangan negara-negara bagian. 



 

Terkait dengan hubungan antara desentralisasi dan penyelenggaraan pemerintahan, 

Tahune Liang Gie sebagaimana dipaparkan oleh B.N. Marbun30 menguraikan tentang alasan-

alasan dianutnya desentralisasi dalam sistemem penyelenggaraan pemerintahan, yaitu:  

1. Dilihat dari sudut politik sebagai permainan kekuasaan, desentralisasi dimaksudkan 

untuk mencegah penumpukan kekuasaan pada satu pihak saja yang pada akhirnya 

dapat menimbulkan tirani. 

2. Dalam bidang politik penyelenggaraan desentralisasi dianggap sebagai tindakan 

pendemokrasian, untuk menarik rakyat turut serta dalam pemerintahan dan melatih 

diri dalam mempergunakan hak-hak demokrasi. 

3. Untuk mencapai pemerintahan yang efisien. 

4. Dari sudut kultural, desentralisasi perlu diadakan supaya perhatian dapat sepenuhnya 

ditumpahkan kepada kekhususan satu daerah, seperti geografi, keadaan penduduk, 

kegiatan ekonomi, watak kebudayaan, atau latar belakang sejarahnya. 

5. Dari sudut pembangunan ekonomi, desentralisasi diperlukan karena pemerintah 

daerah dapat lebih banyak dan secara langsung membantu pembangunan.    

Bertolak dari paparan pendapat tentang alasan dianutnya desentralisasi dalam 

sistemem penyelenggaraan pemerintahan, dapat ditegaskan bahwa  penerapan 

desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat  memberikan manfaat bagi 

masyarakatarakat di daerah ataupun pemerintahan nasional.   

Penerapan desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia sangat 

terkait dengan dianutnya negara kesatuan. Negara Republik Indonesia bukanlah satu-satunya 

negara kesatuan yang menerapkan desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, 

karena menurut catatan Bank Dunia (World Bank), dari 116 (seratus enam belas) negara 

yang termasuk ke dalam negara berkembang yang menjalankan desentralisasi, 106 (seratus 

enam) negara di antaranya memiliki bentuk negara kesatuan.31   

Penjelasan latar belakang perubahan Pasal 18 UUD 1945 (dari satu pasal tanpa ayat 

menjadi tujuh ayat) menguraikan bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (1) ini sesuai dengan 

sejarah Indonesia yakni asal muasal negara Indonesia adalah negara kesatuan.32  Secara 

tegas bentuk negara kesatuan Indonesia dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan: ”Negara Indonesia ialah 

Negara Kesatuan yang berbentuk Republik”.  Sebagai suatu negara kesatuan maka 

pemerintah pusat berwenang untuk turut campur dalam persoalan-persoalan di daerah. 

                                                             
30

 B.N. Marbun, 2005, Otonomi Daerah 1945-2005 Proses & Realita. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, h, 
182-183. 

31  Ni’Matul Huda, 2009,  Hukum Pemerintahan Daerah, Nusa Media, Bandung, h. 27. 
32  Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Panduan…, loc.cit. 



 

Namun sejauh mana kewenangan campur tangan pemerintah pusat terhadap daerah dapat 

dilihat dari sistemem penyelenggaraan pemerintahan yang dianut.  

Sistemem penyelenggaraan pemerintahan pada negara kesatuan dapat dibedakan 

atas sistemem sentralisasi dan sistemem desentralisasi.  Negara kesatuan dengan 

berdasarkan sistemem sentralisasi berarti segala sesuatu dalam negara itu langsung diatur 

dan diurus oleh pemerintah pusat dan daerah-daerah tinggal melaksanakannya. Sedangkan 

negara kesatuan dengan sistemem desentralisasi memberikan kesempatan dan kekuasaan 

kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (otonomi daerah) 

yang dinamakan daerah otonom.33  Bertolak dari kedua bentuk negara Kesatuan tersebut, 

dapat dinyatakan bahwa Indonesia merupakan negara kesatuan dengan sistemem 

desentralisasi.  

Secara formal, pangkal tolak pemberian otonomi kepada daerah dalam 

penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia berdasarkan sistemem desentralisasi tercermin 

dalam ketentuan Pasal 18 UUD 1945 yang kemudian diubah ketika dilakukan amandemen 

terhadap UUD 1945 menjadi Pasal 18 (tujuh ayat), Pasal 18A (dua ayat), dan Pasal 18B (dua 

ayat).  Pasal  18 ayat (1) menentukan: “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas 

daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagai atas kabupaten dan kota, yang tiap-

tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan 

undang-undang”.  Sedangkan ayat (2) menegaskan bahwa: “Pemerintahan daerah provinsi, 

daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut 

asas otonomi dan tugas pembantuan”.  Ketentuan pada kedua ayat dalam Pasal 18 UUD 

1945 jelas mencerminkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia bukanlah 

sentralisasi, melainkan desentralisasi dengan memberikan otonomi kepada daerah.  

Tentang hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah, 

pengaturannya ditentukan dalam Pasal 18A Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 yang menentukan bahwa hubungan wewenang antara pemerintah 

pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan 

kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan 

keragaman daerah.  Pengaturan lebih lanjut tentang hubungan antara pemerintah pusat dan 

daerah tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah yang di dalam Pasal 4 ayat (1) menentukan bahwa daerah provinsi selain berstatus 

sebagai Daerah, juga merupakan wilayah administratif yang menjadi wilayah kerja bagi 

gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan wilayah kerja bagi gubernur dalam 

                                                             
33  Riwu Kaho, 1982, Analisa Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia, Bina 

Angkasa, Jakarta, h. 33. 



 

menyelenggarakan urusan pemerintahan umumdi wilayah Daerah provinsi.  Kemudian di 

dalam Pasal 4 ayat (2) diatur, daerah kabupaten/kota selain berstatus sebagai Daerah juga 

merupakan wilayah administratif yang menjadi wilayah kerja bagi bupati/wali kota dalam 

menyelenggarakan urusan pemerintahan umumdi wilayah Daerah kabupaten/kota. 

Bertolak dari pandangan dan ketentuan di atas, dapat disebuntukan bahwa 

pembentukan daerah otonom dengan memberikan otonomi seluas-luasnya kepada daerah 

dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan merupakan bentuk desentralisasi, dalam 

kerangka negara kesatuan Republik Indonesia.   Dengan demikian, maka walaupun daerah 

diberikan otonomi seluas-luasnya dalam mengurus dan mengatur urusan pemerintahan,  

bukan berarti daerah tersebut berdiri sendiri, melainkan memiliki hubungan dalam satu negara 

kesatuan. Prinsip dalam negara kesatuan, yang memegang tampuk kekuasaan tertinggi atas 

segenap urusan negara adalah pemerintah pusat dan urusan negara dalam negara kesatuan 

tetap merupakan suatu kebulatan dan pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara adalah 

pemerintah pusat.  Pemegang kekuasaan pemerintahan  dalam  sistemem pemerintahan 

NKRI adalah Presiden, dan dengan dianutnya sistemem presidensial dalam sistemem 

pemerintahan NKRI, maka seharusnya Presiden memiliki kekuasaan yang kuat dalam 

menyelenggarakan pemerintahan, termasuk pemerintahan daerah. 

 

 

 

IV. PENUTUP 

Dalam sistemem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, terdapat 

beberapa lembaga negara, salah satunya adalah Presiden sebagai pemegang kekuasaan 

pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Ketentuan tersebut mengartikan bahwa 

penyelenggaraan pemerintahan NKRI menganut sistemem pemerintahan presidensial. Selain 

mengatur kekuasaan pemerintahan negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 juga menentukan tentang pemerintahan daerah dengan memberikan 

otnomi seluas-luasnya kepada daerah.  

Dalam sistemem pemerintahan NKRI yang menganut sistemem pemerintahan 

presidensial berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 

Presiden seharusnya memiliki kekuasaan yang kuat sebagai kepala pemerintahan, tanpa 

mengabaikan peran DPR dalam fungsi kontrol.   



 

Sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan, Presiden berwenang 

menyelenggarakan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Daerah yang berdasarkan 

atas Undang-Undang Dasar maupun undang-undang tentang pemerintahan daerah diberikan 

otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah, bukan berarti 

dapat menyelenggarakan pemerintahan daerah secara sewenang-wenang atas kemauan 

sendiri daerah. Seluruh penyelenggaraan pemerintahan dalam wilayah negara Republik 

Indonesia harus diselenggarakan dalam kerangka negara kesatuan, dengan  Presiden 

sebagai  pemegang kekuasaan pemerintahan.    
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PEMILU DAN PENYEDERHANAAN PARTAI POLITIK  

UNTUK MENGUATKAN SISTEMEM PRESIDENSIL 

 

OLEH: 

DR. S LANANG P PERBAWA, SH.MH. 

Pendahuluan  

Perkembangan pemilihan umum dalam konsep demokrasi Indonesia, membawa 

tahunreshold pada setiap sistemem bentuk pemilihan umum mulai dari parliementary 

tahunreshold sebagai bentuk ambang batas partai untuk dapat menduduki kursi 

parlemen pusat hingga presidential tahunreshold sebagai ambang batas suara partai 

mengusung calon presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum (Pemilu). 

Parliementary tahunreshold di Indonesia diatur dalam Pasal 208 UU Nomor 8 Tahun 

2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD dengan bunyi Pasal: 

Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara 

sekurang-kurangnya 3,5% (tiga koma lima persen) dari jumlah suara sah secara 

nasional untuk diikuntukan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR.  

RUU Pemilu yang sudah disahkan untuk pemilu 2019,  diantara menyetujui 

Presidential Tahunreshold 20-25 persen, ambang batas parlemen (Parliamentary 

Tahunreshold) 4 persen, metode konversi suara sainte lague murni, dan kursi daerah 

pemilihan 3-10. Sistemem pemilu proporsional terbuka merupakan sistemem yang 

cenderung membebaskan pemilih untuk memilih calon yang diinginkannya. Calon 

legislatiflatif terpilih adalah mereka yang mendapatkan suara terbanyak dari 

pemilih. Sistemem ini banyak diusulkan oleh pengamat pemilu karena dianggap lebih 

demokratis dan tingkat partisipasi masyarakatarakat akan lebih tinggi.Alasannya, 

pemilih bisa memilih langsung wakiLembaga Negaraya. PT, yang akhirnya diputuskan 

adalah 20-25 persen, yakni 20 persen suara kursi di DPR atau 25 persen suara sah 

nasional.Ketentuan ini sudah diberlakukan pada Pemilu 2009 dan 2014 lalu. Yang 



 

terbaru adalah, pada dua pemilu sebelumnya, penyelenggaraan pemilu legislatiflatif 

dan pemilihan presiden tidak digelar secara serentak. 

 

Ambang Batas (Tahunreshold) 

Tahunreshold awaLembaga Negaraya digunakan dalam melihat tingkat kompetisi 

partai untuk menduduki kursi di daerah pemilihan dalam sistemem Pemilu 

proporsional. Konsep ini mengaitkan besaran daerah pemilihan (district magnitude) 

dan formula perolehan kursi partai dengan metode kuota. Hubungan matematika 

berlaku dalam konsep ini, semakin besar besaran daerah pemilihan, maka semakin 

kecil persentase perolehan suara untuk mendapatkan kursi. Sebaliknya semakin kecil 

besaran daerah pemilihan, maka semakin besar persentase perolehan suara untuk 

mendapatkan kursi. 

Dari hubungan itu, Rae, Loosemore dan Hanby (1967) menyimpulkan, untuk 

mendapatkan kursi pertama, partai harus menembus upper tahunreshold; sedang 

untuk mendapatkan kursi sisa, partai harus menembus lower tahunreshold. Jika “T” 

adalah tahunreshold, lalu “m” adalah besaran daerah pemilihan, maka TUpper = 

100% : (1+m), sedang TLower =100% : 2m.Walaupun beberapa negara tidak 

menyebuntukan besaran angka, tahunreshold secara matematika selalu ada, sehingga 

rumus tahunreshold itu disebut tahunreshold tersembunyi.Meski demikian, beberapa 

negara seperti Indonesia menyebuntukan angka tahunreshold dalam undang-

undangnya, sehingga kemudian disebut tahunreshold formal. 

Ketentuan ambang batas tingkat DPRD provinsi dan kab/kota dibatalkan Mahkamah 

Konstitusi (MK).Selanjutnya tahunreshold juga digunakan sebagai syarat pengusungan 

calon presiden dan wakil presiden untuk dapat mengikuti pemilihan umum, yang 

disebut Presidential Tahunreshold. Ambang batas yang ditetapkan dalam Pasal 9 UU 

Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden adalah 

sebesar 20% kursi parlemen atau 25% suara sah secara nasional bagi partai atau 

gabungan partai untuk dapat mengusulkan calon presiden dan wakil presiden. 



 

 

 

Meskipun ketentuan ambang batas tersebut tidak dicatumkan dalam UUD 

1945,namun keberadaan presidential tahunreshold tidak bertentangan dengan UUD 

1945. Ini terlihat dari tidak dibatalkannya Pasal 9 UU No.42 Tahun 2008 dalam 

Putusan MK Nomor14/PUU-XI/2013. Dengan demikian presidential tahunreshold tetap 

menjadi suatu konsep yang berlaku dalam pemilihan calon presiden dan wakil 

presiden.Pada Pemilu serentak Tahun 2019, presidential tahunreshold dapat 

digunakan sebagai dasar pengusulan calon presiden dan wakil presiden.  

Permasalahan yang muncul adalah jumlah kursi dan suara sah pemilihan legislatiflatif 

yang digunakan sebagai dasar pengusulan presiden dan wakil presiden oleh partai 

politik.Permasalahan ini sebenarnya dapat diatasi dengan tetap menggunakan jumlah 

kursi dan suara sah partai politik peserta Pemilu legislatiflatif sebelumnya pada 2014 

yang berjumlah12 partai politik nasional. Namun konsekuensinya adalah 

menghilangkan suara partai baru,hal ini tentu bertentangan dengan asas 

keadilan,bahwa setiap partai politik berhak mengusung partai politik (sesuai Pasal 6A 

(1) UUD1945). 

Keutamaan menggunakan presidential tahunreshold sebagai status quo dalam Pemilu 

serentak 2019 sebenarnya memperkuat sistemem presidensial yang dianut Indonesia 

saat ini.Sistemem multi partai di Indonesia harus diatur sesuai sistemem presidensial 

agar tidak terjerumus dalam konsep legislatiflatif heavy yang merupakan model 

sistemem parlementer. Dengan eksisnya presidential tahunreshold saat ini, maka akan 

memberikan nilai positif terhadap beberapa hal dalam sistemem pemilihan presiden 

dan wakil presiden. 

 

Penyederhanaan Partai politik dan system presidensil 

Secara singkat dapat dikemukakan, penyederhanaan partai politik yang dimaksudkan 

adalah menciptakan sistemem kepartaian pluralisme moderat yang oleh para politisi 

Senayan disebut "multipartai sederhana". Konkretnya, yang dituju bukan sekadar 



 

mengurangi jumlah partai politik, melainkan mengurangi jumlah partai politik 

sehingga jumlah partai politik efektif menjadi 5 atau paling banyak 6. Sekarang ini 

jumlah partai politik di DPR mencapai 10 dan jumlah partai politik yang efektif pun 

masih banyak, 8,5. Makin banyak partai politik efektif, pengambilan keputusan 

cenderung kolutif alias bancakan antarelite partai. 

Penyederhanaan partai politik pertama dimaksudkan untuk mengembangkan partai 

politik menjadi lembaga demokrasi sehingga mampu melaksanakan peran sebagai 

penggerak demokrasi perwakilan (Pasal 22E Ayat (3) UUD 1945) dan pemerintahan 

demokratis (Pasal 6A UUD 1945). Penyederhanaan tak hanya demi efektivitas 

pemerintahan presidensial, tetapi juga efektivitas pemerintahan daerah, serta 

efektivitas sistemem perwakilan rakyat, baik pada tingkat nasional (DPR) maupun 

pada tingkat daerah (DPRD). 

Menurut Ramlan Surbakti (arsip.rumahpemilu.org/.../Instrumen-Penyederhanaan-Partai 

politik-OLEH-RAMLAN-SUR), setidak-tidaknya terdapat lima instrumen untuk 

membangun sistemem kepartaian yang dikehendaki. Pertama, ambang batas 

perwakilan atau jumlah suara yang minimal harus dicapai setiap partai dari pemilu 

anggota DPR untuk dapat ikut dalam pembagian kursi di setiap daerah pemilihan 

(daerah pemilihan) anggota DPR. Makin tinggi persentase ambang batas perwakilan, 

makin berat bagi partai untuk lolos masuk DPR. Tujuannya, mengurangi jumlah partai 

politik di DPR. Brasil menetapkan ambang batas 1 persen, Jerman 5 persen, Turki 10 

persen. Indonesia pada Pemilu 2009 menetapkan 2,5 persen, Pemilu 2014 sebesar 

3,5 persen semuanya untuk DPR. Kini muncul wacana antarpartai untuk menaikkan 

menjadi 7-10 persen. 

Apakah ambang batas perwakilan 3,5 persen berhasil mengurangi jumlah partai politik 

di DPR? Dari 12 partai politik peserta Pemilu 2014, hanya dua yang gagal mencapai 

ambang batas, yaitu PBB dan PKP Indonesia, sehingga jumlah partai politik di DPR tak 

berkurang, tetapi bertambah dari 9 menjadi 10 partai. Mengapa ambang batas 

perwakilan gagal mencapai tujuan mengurangi jumlah partai di DPR? Jawabannya 

terletak pada pilihan instrumen kedua yang tak sesuai tujuan penyederhanaan.  

Instrumen kedua dimaksud adalah metode alokasi kursi (apportionment) 



 

setelah pemilu. Untuk sistemem pemilu perwakilan berimbang (proporsional) 

terdapat dua metode alokasi kursi: metode kuota dan metode divisi. Salah satu 

metode kuota yang digunakan di Indonesia sejak pemilu pertama adalah metode 

kuota Michael Hare (dikenal dengan bilangan pembagi pemilih/ BPP) berpasangan 

dengan prinsip pembagian sisa kursi kepada partai politik peserta pemilu berdasarkan 

urutan jumlah sisa suara. Metode divisi terdiri dari tiga varian: DHondt 

(matematikawan Belgia Victor DHondt), Sainte-Lague (matematikawan Perancis Andre 

Sainte-Lague), dan Sainte- Lague yang dimodifikasi. Metode kuota Hare/BPP 

cenderung menguntungkan partai kecil seperti diterapkan di Indonesia karena jumlah 

suara yang tak mencapai BPP juga dikategorikan sebagai sisa suara. Partai politik 

yang tak mencapai kuota/BPP juga bisa dapat kursi. Tak heran jika berdasarkan hasil 

Pemilu 2009, baik Golkar maupun PAN memiliki jumlah kursi DPR yang sama dari 

Jawa Tengah. Namun, semua kursi Golkar diperoleh berdasarkan BPP, sedangkan 

kursi PAN tak satu pun berdasarkan BPP, semua berdasarkan sisa suara yang tak 

mencapai BPP. Penggunaan metode kuota/BPP yang bergandengan dengan prinsip 

pembagian sisa kursi berdasarkan urutan jumlah sisa suara ini salah satu faktor 

mengapa tujuan ambang batas tak tercapai. Dari tiga varian metode divisi, hanya 

DHondt yang dapat digunakan untuk mengurangi jumlah partai di DPR karena metode 

ini cenderung menguntungkan partai politik yang mencapai jumlah suara besar. 

Sainte-Lague hampir sama dengan metode kuota, sama-sama cenderung 

menguntungkan partai kecil. Varian Sainte-Lague yang dimodifikasi cenderung netral 

terhadap partai kecil atau partai besar. 

Instrumen ketiga adalah besaran daerah pemilihan. Makin besar jumlah kursi yang 

diperebuntukan di setiap daerah pemilihan, makin sedikit jumlah suara yang 

diperlukan untuk mendapatkan satu kursi. Makin sedikit jumlah suara yang diperlukan 

untuk dapat memperoleh satu kursi, makin mudah bagi partai kecil dapat kursi. Makin 

mudah bagi partai kecil mendapatkan kursi, makin banyak jumlah partai politik. 

Sebaliknya, makin kecil jumlah kursi yang diperebuntukan di setiap daerah pemilihan, 

makin banyak jumlah suara yang diperlukan untuk dapat satu kursi. Makin banyak 

suara yang diperlukan untuk dapat satu kursi, makin berat bagi partai kecil 



 

mendapatkan kursi. Makin berat bagi partai kecil mendapatkan satu kursi, makin 

sedikit jumlah partai politik. 

Besaran daerah pemilihan anggota DPR sejak Pemilu 2009 berkisar 3-10 kursi. 

Sebanyak 560 anggota DPR dipilih di 77 daerah pemilihan. Sebanyak 70 dari 77 

daerah pemilihan memperoleh alokasi 6-10 kursi. Dengan kata lain, besaran daerah 

pemilihan anggota DPR, termasuk daerah pemilihan berwakil, banyak tipe medium. 

Berdasarkan aksioma Duverger di atas, peluang partai kecil mendapat kursi cukup 

besar. 

Instrumen keempat, kalender waktu penyelenggaraan berbagai jenis pemilu. 

Tersedia dua pilihan desain: pemilu legislatiflatif diselenggarakan dalam waktu 

berbeda dari pemilu eksekutifkutif, seperti diterapkan di Indonesia sejak Pemilu 2004, 

dan pemilu legislatiflatif diselenggarakan secara konkuren dengan pemilu 

eksekutifkutif. Desain pertama cenderung menambah jumlah partai politik karena 

partai politik dapat tampil dengan seluruh atribut (ideologi dan programnya, simbol 

dan tokohnya) dalam pemilu legislatiflatif. 

Desain kedua cenderung mengurangi jumlah partai politik karena hanya partai politik 

yang mengajukan atau mendukung capres dengan tingkat elektibilitas tinggi saja yang 

akan dipilih para pemilih. Hal ini terjadi karena fenomena yang disebut efek ikutan 

(coattail effect): jika presiden dipilih secara konkuren (bersamaan) dengan pemilihan 

anggota DPR, pilihan terhadap anggota DPR dipengaruhi oleh siapa yang dipilih 

menjadi presiden. Pemilih paling awam sekalipun lebih mengenal para capres 

daripada calon anggota DPR karena jumlah capres jauh lebih sedikit daripada jumlah 

calon anggota DPR, dan daerah pemilihan capres jauh lebih luas (mencakup seluruh 

wilayah negara dan semua warga negara yang telah berhak memilih) daripada daerah 

pemilihan anggota DPR (suatu provinsi atau bagian dari suatu provinsi). Capres harus 

berkampanye di seluruh wilayah negara, sedangkan anggota DPR hanya di daerah 

pemilihan masing-masing. Partai politik yang tak mengajukan atau mendukung capres 

populer niscaya tak akan dilirik pemilih. 



 

Instrumen kelima, pengetatan atau pelonggaran syarat partai politik menjadi 

peserta pemilu. Makin ketat persyaratan yang harus dipenuhi partai politik untuk 

dapat menjadi peserta pemilu, makin sedikit partai politik yang mampu menjadi 

peserta pemilu. Makin sedikit partai politik peserta pemilu, makin sedikit partai politik 

yang memiliki kursi. Jumlah partai politik peserta Pemilu 2014 hanya 12 partai politik, 

jauh berkurang daripada Pemilu 2009 yang 38 partai. Hal ini karena persyaratan jadi 

partai politik peserta pemilu sangat berat. 

Instrumen ambang batas 3,5%  ataupun sekarang 4% persen gagal mengurangi 

jumlah partai politik di DPR karena sistemem pemilu yang digunakan memilih anggota 

DPR menggunakan instrumen kedua, ketiga, dan keempat yang bertentangan dengan 

instrumen pertama. Singkatnya, instrumen ambang batas perwakilan hendak 

mengurangi jumlah partai politik di DPR tetapi instrumen metode alokasi kursi, 

instrumen besaran daerah pemilihan, dan instrumen kalender pemilu justru 

mempermudah partai kecil dapat kursi. Hanya instrumen kelima (persyaratan yang 

harus dipenuhi menjadi peserta pemilu makin ketat) yang mendukung instrumen 

ambang batas perwakilan. 

Instrumen yang paling ampuh menyederhanakan partai politik tak lain memperkecil 

daerah pemilihan. Disebut paling ampuh karena dalil Duverger belum terbantah 

sampai hari ini di seluruh dunia. Besaran daerah pemilihan yang dihitung mampu 

menciptakan sistemem kepartaian pluralisme moderat adalah kisaran 3-6 kursi sesuai 

jumlah penduduk. Sistemem kepartaian pluralisme moderat pada satu sisi dinilai 

mampu melahirkan pemerintahan presidensial yang efektif, tetapi pada sisi lain juga 

dipandang sesuai dengan kemajemukan ideologi yang hidup di dalam 

masyarakatarakat Indonesia. 

Besaran daerah pemilihan 3-6 kursi akan berkompetisi antarpartai untuk menarik 

simpati dan dukungan rakyat. Makin berat partai mendapatkan kursi, makin tinggi 

kompetisi dalam menawarkan kebaikan kepada rakyat. Makin mudah memperoleh 

kursi, partai politik semakin tak memiliki dorongan untuk bersaing menawarkan 

kebaikan kepada warga negara. Makin sukar partai politik dapat kursi, makin tinggi 

harkat warga negara dalam pandangan dan perlakuan partai politik. Semakin mudah 



 

bagi partai memperoleh kursi, semakin rendah harkat pemilih dalam pandangan partai 

politik. 

Pemilu telah diselenggarakan tiga kali sejak Perubahan UUD 1945 (empat kali dalam 

era reformasi) sehingga tidak saja sudah cukup waktu penyesuaian bagi partai politik, 

tetapi juga sudah terlalu lama partai politik tak mampu menjadi penggerak demokrasi 

perwakilan dan pemerintahan demokratis. Makin ditunda reformasi partai politik, 

rakyat makin tidak percaya kepada partai politik dan partai politik semakin kehilangan 

alasan keberadaannya. Setiap pilihan instrumen niscaya memiliki konsekuensi. Para 

pengurus dan kader partai politik bukan tak mengetahui besaran daerah pemilihan 

merupakan instrumen paling efektif menyederhanakan partai politik. 

Mereka tak mau memilih besaran daerah pemilihan kecil (3-6 kursi) ketika mengubah 

UU Pemilu karena konsekuensinya: mereka harus bekerja keras bersaing menawarkan 

kebaikan kepada rakyat, mereka harus peduli terus-menerus kepada warga negara, 

dan mereka harus mempertanggungjawabkan semua apa yang dilakukan dan yang 

tak dilakukan kepada konstituen. Namun, jika partai betul menjadi pilar demokrasi 

seperti yang disampaikan pengurus dan kader pada masa kampanye, bukan politisi 

namanya jika hanya berani memilih jalan mudah. Pekerjaan politik adalah peran yang 

kompleks dan tak mudah karena harus memilih alternatif terbaik bagi bangsa, dan 

alternatif terbaik itu bukan tak memiliki risiko 

 

Presidential Tahunreshold Untuk Penguatan Sistemem Presidensil 

Salah satu permasalahan fundamental dalam pemilu serentak 2019 adalah perlu atau 

tidaknya presidential tahunreshold. Presidential tahunreshold adalah ambang batas 

atau jumlah suara minimal yang harus diperoleh partai politik agar memiliki 

kewenangan untuk mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden. Jika membaca Putusan 

MK Nomor 52-59/PUU-VI/2008 dan Nomor 14/PUU-XI/2013 dan Pasal 6A ayat (2) 

UUD NRI Tahun 1945 dengan teliti dan bijak, maka pasangan calon presiden-wakil 

presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu 

sebelum pelaksanaan pemilu. Jika membaca dan menganalisis ketentuan tersebut, 



 

sesungguhnya konstitusi memberikan kesempatan yang sama terhadap setiap partai 

yang telah dinyatakan menjadi peserta pemilu untuk mengusung pasangan calon 

presiden-wakil presiden. Oleh karena itu, menurut penulis, ketentuan pembuatan 

ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden dalam UU Pilpres (UU Nomor 

42 Tahun 2008) sudah kehilangan relevansinya. Logika frasa “diusulkan oleh partai 

atau gabungan partai peserta pemilu” seharusnya diterjemahkan bahwa setiap partai 

yang telah lolos sebagai peserta pemilu memiliki kewenangan yang sama untuk 

mengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden di Pilpres tanpa disuguhi 

syarat berupa presidential tahunreshold. Jika seandainyapun pembuat UU 

‘memaksakan’ adanya presidential tahunreshold, maka akan sangat sulit mencari 

dasar penghitungannya. Memang ada yang  berpendapat bahwa penghitungan 

presidential tahunreshold dapat didasarkan pada hasil perolehan suara partai politik 

atau gabungan partai politik pada pemilu sebelumnya, hemat penulis, hal ini juga 

tidak relevan dan tidak logis karena kontestasi politik pada masing-masing pemilu 

sangat berbeda. Selain itu, harus dipahami juga bahwa dalam makna pemilu serentak 

yang sesungguhnya adalah tidak bisa menjadikan hasil pemilu sebelumnya menjadi 

dasar atau syarat dalam  pemilu berikutnya.   

Presiden tahunreshold mengarahkan para partai politik untuk berkoalisi dengan partai 

lain. Sehingga sila keempat Pancasila terkait musyawarah mufakat lebih tercermin dari 

pada membiarkan masing-masing partai politik mengusulkan calon presiden dan wakil 

presiden secara terpisah yang akan membuat jumlah presiden dan wakil presiden 

lebih banyak. Sebagai contoh jika presidential tahunreshold tidak digunakan adalah 12 

partai politik akan mengusulkan 12 pasangan calon, tentu hal ini semakin membuat 

sulit pemilih, akhirnya jumlah suara calon presiden dan wakil presiden terpilih tidak 

proporsional dengan jumlah suara pemilih karena habis terbagi pada calon lain. Selain 

itu partai politik pasca Pemilu akan membentuk dua poros, yaitu poros pengusung 

dan poros oposisi. Sehingga hanya ada dua kekuasaan dalam parlemen dan partai-

partai-partai politik akan berafiliasi dengan partai lain. Konsep ini juga akan mengatasi 

masalah multi partai dalam sistemem presidensial di Indonesia. Dengan model ini, 

kinerja presiden sebagai eksekutifkutif dalam hal penyelenggaraan pemerintahan akan 

semakin efektif dan wujud checks and balances akan lebih terlihat. 



 

 

 

Presidential tahunreshold melahirkan pemahaman baru terkait pemilihan presiden dan 

wakil presiden. Pemahaman tersebut adalah, partai politik hanya sebagai pengusung, 

sehingga dalam pemilu serentak 2019 nantinya akan terpilih presiden dan wakil 

presiden yang kuat terlepas dari keciLembaga Negaraya suara partai yang mengusung 

karena objek yang dipilih adalah figur calon presiden dan wakil presiden, bukan partai 

politiknya. Ini memberikan paradigma politik baru, bahwa tidak selalu presiden terpilih 

berasal dari partai berkuasa. 

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi, bahwa pelaksanaan pemilu Presiden dan 

Wakil Presiden dapat dilakukan serentak dengan pemilu legislatiflatif, meskipun 

diselenggarakan pada 2019, namun MK tidak mengabulkan uji materi Pasal 9 UU 

no.42 Tahun 2008. Sedangkan Pasal 9 UU No.42 Tahun 2008 menyatakan bahwa : 

'Pasangan calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta 

pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh 

persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari 

suara sah nasional dalam pemilu Anggota DPR, sebelum pelaksanaan pemilu Presiden 

dan Wakil Presiden". Hal ini yang kemudian dikenal dengan ambang batas 

(presidential tahunreshold) perolehan bagi partai poltik dalam mengusung calon 

Presiden dan Wakil Presiden. 

Pada awaLembaga Negaraya pemberlakuan ambang batas (presidential tahunreshold) 

oleh pembentuk Undang-Undang adalah dalam rangka penguatan sistemem 

presidensial. Apabila melihat kembali pada pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2009 

dengan menggunakan Undang-Undang No.42 Tahun 2008 ini dengan pemberlakuan 

ambang batas (presidential tahunreshold) kenyataannya Presiden dalam menjalankan 

pemerintahan berjalan sesuai dengan UUD 1945 yaitu lima tahun tanpa harus 

dijatuhkan oeh parlemen. Sebenarnya dalam Pasal 6 A ayat (2) UUD 1945 tidak 

menentukan adanya ambang batas (presidential tahunreshold) dalam pemilu Presiden 

dan Wakil Presiden, yang ada hanyalah " pasangan capres dan cawapres diajukan 

oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu". 



 

Hal ini dapat diasumsikan bahwa apabila sebuah partai politik secara hukum menjadi 

peserta pemilu, berarti berhak mengjukan capres dan cawapres tanpa harus ada 

syarat ambang batas (presidential tahunreshold). Apabila dilaksanakan pemilu 

serentak, dimana pileg bersamaan dengan pilpres dilaksanakan dengan meniadakan 

ambang batas (presidential tahunreshold), maka salah satu kelemahan adalah 

kemungkinan terpilihnya figur presiden dari partai kecil (partai gurem) yang memiliki 

sedikit atau bahkan tidak mempunyai sama sekali wakil di DPR. Figur Presiden yang 

kemudian terpilih akan sulit mendapat dukungan politik di parlemen sehingga tidak 

akan efektif dan akan mengakibatkan stabilitas pemerintahan yang tidak baik. 

Kekhawatiran tersebut kemudian mendorong pembentuk Undang-Undang agar tetap 

mengatur ambang batas. Bahkan secara ideal, ambang batas (presidential 

tahunreshold) seharusnya lebih tinggi dari yang diputuskan oleh MK, karena pemilu 

serentak otomatis menghilangkan ambang batas (presidential tahunreshold). Apabila 

ambang batas tetap diberlakukan maka akan meningkatkan kualitas capres dan 

cawapres karena sudah melalui proses seleksi yang dilakukan oleh partai politik. 

Penghapusan ambang batas akan berdampak pada kepemimpinan eksekutifkutif yang 

tidak akan mendapat dukungan dari parlemen, sehingga akan sulit menerapkan 

kebijakan pemerintah. Pemerintah dan DPR sebagai lembaga pembentuk Undang-

Undang dapat saja memberlakukan ambang batas (presidential tahunreshold) pada 

Pemilu 2019, asalkan aturan ambang batas (presidential tahunreshold) disesuaikan 

dengan kursi di lembaga legislatiflatif. Apabila ambang batas (presidential 

tahunreshold) ditiadakan, parlemen cenderung dominan sehingga memperlemah 

sistemem presidensial. Apabila angka ambang batas (presidential tahunreshold) tetap 

tinggi, akan memaksa partai politik atau gabungan partai politik memperkuat 

sistemem presidensial dan akan menyeleksi capres dan cawapres secara efektif. Hal 

ini menyebabkan terjadinya koalisi untuk memperkuat pelaksanaan pemerintahan, 

sehingga akan membangun pemerintahan yang efektif. Ambang batas (presidential 

tahunreshold) dalam pengajuan capres dan cawapres dimaksudkan untuk 

menyerderhanakan sistemem kepartaian. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 
Pada tahun 1998  gerakan politik sekaligus hukum yang menuntut reformasi dalam 

wujud  amandemen terhadap Undang-Undang Dasar  Negara Republik Indonesia 1945 
(selanjutnya disingkat UUD NRI 1945), penegakan hukum, hak asasi manusia, 
pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, otonomi daerah, kebebasan pers serta 
mewujudkan kehidupan demokrasi. Dengan latar belakang terjadinya reformasi itu, Indonesia  
mengalami perubahan yang  fundamental bagi sendi-sendi kehidupan ketatanegaraan melalui 
perubahan UUD NRI 1945. Salah satu perubahan yang terjadi pada Perubahan Ketiga UUD 
NRI 1945 Tahun 2001 dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (selanjutnya 
disingkat ST MPR)  adalah dengan bertambahnya lembaga negara baru, yakni lahirnya 
Dewan Perwakilan Daerah (selanjutnya disingkat DPD). Landasan konstitusional sebagai 
dasar terbentuknya DPD  ditemukan pengaturannya dalam  Pasal 22 C dan Pasal 22 D UUD 
NRI 1945.  

Sebagai penjabaran Pasal 22C dan Pasal 22D UUD NRI 1945 yang berkaitan dengan 
DPD, diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 sebagaimana terakhir kali diubah 
melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(selanjutnya disingkat UU MD3) . 

 Sri Sumantri Martosoewignjo dan Mochamad Isnaeni Ramdhan  menyatakan ada 2 
latar belakang  pembentukan DPD. Pertama, adanya tuntutan demokratisasi pengisian 
anggota lembaga agar selalu mengikutsertakan  rakyat pemilih. Keberadaan Utusan Daerah 
dan Utusan Golongan dalam komposisi MPR digantikan dengan keberadaan DPD. Kedua, 
karena adanya tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah yang jika tidak dikendalikan 



 

dengan baik akan berujung pada tuntutan separatisme. DPD dibentuk sebagai representasi 
kepentingan rakyat di daerah.34 

Kedua latar belakang tersebut dapat dilihat dengan jelas dari proses pembahasan 
Perubahan UUD 1945. Berkaca dari masa lalu di mana salah satu cara melestarikan 
otoritarianisme adalah dengan mengukuhkan dukungan dari MPR dan DPR melalui cara 
pengisian sebagian besar anggota MPR dengan cara pengangkatan, muncullah tuntutan agar 
semua anggota lembaga perwakilan, yaitu DPR dan MPR, dipilih oleh rakyat.35 

Latar belakang kedua pembentukan DPD adalah untuk mengakomodasikan 
kepentingan daerah dalam kebijakan nasional demi menjaga integrasi nasional. 
Kecenderungan sentralisasi kekuasaan pada masa Orde Baru telah melahirkan ketimpangan 
pusat daerah yang banyak melahirkan kekecewaan dan ketidakadilan kepada 
daerah.36Masalah ini menguat dengan isu disintegrasi bangsa dalam bentuk ancaman 

beberapa daerah untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.37Upaya 

lain untuk menjaga integrasi nasional adalah dengan memberikan ruang kepada daerah ikut 
serta menentukan kebijakan nasional yang menyangkut masalah daerah melalui Utusan 
Daerah yang disempurnakan menjadi lembaga tersendiri. Oleh karena itu DPD dapat 
dikatakan sebagai upaya institusionalisasi representasi teritorial keterwakilan wilayah.38 

Latar belakang tersebut dapat dilihat dari pernyataan beberapa anggota PAH I BP 
MPR pada saat pembahasan Perubahan UUD 1945 mengenai DPD. Anggota Panitia Ad Hoc 
I BP MPR, I Dewa Gede Palguna, menyatakan sebagai berikut39 

Pembentukan Dewan Perwakilan Daerah adalah sebagai upaya konstitusional untuk memberi 
saluran sekaligus peran kepada daerah-daerah untuk turut serta dalam pengambilan 
keputusan politik terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan daerah. Asumsinya 
adalah, jika daerah-daerah telah merasa diperhatikan dan diperankan dalam pengambilan 
keputusan-keputusan politik penting yang menyangkut kepentingannya maka alasan untuk 
memisahkan diri itu akan kehilangan argumentasi rasionaLembaga Negaraya. 
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Hal itu ditegaskan oleh Palguna dalam sebuah artikel yang ditulisnya di BaliPos Online 
menyatakan latar belakang gagasan pembentukan DPD sebagai berikut:40 

 

Gagasan ini berangkat dari pemikiran bahwa kalau negara kesatuan ini dikehendaki tetap 
ajeg maka dalam pengambilan keputusan politik negara di tingkat nasional haruslah 
tercerminkan bekerjanya mekanisme yang memadukan prinsip keterwakilan rakyat di satu 
pihak (yang dalam hal ini mewujud dalam lembaga DPR) dan unsur representasi wilayah atau 
daerah (yang mewujud dalam lembaga DPD). Setiap daerah (propinsi), tanpa memandang 
luas dan jumlah penduduknya, akan mendapatkan jatah sama di lembaga DPD itu. Anggota-
anggota dari kedua lembaga atau badan inilah yang mencerminkan bekerjanya prinsip 
permusyawaratan/ perwakilan (yang mewujud dalam kelembagaan MPR). Ketika suara 
daerah sudah diperhatikan dalam pengambilan keputusan politik di tingkat nasional, terutama 
untuk soal-soal yang berkaitan dengan daerah, maka secara hipotetis kecil kemungkinan 
timbuLembaga Negaraya tuntutan pemisahan diri yang mengancam persatuan nasional. 

 

Dengan terbentuknya DPD sebagai hasil reformasi politik sekaligus hukum, maka 
susunan MPR mengalami perubahan yang semula terdiri dari dari Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat ditambah Utusan Daerah dan Golongan-Golongan, menjadi terdiri dari Anggota DPR 
dan Anggota DPD. Dengan demikian Perubahan Ketiga dan Keempat UUD NRI 1945 
membawa konsekuensi fundamental terhadap kedudukan dan fungsi MPR.41 

Subtansi dari beberapa poin permohonan yang diajukan DPD adalah 4 poin yang 
merupakan pokok eksistemensi  DPD sebagai lembaga negara yang perlu ditegakkan 
kembali sebagaimana telah diamanatkan oleh UUD NRI 1945. Keempat poin itu adalah 
Wewenang DPD dalam mengajukan RUU seimbang dengan DPR dan Presiden, Wewenang 
DPD ikut membahas RUU,Wewenang DPD memberikan persetujuan atas RUU,  dan 
keterlibatan DPD dalam menyusun Program Legislatiflasi Nasional (selanjutnya disingkat 
Prolegnas). Poin-poin di atas sebagai upaya merekonstruksi  Pasal 22 D UUD NRI Tahun 
1945 dalam kaitan dengan Fungsi dan Wewenang DPD, dengan tujuan memaksimalkan 
peranan DPD. 

Dalam penyusunan Prolegnas yang berkaitan dengan tugas dan wewenang DPD, 
Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disingkat MK)  menilai bahwa UU No 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disingkat UU P3)  yang 
selama ini tidak melibatkan DPD dalam penyusunan prolegnas adalah mereduksi wewenang 
DPD yang diatur oleh UUD NRI 1945.  

Terhadap Wewenang DPD untuk mengajukan RUU, MK menilai kata “dapat” 
merupakan pilihan subjektif DPD untuk mengajukan atau tidak mengajukan RUU yang 
berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan 
pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya 
ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah 
sesuai dengan pilihan dan kepentingan DPD. Dalam ratio decidendi, MK menilai kata dapat 
bisa dimaknai sebagai hak dan atau wewenang yang analog dengan wewenang Presiden 
berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UUD NRI 1945. 

Putusan MK menyatakan  Pasal 102 ayat (1) huruf a, d, e, h dan Pasal 147 UU Nomor 
27 Tahun 2009 Tentang MD3 bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai 
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kekuatan hukum mengikat. Sehingga setiap RUU yang diajukan oleh DPD tidak lagi melalui 
proses di badan legislatiflasi melainkan diperlakukan sama dengan RUU yang diajukan oleh 
Presiden, dan akan tetap dianggap sebagai RUU yang diajukan oleh DPD.  

Dengan Putusan MK in casu,  Pasal 20 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 22 ayat (1), 
Pasal 23 ayat (2), dan Pasal 43 ayat (1) UU P3, dianggap berlaku dan memiliki kekuatan 
hukum mengikat sepanjang ditambahkan frasa “DPD”. Hal ini berarti mengakui keberadaan 
DPD sebagai lembaga negara yang memiliki hak dan kedudukan yang sama dengan lembaga 
negara lainnya yaitu DPR dan Presiden untuk mengajukan RUU. 

Pasal 143 ayat (5) UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MD3 juga dinyatakan berlaku 
dan memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang ditambahkan frasa, “... kepada pimpinan 
DPD untuk RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, 
pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam 
dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.” 

Hal yang sama tentang DPD juga dipositivisasikan Pasal 144 UU Nomor 27 Tahun 
2009 tentang MD3 dimana pasal ini berlaku dan memiliki kekuatan hukum mengikat 
sepanjang ditambahkan frasa, “... dan kepada pimpinan DPD untuk RUU yang berkaitan 
dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta 
penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, 
serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.” 

Dalam amar Putusan MK yang bersifat conditionally constitutional menyebuntukan 
bahwa Pasal 150 ayat (3) UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MD3 berlaku dan memiliki 
kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai “DPD mengajukan Daftar Isian Masalah  atas 
RUU yang berasal dari Presiden atau DPR 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.”Dengan amar ini maka  DPD berwenang terlibat dan membahas RUU mulai dari 
tahap Pengantar Musyawarah, tahap Pengajuan dan Pembahasan Daftar Isian Masalah, 
serta tahap Pendapat Mini. 

Setelah UUD NRI Tahun 1945 diamandemen ternyata masih memunculkan masalah 
yang memerlukan jawaban sebagai produk analisis dari optik Hukum Tata Negara dan Ilmu 
Konstitusi.42 Salah satu masalah itu ialah wewenang DPD yangtidak proporsional, sehingga 

diskursus tentang rekonstruksi pengaturan  Wewenang   DPD tetap menarik untuk dikaji. 
Dalam pada itu berkembang pula diskursus apakah lembaga – lembaga perwakilan Indonesia 
menerapkan sistemem tricameral (MPR-DPR-DPD), bicameral43 (DPR dan DPD) atau 

unicameral dengan DPR sebagai pemegang kekuasaan penuh pembentukan undang-
undang. 

 Ditinjau dari segi kelembagaan, lembaga perwakilan di Indonesia cenderung 
dikategorikan sebagai soft bicameral,  atau weak bicameral. Sementara itu, jika ditinjau 
secara fungsional dalam pembuatan perundang-undangan, sistemem parlemen Indonesia 
dikatakan sebagai unicameral, karena fungsi itu hanya dimiliki oleh DPR. Menurut Saldi Isra, 
dengan adanya kewenangan yang masih dimiliki MPR, disamping kewenangan konstitusional 
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yang dimiliki DPR dan DPD, maka sebenarnya Indonesia menganut sistemem parlemen tiga 
kamar.44 

 

Substansi keterwakilan daerah di DPD adalah akomodasi kepentingan daerah yang 
dijamin secara konstitusional dan dijabarkan dalam peraturan perundang-undangan. 
Peraturan perundang-undangan sebagai produk hukum menjadi dasar pembuatan keputusan 
tata usaha negara; menjadi dasar pembentukan peraturan perundang-undangan; menjadi 
dasar hubungan hukum antar para warga masyarakatarakat dan penyelesaian masalah-
masalah sosial kemasyarakatarakatan. Dalam konteks ini, peraturan perundang-undangan 
sebagai produk hukum menjadi sarana yang amat penting dalam penyelenggaraan kehidupan 
bernegara.45 

Menurut Deny Indrayana,46meskipun DPD telah lahir, namun belum sepenuhnya hadir. 

Maknanya, DPD bisa dianggap antara ‘ada’ dan ‘tiada’. DPD ‘ada’ dikarenakan legitimasinya 
yang relatif kuat serta para anggotanya dipilih langsung melalui sistemem pemilu distrik 
berwakil banyak. DPD juga ‘tiada’, dikarenakan kuatnya legitimasi hasil pemilu tidak berjalan 
seiring dengan kewenangannya yang cenderung minimal, apalagi jika dibandingkan dengan 
kewenangan DPR. 

Harian Kompas pada tahun 201047menulis hasil jajak pendapat tentang kinerja DPD. 

Dari jawaban responden tertangkap kesan kepuasan publik terhadap kinerja DPD sebagai 
lembaga perwakilan tak jauh berbeda daripada DPR, bahkan di bawah kinerja partai politik. 
Sebanyak 72,1 persen responden merasa tidak puas dengan kinerja DPD dalam mewakili 
suara rakyat. Dalam jumlah yang hampir sama, responden juga menilai anggota DPD belum 
mampu menjadi jembatan aspirasi rakyat. Termasuk 70,1 persen responden juga menyatakan 
belum pernah mengetahui aktivitas anggota DPD mereka dalam memperjuangkan 
kepentingan daerah. 

Dari hasil jajak pendapat itu, 70,1 persen responden menyatakan belum pernah 
mengetahui aktivitas anggota DPD mereka dalam memperjuangkan kepentingan daerah. 
Hasil lainnya, tiga dari empat responden menyatakan masih membutuhkan keberadaan DPD 
sebagai lembaga perwakilan yang mewakili aspek daerah geografis.  

Padahal, DPD adalah manifestasi  gagasan kedaulatan rakyat seperti lembaga legislatiflatif 

lainnya dengan argumentasi legitimasi keanggotaan DPD berasal langsung dari rakyat. 

Pemilihan anggota DPD tidak melalui partai politik, tetapi langsung pada perorangan. 

Pemilihan anggota DPD dipandang lebih demokratis jika dibandingkan dengan pemilihan 

anggota DPR yang melalui partai politik. 

Hal ini sejalan dengan paham kedaulatan sebagai konsep mengenai kekuasaan tertinggi dalam 

suatu negara. Menurut Jack H. Nagel, ada dua hal penting yang terkait, yaitu lingkup 

kekuasaan (scope of power) dan jangkauan kekuasaan (domain of power). Lingkup kekuasaan 
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menyangkut soal aktivitas atau kegiatan yang tercakup dalam fungsi kekuasaan, sedangkan 

jangkauan kekuasaan terkait dengan segala yang menjadi subjek dan pemegang kedaulatan.
48

 

Keanggotaan DPD dianggap lebih mencerminkan konsep demokrasi yang lebih murni. Padmo 

Wahjono menyatakan bahwa kekuasaan yang tertinggi yang bersumber dari rakyatahunarus 

menimbulkan pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Pemerintahan ini harus menjalankan 

kehendak rakyat banyak yang disalurkan dalam bentuk hukum
49

. 

Berdasarkan uraian di atas, memandang urgen untuk dilakukan pengkajian dengan isu 

Rekonstruksi Pengaturan  Wewenang DPD dalam perspektif negara kesatuan. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan 
masalah , sebagai berikut :  

1. Bagaimanakah rekonstruksi  pengaturan wewenang DPD perspektif sumber dan 
keseimbangan wewenang secara konstitusional dengan DPR? 

2. Bagaimanakah model ideal pengaturan  wewenang DPD perspektif ius 
constituendum? 
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BAB II 

 

Sumber dan Keseimbangan Wewenang Dewan Perwakilan Daerah 

 

1. Sumber Wewenang Dewan Perwakilan Daerah  

Wewenang DPD sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22 D ayat (1) dan ayat 
(2)UUD NRI 1945 adalah sebagai berikut: 

(1) DPD 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 
perimbangan keuangan pusat dan daerah. 

(2) DPD ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi 
daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan 
penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dansumber daya ekonomi 
lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan 
pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang 
anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang 
berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. 

(3) DPD dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai: 
otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan 
pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi 
lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, 
pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada 
Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti. 

(4) Anggota DPD dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata 
caranya diatur dalam undang-undang. 

 

Ketentuan Pasal 249 UU MD3 menjabarkan lebih lanjut Pasal 22 D ayat (1) dan (2)  
UUD NRI Tahun 1945 menjadi  sebagai berikut: 

1) DPD mempunyai wewenang dan tugas: 
a. Mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi 

daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta 
penggabungan daerah,  pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya 
ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat 
dan daerah kepada DPR. 

      b. ikut  membahas   rancangan   undang-undang  yang berkaitan dengan hal 
sebagaimana dimaksud dalam huruf a; 

      c. menyusun dan menyampaikan daftar inventaris masalah rancangan undang-
undang yang berasal dari DPR atau Presiden yang berkaitan dengan hal 
sebagimana dimaksud dalam huruf a; 



 

      d. memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang 
tentang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, 
pendidikan, dan agama; 

      e. dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai 
otonomi daerah; pembentukan , pemekaran dan  penggabungan daerah, 
hubungan  pusat dan daerah,pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya 
ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama 

      f.  menyampaikan hasil pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai 
otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, 
hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya 
ekonomi lainnya, pelaksanaan undang-undang APBN, pajak, pendidikan, dan 
agama kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti; 

      g. menerima hasil pemeriksaan atas keuangan negara dari BPK sebagai bahan 
membuat pertimbangan kepada DPR tentang rancangan undang-undang yang 
berkaitan dengan APBN; 

     h. memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota BPK; 

     i.   menyusun program legislatiflasi nasional yang berkaitan dengan otonomi 
daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan 
penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya 
ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat 
dan daerah. 

(2) Dalam menjalankan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf d, anggota DPD dapat melakukan rapat dengan pemerintah daerah, DPRD, 
dan unsur masyarakatarakat di daerah pemilihannya. 

2.  Keseimbangan Wewenang DPD dan DPR  

Keberadaan DPD merupakan lembaga baru yang menjadi bagian dari kamar dalam 
parlemen merupakan sebuah fenomena yang menarik. Karena ternyata lembaga yang 
diharapkan oleh sebagian besar pengamat hukum dan politik untuk menjadi penyeimbang 
keberadaan DPR oleh UUD NRI Tahun 1945  tidak diberi kewenangan yang  signifikan. 
Kewenangan DPD yang terbatas menyebabkan muncuLembaga Negaraya  usulan agar DPD 
dibubarkan saja seperti Effendy Choirie mengemukakan alasan pemborosan anggaran dan 
menghilangkan anomali dalam parlemen Indonesia sebagai alasan pembubaran DPD.50 

Secara umum, walaupun kewenangannya lemah, kamar kedua dibutuhkan jika 
dikaitkan dengan komposisi anggota, dimana kamar kedua merupakan representasi dari 
kategori yang berbeda dari kamar pertama. Afan Gafar mengemukakan bahwa filosofi dasar 
digunakannya sistemem   bikameral   selain   checks   and   balances,   adalah   degree   of 
representiveness   (derajat   keterwakilan)   pada   negara   yang   tingkat fragmentasinya 
begitu tinggi untuk menampung aspirasi yang banyak berkembang   di  masyarakatarakat.  
Sebagaimana   dijelaskan  sebelumnya, walaupun DPD sebagai kamar kedua tidak memiliki 
voting right (hak menolak), akan tetapi keberadaan DPD sebagai kamar kedua tetap 
dibutuhkan. DPD merupakan peningkatan dari Utusan Daerah dalam MPR sebelum 
Perubahan UUD 1945. Berbeda dengan Utusan Golongan, semua fraksi sepakat untuk 
mempertahankan dan memperkuat Utusan Daerah yang  ada  dalam  MPR.  Dasar  filosofis  
pembentukan DPD dikemukakan oleh fraksi-fraksi di MPR pada saat perubahan UUD 1945, 
yang intinya adalah agar DPD mewakili rakyat dan lembaga-lembaga yang mewakili 
kepentingan wilayah, dan agar kepentingan-kepentingan masyarakatarakat  secara  luas  baik  
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kepentingan  rakyat  secara  langsung maupun    kepentingan    wilayah    dari    daerah-
daerah    dapat   lebih representatif   terwakili   didalam   pengambilan   keputusan   ditingkat 
kebijakan publik.                                               

Keberadaan kamar kedua yang lemah tetap perlu dalam sebuah negara seperti di 
Indonesia, dan negara-negara lainnya yang memiliki jumlah penduduk yang banyak dan 
wilayah yang luas, apalagii ditambah dengan heterogenitas sebuah negara baik dari segi 
manusia maupun sumber daya alam. Hal tersebut membuktikan bahwa keberadaan kamar 
kedua tidak semata-mata hanya sekedar kompetisi antara kamar pertama dan kamar kedua, 
karena hal yang mendasardibentuknya kamar kedua selain sebagai representasi dari 
berbagai kepentingan dalam masyarakatarakat, juga terutama sebagai penghalang 
timbuLembaga Negaraya tirani baik tirani mayoritas, tirani minoritas, maupun tirani dari 
pemimpin individual. 

Walaupun negara RI adalah negarakesatuan akan tetapi keinginan untuk memperkuat 
daerah menyebabkan diperkuatnya Utusan Daerah menjadi DPD. Sehingga walaupun Arend 
Lijphart mengemukakan bahwa secara empiris terdapat hubungan yang kuat antara 
bikameral-unikameral dan dikotomi antara federal-kesatuan; semua negara berbentuk federal 
menggunakan sistemem bikameral pada parlemennya, sementara beberapa negara 
nonfederal menggunakan sistemem bikameral sedangkan yang lainnya adalah sistemem 
unikameral, akan tetapi karena keinginan untuk mengakomodasi daerah, maka selain DPR, 
juga diakomodasi kamar kedua, yaitu DPD. Hal tersebut tentu saja terkait dengan pendapat 
bahwa akan mempersulit pembuatan UU dan pelaksanaan pengawasan jika DPD memiliki 
kewenangan formal yang sama dengan DPR. 

Kamar kedua juga memiliki peranan penting dalam melindungi UUD, dimana walaupun 
kewenangan formal kamar kedua asimetris dibanding kamar pertama, tapi kamar kedua 
memiliki tanggung jawab dalam perubahan UUD. Anggota DPD yang juga merupakan 
anggota MPR memiliki kewenangan dalam perubahan UUD 1945. Hal tersebut menyebabkan 
DPD memiliki kewenangan untuk menyalurkan aspirasi daerah dalam menjaga atau pun 
melakukan perubahan terhadap UUD. 

Kamar kedua juga memiliki kewenangan untuk mempengaruhi kebijakan walaupun 
kewenangannya terbatas, dengan mengeluarkan pernyataan-pernyataan sebagai wakil rakyat 
sehubungan dengan RUU yang sedang dibahas. RUU Usulan DPD yang berkualitas dan 
pertimbangan tertulis yang diberikan DPD dapat mendorong kinerja parlemen secara 
keseluruhan, baik DPR dan terutama bagi DPD, apalagi jika pandangan, pendapat serta 
pendapat DPD yang baik secara kualitas dapat disuarakan dengan lebih maksimal ke publik. 

Usulan penguatan DPD juga dikemukakan beberapa ahli dan hasil dari survey yang 
dilakukan berkaitan parlemen RI. Maswadi Rauf mengaitkan penguatan kewenangan DPD 
dengan legitimasi demokratis yang dimiliki DPD, dimana karena anggota-anggota DPD dipilih 
langsung oleh rakyat dalam pemilu dan proses pemilihannya tidak kalah sulitnya dari 
pemilihan anggota-anggota DPR, selayaknya peranan DPD setara dengan DPR. 

Hal ini senada dengan sinyalemen Yusdar, Ilmar dan Halim51 yang menyatakan 

bahwa: “di satu sisi DPD dapat menjadi ”pengimbang” bagi DPR dalam forum sidang MPR, 
namun nampak tersubordinasi karena jumlah anggota DPD dibatasi paling banyak sepertiga 
anggota DPR dan segala putusan MPR ditetapkan dengan suara terbanyak. Artinya 
kemampuan voting DPD dirancang agar tidak mampu menggganggu atau mengalahkan 
DPR”. 
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Padahal Happy Bone Zulkarnain52 mengatakan bahwa: 

MuncuLembaga Negaraya gagasan Dewan Perwakilan Daerah sebagai wakil rakyat 
daerah adalah pelaksanaan prinsip pembatasan kekuasaan, dalam hal ini pembatasan 
kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat. Artinya selama ini Dewan Perwakilan Rakyat 
dianggap sebagai lembaga yang memiliki otoritas penuh yang berkaitan dengan 
masalah-masalah parlemen, karena yang paling banyak jumlahnya memang adalah 
anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Sementara utusan daerah dan utusan golongan 
tidaklah sebesar jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat. 

Pasal 72 UU MD3 belum mengakomodasi tugas DPR untuk membahas dan 
menindaklanjuti hasil pengawasan yang dilakukan oleh DPD. Selain itu juga belum 
memasukkan tugas DPR membahas dan menindaklanjuti pertimbangan DPD terhadap calon 
anggota BPK. Tidak diaturnya kedua hal tersebut, merugikan kewenangan DPD sebagaimana 
yang telah dijamin UUD NRI 1945. 

Berdasarkan dari penelitian tersebut dan berdasarkan penelitian di berbagai negara 
oleh penulis, secara konstitusional dan berdasarkan undang-undang, hal itu membuktikan 
bahwa berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 dan UU no. 17 Tahun 2014 Tentang MD3 justru 
kedudukan DPD bersifat lebih lemah terhadap kedudukan DPR dan Presiden di bidang 
legislatiflasi, pengawasan dan pertimbangan. Di berbagai negara, berdasarkan dari penelitian 
penulis, justru kewenangan kedua kamar adalah seimbang baik dalan kewenangan 
legislatiflasi, kewenangan yang berkaitan dengan fungsi anggaran, pengawasan dan 
pertimbangan lainnya termasuk pengangkatan pejabat lingkup lembaga negara yang 
statusnya constitutional organ, serta persetujuan perjanjian internasional.  

Dari konteks pembahasan di atas, terlihat tidak seimbangnya wewenang antara DPD 
dengan DPR dalam pelaksanaan fungsi di bidang legislatiflasi, pengawasan. Untuk 
terciptanya keseimbangan wewenang itu, harus dilakukan suatu penataan kembali atau 
rekonstruksi wewenang DPD dalam UUD NRI Tahun 1945 maupun UU pelaksanaannya yang 
pada hakekatnya mengatur bahwa “DPD memegang kekuasaan membentuk UU bersama 
DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan 
pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya 
ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah”. 
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BAB III 

 Model Ideal Pengaturan  Wewenang DPD Perspektif Ius 
Constituendum 

1. Model Ideal Pengaturan Wewenang DPD dalam Parlemen Bikameral Di Indonesia   

Kehadiran kamar ke dua dalam sistemem parlemen inherent dengan pendapat R. 
Hogue dan Martin Harrop bahwa “tahune main justification for having two (or occasionally 
more) chambers witahunin an assembly  first, to present disticnt interest witahunin society and 
secondly to provide checks and balances witahunin tahune legislatiflatif branch.” 
(Pembenaran yang paling utama kenapa perlu ada dua kamar dalam satu rumah (parlemen) 
adalah pertama, menegaskan perbedaan kepentingan dalam masyarakatarakat dan kedua 
untuk memastikan adanya mekanisme check and balance dalam cabang kekuasaan 
legislatiflatif.53 

 Dalam fenomena model atau sistemem bikameral memiliki dua asal-usul bersejarah 
yang sangat berbeda. Ini pertama kali didirikan di Inggris, dan kemudian di Amerika Serikat. 
Dikedua kasus tersebut digagas secara filosofis tentang desain kelembagaan 
negarapemerintah. Kedua model tersebut telah banyak ditiru. 

Masih dalam bangun negara kesatuan, Konstitusi Jepang (1946) mengatur bahwa Diet 
(Parlemen) berwatak bikameral dengan susunan lembaga House of Representative atau 
Sanguin dan House of Councillors atau Sangiin (Pasal 42). Kedua kamar dipilih langsung. 
Dalam proses legislatiflasi, House of Councillors berperan penting karena suatu undang-
undang harus memperoleh persetujuan kedua house. Selanjutnya, House of Councillors 
dapat menunda APBN dalam 30 hari dan menunda RUU biasa selama 60 hari. Jika hal ini 
terjadi, dibuat komisi gabungan atau mengabaikan keberatan House of Councillors dengan 
syarat dukungan DPR duapertiga yang hadir. 

Kehadiran DPD, meski tidak ditentukan dalam konstitusi secara tegas tentang 
sistemem parlemen yang dianut, akan tetapi secara teoritis dari praktek yang dijalankan 
mengakibatkan sistemem keparlemenan mengarah kepada sistemem keparlemenan dua 
kamar (bikameral), meskipun kemudian soft bikameral, sebagaimana dijelaskan oleh Jimly 
Asshidiqie: 

Dewan Perwakilan Daerah bukanlah lembaga legislatiflatif yang berdiri sendiri. 
Karena fungsinya yang jauh lebih lemah itulah maka sejauh mengenai wacana 
bikameralisme, dapat dikatakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 menganut sistemem bikameralisme yang sederhana atau lemah (soft 

bikameralsme) bukan bikameralisme yang kuat (Strong Bikameralisme)54. 
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Sedangkan menurut I Gde Pasek Suardika55 : 

Praktik bikameral sebenarnya tidak terkait dengan landasan bernegara, bentuk 
negara, bentuk pemerintahan, atau sistemem pemerintahan tertentu. Bikameral 
merupakan hasil proses  praktik ketatanegaraan  dipengaruhi oleh tradisi, kebiasaan, 
dan sejarah ketatanegaraan negara yang bersangkutan. 

Parlemen bikameral memiliki konsep utama sistemem politik modern adalah adanya 
mekanisme saling kontrol dan mengimbangi antar lembaga negara serta pembatasan 
kekuasaan terhadap lembaga negara agar tidak melahirkan tirani terhadap lembaga negara 
lainnya dan berimplikasi terhadap rakyatnya. Prinsip ini sejalan dengan prinsip-prinsip 
demokrasi dengan mendorong konstitusi untuk mengatur dan menyeimbangkan lembaga - 
lembaga negara sesuai dengan fungsinya. Demokrasi modern mengajarkan bahwa sarana 
agregasi dan artikulasi paling tepat direpresentasikan melalui lembaga perwakilan. Oleh 
sebab itu, kedudukan lembaga perwakilan ini sangat signifikan dalam sistemem politik karena 
lembaga inilah yang mempunyai legitimasi dan hubungan dengan konstituennya. Masalahnya 
ialah dalam konteks keparlemenan Indonesia, wewenang lengkap parlemen hanya diberikan 
kepada Dewan Perwakilan Rakyat, bukan kepada Dewan Perwakilan Daerah. Dengan kata 
lain, dalam tinjauan fungsional, keberadaan Dewan Perwakilan Daerah seakan sama artinya 
dengan ketidakberdayaannya sendiri. 

Hal tersebut menurut penulis, bahwa yang dianut oleh UUD NRI Tahun 1945 adalah 
soft bicameral sebagaimana statement kebanyakan yuris hukum tata Negara. Menurut 
penulis, UUD NRI Tahun 1945  justru tidak menganut bikameral. Hal ini dapat dilihat 
berdasarkan Pasal 20 Ayat (1) sampai dengan ayat (5), Pasal 22 D Ayat (1) sampai dengan 
Ayat (3), Pasal 11 Ayat (1) dan (2). Ketentuan norma tersebut, sangat tidak lazim dijumpai di 
berbagai negara yang menganut bikameral.  

Proses perumusan DPD memang dipenuhi oleh terjadinya tarik-menarik antara 
berbagai gagasan. Rumusan-rumusan yang tercapai dapat dikatakan sebagai “kompromi 
setengah hati” antara bikameralisme dan unikameralisme.56 

Pembatasan kewenangan DPD merupakan hasil kompromi dari beberapa pendapat, 
mulai dari yang menginginkan strong bicameralism hingga yang tidak menyetujui adanya 
DPD. Wewenang DPD tersebut diatur dalam Pasal 22D ayat (1), (2), dan (3) UUD 1945. DPD 
memiliki tiga fungsi tetapi terbatas bersifat konsultatif dan subordinat terhadap fungsi yang 
sama yang dilakukan oleh DPR. Semua fungsi yang dimiliki DPD berakhir dan bermuara pada 
DPR. Fungsi-fungsi DPD dapat disebuntukan sebagai berikut: 

1. Fungsi Legislatiflasi 

a. Mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR yang berkaitan dengan 
otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta 
penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya alam dan 
sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan 
keuangan pusat dan daerah. 

b. Ikut membahas pada tingkat I atas 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 alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan 
perimbangan keuangan pusat dan daerah. 

                                                             

55
Hasil wawancara dengan Ketua PPUU DPD 17 November  2015, di  Gedung DPD RI. 

56
 Janedjri M. Gaffar et al. (ed.).Op cit. hal. 192. 



 

c. memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan 
undang-undang yang berkaitan dengan anggaran pendapatan dan belanja negara, 
pajak, pendidikan, dan agama. 

2. Fungsi Pengawasan pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, 
hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan 
daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya alam dan sumber daya 
ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, 
pendidikan, dan agama, berdasarkan laporan yang diterima dari BPK, aspirasi dan 
pengaduan masyarakatrakat, keterangan tertulis pemerintah, dan temuan monitoring di 
lapangan. Hasil pengawasan tersebut disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat 
sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti 

3. Fungsi Nominasi, memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota 
BPK yang dilakukan oleh DPR.57 

 

Di Indonesia, menurut penulis, justru tidak terjadi praktek yang lazim sebagaimana 
yang telah penulis teliti dibeberapa negara yang menganut sekaligus mempraktekkan 
parlemen bikameral. Hal ini, dapat dikaji pada norma dalam UUD NRI Tahun 1945 
berdasarkan pada pasal Pasal 22D yang mengatur sebagai berikut : 

(1) Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat 
rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan 
pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, 
pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang 
berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah; 

(2) 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 perimbangan keuangan pusat dan daerah; 
serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas 
rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan 
rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama; 

(3) Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan 
undang-undang mengenai : otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan 
penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya 
alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan 
belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil 
pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan 
pertimbangan untuk ditindaklanjuti.  

 

Berdasarkan dari norma tersebut, menurut penulis, DPD tidak memiliki fungsi dan 
kewenangan legislatiflasi, pengawasan dan pertimbangan secara penuh. Argumentasi 
penulis, bahwa fungsi legislatiflasi, pengawasan, dan pertimbangan yang dimiliki dan 
dilakukan oleh DPD dalam melaksanakan fungsi dan wewenangnya, misaLembaga Negaraya 
dalam fungsi legislatiflasi, DPD tidak memiliki wewenang  ikut memutuskan atau persetujuan 
terkait dengan RUU mengenai daerah dengan DPR dan Presiden. Terkait dengan fungsi 
pengawasan dan pertimbangan DPD jika dikaji secara filosofis, sesungguhnya tidak memiliki 
fungsi pengawasan dan pertimbangan dalam arti yang sesungguhnya. Argumentasinya, 
produk DPD dalam hal ini hasil pengawasan dan hasil pertimbangan justru menjadi produk 
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DPR dalam arti sesungguhnya., karena hasil pengawasan DPD disampaikan dan 
ditindaklanjuti oleh DPR. 

Kausalitas dari lahirnya praktek tersebut, yang mendasari yakni UU MD3 sebagaimana 
yang diatur berdasarkan Pasal 249  sebagai berikut : 

a. dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi 
daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan 
daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan 
APBN, pajak, pendidikan, dan agama;  

b. menyampaikan hasil pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi 
daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan 
daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan 
undang-undang APBN, pajak, pendidikan, dan agama kepada DPR sebagai bahan 
pertimbangan untuk ditindaklanjuti;  

c. menerima hasil pemeriksaan atas keuangan negara dari BPK sebagai bahan membuat 
pertimbangan kepada DPR tentang rancangan undang-undang yang berkaitan dengan 
APBN;  

d. memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota BPK;  

 

Dari norma tersebut, terdapat kejanggalan dalam hal fungsi dan kewenangan DPD. 
Dalam hal pengawasan, norma tersebut justru tidak tegas dalam hal fungsi dan kewenangan 
pengawasan, karena juga melegitimasi manakala DPD tidak melakukan pengawasan 
terhadap Pemerintah dan pelaksanaan Undang-Undang terkait dengan daerah oleh 
pemerintah. Selain itu, produk pengawasan DPD juga seolah-olah menjadi produk DPR, 
disebabkan DPR yang memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti. Begitu juga dengan 
mengenai pemilihan anggota BPK, DPD lemah. Di negara lainnya, majelis tinggi memliki 
fungsi dan kewenangan yang kuat, misaLembaga Negaraya saja di Belanda, hak prerogatif 
rajapun harus meminta persetujuan senatnya. 

Selain di Belanda, di Italia misaLembaga Negaraya, kedua kamar  memiliki 
kewenangan atau fungsi anggaran untuk menyetujui pengeluaran dan belanja negara yang 
diajukan oleh pemerintah. Hal ini diatur berdasarkan Artikel 81 yang mengatur sebagai berikut 
: Tahune Houses approve every year tahune budgets and expenditure accounts submitted by 
tahune Government. 

Di Indonesia, tidak ada satupun secara expressive verbis bahwa DPD memiliki fungsi 
dan kewenangan terkait dengan APBN. Kejanggalannya, DPD hanya memiliki fungsi 
pertimbangan terkait dengan APBN. Pertimbangan tersebut menurut penulis, tidak berbeda 
dengan pertimbangan Lembaga Swadaya Masyarakatarakat sebagai pemerhati anggaran 
yang memberikan pertimbangan kepada DPR. Argumentasinya, pertimbangan tersebut hanya 
menjadi kewenangan penuh DPR dan pemerintah untuk menindaklanjutinya.  

Praktek tersebut, dalam hasil penelitian penulis, tidak dijumpai pada setiap konstitusi 
diberbagai negara yang penulis teliti dan praktek tersebut merupakan ketidaklaziman 
sebagaimana pada praktek parlemen bikameral diberbagai negara. Hal tersebut juga 
menunjukkan, bahwa praktek sebagaimana jika berdasarkan pada UUD NRI Tahun 1945 
justru terjadi pergeseran menuju negara model parlemen unikameral. Konstitusi menunjukkan 
bahwa DPR adalah lembaga satu-satunya yang melaksanakan fungsi legislatiflasi, 
pengawasan, dan anggaran sebagaimana berdasarkan pada Pasal 20 A ayat (1) UUD NRI 
Tahun 1945. 



 

Berdasarkan pada uraian, bahwa praktik ketatanegaraan secara khusus pada fungsi 
dan kewenangan DPD dalam struktur ketatanegaraan ditinjau dari fungsi legislatiflasi, 
pengawasan, dan fungsi pertimbangan sesungguhnya menerapkan praktek unikameral.  Hal 
tersebut, secara normatif diatur berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 yang menunjukkan bahwa 
hanya DPR yang memiliki fungsi legislatiflasi, pengawasan, dan anggaran. Dewan Perwakilan 
Daerah hanya diberikan fungsi dan kewenangan Dewan Pertimbangan DPR. 

 

2. Rekonstruksi Pengaturan Wewenang DPD Secara Konstitusional Melalui 
Konstitusionalisasi Perspektif Ius Constituendum 

Dalam sistemem bikameral murni (pure bicameralism atau strong bicameralism), ke 
dua majelis   sama-sama mempunyai wewenang setara dan setingkat di bidang legislatiflasi, 
pengawasan, dan anggaran. Dengan sistemem perwakilan bikameral, sebagian atau seluruh 

RUU memerlukan pembahasan dan persetujuan kedua lembaga perwakilan tersebut.58 

Walaupun sistemem bikameral sendiri bervariasi dalam negara federal dan negara 
kesatuan, tetapi prinsip-prinsip yang dianut relatif sama, yaitu lower house bekerja sama 
konstituen nasional atau federal, sedangkan upper house bekerja untuk konstituen daerah 
atau perwakilan daerah.59 

Catatan International Parliamentary Union (IPU) setidaknya menunjukkan bahwa 
terdapat 122 negara menerapkan sistemem unikameral dimana sebagian besar pada negara 
berbentuk kesatuan, dan 62 negara menggunakan sistemem bikameral termasuk Indonesia. 
Gambaran ini jelas berbeda jika disandingkan dengan kesimpulan IDEA sebagaimana dikutip 
Ginanjar Kartasasmita , bahwa dari 54 negara berbentuk perwakilan demokrasi, 32 negara 
memilih sistemem bikameral, sisanya 22 negara memilih sistemem unikameral. Ini berarti 
negara demokrasi mayoritas menggunakan sistemem bikameral. Kesimpulan kedua 
menunjukkan bahwa semua negara federal memilih sistemem bikameral (bicameral system), 
sedangkan negara kesatuan terbagi antara memilih sistemem bicameral atau unicameral. 
Kesimpulan lain menunjukkan bahwa semua negara demokrasi dengan populasi besar 
kecuali Bangladesh memilih sistemem bikameral. Sementara semua negara demokrasi 
dengan wilayah luas kecuali Mozambique memilih sistemem bikameral.  

Penilaian terakhir IDEA dari aspek sistemem Italia menunjukkan pula bahwa dari 10 
negara yang menganut sistemem presidensial, 8 diantaranya menerapkan sistemem 
bikameral kuat. Jika melihat gambaran tersebut dapat dimaklumi mengapa perancang 
konstitusi memilih sistemem bikameral di Indonesia, karena selain pertimbangan jumlah 
penduduk, luas wilayah juga terdapat kemiripan sistemem presidensial sebagaimana 
mayoritas negara yang memilih sistemem bikameral di dunia. 

Patut diingat pula bahwa praktek penyelenggaraan pemerintahan dengan 
menggunakan sistemem bikameral secara efisiensi dan efektivitas merupakan persoalan 
tersendiri, dimana penggunaan sistemem dua kamar setidaknya telah membawa konsekuensi  
bagi keuangan negara yang sedemikian besar dengan hasil yang tak berimbang (non 
effective). Kondisi ini membuat negara-negara seperti Selandia Baru, Denmark dan Swedia 
kembali menerapkan sistemem unikameral. Ini jelas berbalik dengan kondisi di Indonesia. 
Sekalipun demikian, terdapat mekanisme untuk menyelesaikan perselisihan antara majelis 
tinggi dan majelis rendah melalui conference committee sehingga kelemahan sistemem 
bikameral dapat diatasi. 
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Dari aspek kewenangan, negara-negara yang memberikan kewenangan yang sama 
antara majelis tinggi dan majelis rendah dapat dikatakan memiliki sistemem bikameral kuat. 
Sebaliknya, negara-negara yang memberikan kewenangan berbeda sehingga melemahkan 
satu dari yang lain dapat dikatakan memiliki sistemem bikameral lemah. Terlepas dari itu, 
penilaian kuat-lemahnya sistemem bicameral juga ditentukan oleh komposisi, persyaratan 
calon dan mekanisme pemilihan. Hal ini dapat dilihat dalam praktek di Jerman, Kanada, India 
dan Malaysia. 

Berdasarkan pengaturan kewenangan formal DPR dan DPD dalam UUD NRI Tahun 
1945, pada dasarnya dapat dibuat mekanisme dan metode pembentukan UU yang tidak 
membatasi kewenangan DPD sebagaimana yang diatur dalam UU dan Tata Tertib. DPR tidak 
perlu khawatir DPD akan menyebabkan kebuntuan  dalam pembentukan UU sehingga 
melakukan pembatasan dalam UU dan Tata Tertib. RUU yang berkaitan dengan kepentingan 
daerah harus dibahas bersama antara DPR dan DPD, termasuk RUU APBN, RUU yang 
berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama, sehingga dalam pembentukan UU, 
klasifikasi RUU dibagi atas RUU yang merupakan kewenangan DPD untuk ikut membahas 
dan RUU yang bukan merupakan kewenangan DPD untuk ikut membahas. Walaupun 
mekanisme hubungan antara DPR dan DPD dalam pembentukan UU dilaksanakan 
berdasarkan UUD NRI Tahun 1945, tidak akan terjadi kebuntuan.  

Berdasarkan dari uraian beberapa argumentasi akademis dan fakta empirik terkait 
dengan urgensi konstitusionalisasi sebagai wujud penguatan kelembagaan DPD 
menunjukkan bahwa untuk memperkuat fungsi dan wewenang DPD   tidak cukup dengan 
penafsiran konstitusi melalui putusan MK. Dari hasil peneltian pula, terlihat pengaturan  
berdasarkan pada Undang-Undang MD3,  Tata Tertib DPR  merupakan suatu conditional 
confirmed dari gerakan politik DPR dan Presiden. Gerakan politik tersebut yang mengingkari 
Putusan  MK seperti yang dinyatakan oleh Ronald Dworkin60  bahwa tidak layak parlemen 

menolak keadilan hanya karena tidak setuju dengan bagian-bagian tertentu dari konstitusi. 
Selengkapnya pendapat tersebut dikutip sebagai berikut:  

“It would be improper for senators to reject a prospective justice just because tahuney 
disagreed witahun his or her detailed views about constitutional issues.” 

Terlepas dari tidak patuhnya  DPR terhadap Putusan MK, sumber kewenangan 
merupakan sebagai sumber dimana lembaga negara tersebut mendapatkan kewenangan dan 
sekaligus merupakan legitimasi politik sekaligus hukum suatu lembaga negara dalam 
menjalankan kekuasaannya dalam konteks bernegara.  

Secara filosofis, kelahiran suatu lembaga negara juga tidak terlepas dari kuasa rakyat 
yang memberikan legitimasi sekaligus mewakili rakyatnya secara politik dan sekaligus 
gagasan rakyat. Filosofi kehadiran lembaga negara adalah sebagai sarana kedaulatan rakyat.  

 DPD mendapatkan kewenangan secara atributif dari konstitusi sebagai hukum 
tertinggi dalam suatu negara. Semestinya DPD memiliki kewenangan yang seimbang dengan 
DPR di bidang legislatiflasi, pengawasan, dan pertimbangan. Namun ternyata faktanya  
kewenangan DPD sama dengan pihaknon goverment organisation. 

Bikameral pada parlemen Indonesia mengilustrasikan bahwa dalam satu badan 
perwakilan terdiri dari dua unsur yang memiliki kewenangan sama terkait dengan 
pelaksanaan wewenang badan perwakilan.Akan tetapi dalam pelaksanaannya yang tercermin 
pada  perubahan UUD NRI Tahun 1945, belum mencerminkan konsep perwakilan dua kamar. 
MPR memiliki anggota dengan kewenangannya sendiri, begitu juga dengan DPR dan DPD. 
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Sistemem bikameral lahir dari konstitusi tidak hanya berimplikasi terkait dengan model 
yang dikandung oleh konstitusi. Latar belakang  lahirnya kamar kedua diseluruh dunia tidak 
terlepas dari latar belakang gagasan konstitusionalisme yang berimplikasi terhadap 
pembatasan sekaligus bertujuan untuk saling membatasi, mengawasi, mengimbangi, dan 
membagi kewenangan masing-masing lembaga negara. 

Bahkan menggapai ekspektasi untuk meraih penguatan DPD diusulkan selama ini, 
yang termasuk dalam kategori pengusul pertama adalah  usulan dari Komisi Konstitusi, 
kemudian usulan Perubahan Kelima yang diajukan oleh Kelompok DPD di MPR RI pada 
tanggal 8 Juni 2006 yang ditandatangani oleh semua anggota DPD, dan tidak diagendakan 
karena tidak berhasil memenuhi 1/3 jumlah anggota MPR yang merupakan persyaratan untuk 
pengajuan perubahan UUD 1945. Hal tersebut menyebabkan usulan perubahan tidak 
dilanjuntukan dengan surat yang disampaikan kepada Pimpinan MPR RI tertanggal 7 Agustus 
2007. DPD selanjutnya menyusun naskah komprehensif Amandemen UUD NRI Tahun Tahun 
1945, dimana dalam usulannya tersebut dikemukakan agar kewenangan DPD ditambah, 
termasuk dalam pembentukan UU,  agar  DPD memiliki  kewenangan yang sama dengan 
DPR, yaitu keduanya dapat menyetujui, mengusulkan perubahan, atau menolak RUU yang 
diusulkan kamar yang lain. 

Pada prinsipnya, Stone menekankan bahwa konstitusi adalah metanorma karena 
norma hukum spesifik tersebut menyangkut bagaimana ia diterapkan, dibuat dan diproses. 
Pada posisi itu, konstitusi  mensyaratkan adanya legitimasi sosial (termasuk otoritas politik). 
Manakala teori tersebut dikaitkan dengan konstitusionalisasi terkait dengan wewenang DPD 
atau konstitusionalisasi gagasan strong bicameralism pada konstitusi Indonesia, antara lain 
ditentukan oleh  2 indikator yaitu pembentukan undang-undang (law making process)  dan 
legitimasi politik melalui konstitusi.  

Dengan demikian, berdasarkan pada pendapat Stone diatas, pada kajian mengenai 
model ideal  parlemen dalam perspektif ius constituendum sebagai indikator rekonstruksi 
pengaturan fungsi dan kewenangan DPD adalah melalui indikator law making process, yakni 
menurut penulis adalah memasukkan gagasan strong bicameralism sebagai model ideal 
DPD. 

 Argumentasi penulis, bahwa tidak ada satupun di negara penganut bikameralisme, 
baik yang menganut strong bicameralism, maupun yang menganut soft bicameralism, dalam 
hal pembentukan undang-undang menempatkan  kamar pertama secara bersama-sama 
memberikan persetujuan bersama untuk memutuskan terkait RUU yang sedang diajukan. 

Berdasarkan hasil penelitian penulis, misaLembaga Negaraya pada Konstitusi 
Negara Italia, meskipun  telah mengatur kekuasaan Senate of tahune Republic, Chamber of 
Deputies, dan Presidennya, berhak mengajukan suatu RUU. Akan tetapi dalam hal tahap 
akhir dalam hal pengambilan keputusan atau dalam hal persetujuan bersama terkait dengan 
suatu RUU, tetap berada pada kewenangan Senate of tahune Republicdan Chamber of 
Deputies.  

Praktek sebagaimana di Italia, berbeda dengan praktek di Indonesia yang 
sebagaimana berdasarkan konstitusi pasca amandemen justru dalam hal memutuskan suatu 
RUU, ada pada kewenangan DPR dan Presiden. Hal tersebut, menunjukkan, bahwa 
konstitusi pasca amandemen menurut penulis adalah konstitusi abnormal. MisaLembaga 
Negaraya, dalam hasil penelitian penulis,  pada RUU tentang Kawasan Perdagangan Bebas 
dan Pelabuhan Bebas Batam menjadi UU.  Presiden dalam hal ini Pemerintah yang diwakili 
oleh diwakili oleh Menteri Kehakiman dan HAM (Yusril Ihza Mahendra), Menteri Dalam Negeri 
(Dr. Hari Sabarno), Menteri Perdagangan dan Perindustrian (Rini Suwandi), dan Menteri 
Keuangan (Dr. Budiono), memberikan penjelasan tertulis tentang tidak tercapainya 
kesepakatan tersebut, baik dari aspek perundang-undangan maupun substansi RUU dalam 
rapat kerja DPR bersama Pemerintah (14 September 2004).  



 

Hal tersebut menunjukkan bahwa Presiden   tidak menyetujui Usul Inisatif DPR 
mengenai RUU tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam menjadi 
UU. 

Presiden mendasarkan diri kepada ketentuan  Pasal 20 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 
yang mengatur  “Setiap Rancangan Undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat 
dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.” Konsekuensi dari ketentuan ini adalah 
tidak selalu suatu RUU harus mendapat persetujuan bersama.  Dalam hal suatu RUU tidak 
mendapat persetujuan bersama, maka berlaku Pasal 20 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 
bahwa  “Jika Rancangan Undang-undang itu tidak mendapatkan persetujuan bersama, 
Rancangan Undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan 
Perwakilan Rakyat masa itu.”  

Karena terjadi ketidaksepakatan antara DPR dan Pemerintah, maka Pemerintah 
berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, RUU 
tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam tidak mendapat 
persetujuan bersama antara DPR dan Pemerintah. Ketidaksepakatan antara DPR dan 
Pemerintah tersebut menurut Pemerintah terkait dengan hal-hal yang sangat mendasar dalam 
konsep Kawasan Perdagangan Bebas. Substansi-substansi yang tidak disepakati meliputi:  

(1)  cakupan wilayah perdagangan bebas dan pelabuhan bebas; 

(2)  status kepemilikan dan hak pengelolaan pelabuhan laut dan bandar udara di wilayah 
Batam yang akan ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan 
Bebas; dan  

(3)  wewenang penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Kawasan 
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam di Kota Batam. 

 

Dengan demikian, Pemerintah berpendapat bahwa penetapan Kawasan Perdagangan 
Bebas di Pulau Batam sebetuLembaga Negaraya tidak akan menghambat perkembangan 
industri dan tidak akan mengakibatkan relokasi industri yang sudah ada, bahkan akan 
mendorong investasi baru. Demikian alasan mengapa Pemerintah tidak dapat menyetujui 
Usul Inisatif DPR mengenai RUU tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan 
Bebas Batam menjadi Undang-Undang.61 Sebagai konsekuensinya,  maka RUU tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan 
Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi UU tidak bisa diteruskan, karena ada keterkaitan yang 
erat antara RUU tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dan 
RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan 
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi UU. 

Berdasarkan dari realitas tersebut menurut penulis, bahwa tidak menutup 
kemungkinan akan terjadi tarik menarik terkait dengan persetujuan suatu RUU. Konstruksi 
logika penulis,  mayoritas partai politik yang berada pada lembaga DPR adalah partai yang 
bukan partai koalisi pemerintah mengajukan RUU, akan tetapi tidak disetujui oleh pemerintah 
dalam hal ini adalah Presiden, bisa saja terjadi  bahwa RUU secara politik hukum 

                                                             

61
Harmonisasi RUU.Sambutan Pemerintah Atas Rancangan Undang-Undang Tentang Kawasan 

Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Dalam Rapat Paripurna Terbuka Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia Tanggal 14 September 2004. DalamJurnal Legislasi Indonesia - Volume 1 Nomor 2 - 
September 2004.Hlm. 110-118. 



 

menguntungkan pihak tertentu (misaLembaga Negaraya para kapitalis) justru berjalan dengan 
mulus dalam hal pembahasan dan persetujuannya dengan didasari kepentingan Presiden dan 
kepentingan DPR sebagai implikasi koalisi politik partai pemenang pemilu. Argumentasi 
penulis, setiap norma hukum selalu memuat hidden political intension dan setiap RUU dapat 
disetujui tergantung dari konfigurasi politik antara lembaga legislatiflatif dan eksekutifkutifnya. 

Kegaduhan politik legislatiflasi sebagaimana pada fakta diatas, tidak lain menurut 
penulis disebabkan oleh konstitusi pasca mandemen itu sendiri. Hal tersebut, dapat dikaji 
berdasarkan pada Pasal 20 ayat (2) yang mengatur bahwa Setiap rancangan undang-undang 
dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. 

Selanjutnya menurut penulis, bahwa gagasan yang dianut oleh UUD NRI Tahun 1945 
secara filosofis justru tidak menganut model parlemen bikameral secara subtansial. 
Argumentasi penulis, berdasarkan Pada Pasal 20 Ayat (1) yang mengaturbahwaDPR 
memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Dari norma tersebut, mengandung 
makna lahiriah yakni terdapat makna hidden political intension yang justru memberikan 
legitimasi yang lazimnya praktek unikameral dibeberapa negara, yakni hanya lembaga kamar 
pertama yang satu-satunya memiliki kewenangan dalam pembentukan UU.Sedangkan 
kedudukan DPD  justru di posisikan sebagai Dewan Pertimbangan DPR. 

Dengan demikian, menurut penulis, urgensi melakukan gerakan konstitusionalisasi 
penguatan DPD melalui konstitusi tidak terlepas dari kedudukan konstitusi itu sendiri sebagai 
tahune supreme law of tahune land. Disisi lainnya,   penguatan pengaturan kewenangan DPD 
melalui perubahan konstitusi diperlukan karena disebabkan oleh pengaturan sumber 
wewenang atribusi DPD dalam UUD NRI Tahun 1945 yang menempatkan  wewenang DPD 
lemah dibandingkan dengan DPR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan uraian di atas, maka ditetapkan kesimpulan sebagaimana diuraikan 
sebagai  berikut : 

1. Pengaturan wewenang DPD pada Pasal 22 D ayat (1) , ayat (2), dan ayat (3) UUD NRI 
Tahun 1945 dikaitkan dengan wewenang DPR pada Pasal 20 ayat (1) UUD NRI Tahun 



 

1945 menunjukkan adanya ketidakseimbangan wewenang antara DPD dan DPR. Untuk 
terciptanya keseimbangan wewenang itu, dilakukan rekonstruksi wewenang DPD yang 
hakikatnya bahwa DPD berwenang mengajukan RUU, berwenang membahas dan 
menyetujui RUU serta berwenang melakukan pengawasan dalam hal- hal tertentu yang 
berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan,pemekaran, 
dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi 
lainnya; serta perimbangan keuangan pusat dan daerah 

 

2.Model ideal pengaturan fungsi dan wewenang DPD perspektif ius constituendumadalah 
model bikameral murni. Argumentasinya adalah tercerminnya mekanisme yang 
memadukan prinsip keterwakilan rakyat yang mewujud dalam lebaga DPR, dan unsur 
representasi wilayah atau daerah yang mewujud dalam lembaga DPD.  

 

B. Saran 

 

Adapun rekomendasi penulis berdasarkan dari kesimpulan diatas, sebagai berikut : 

1. Rekonstruksi pengaturan  wewenang DPD sebagai lembaga negara yang atributif 
telah dilakukan dengan cara Pengujian Undang-Undang terhadap UUD maupun 
dengan cara perubahan UU tentang MD3, tetapi hasiLembaga Negaraya belum 
maksimal. Secara mendasar dan komprehensif, hendaknya rekonstruksi 
pengaturan fungsi dan wewenang DPD dilakukan melalui amandemen UUD. 

2. Terciptanya wewenang yang berimbang antara DPD dengan DPR. DPD berwenang 
dalam tahap mengusulkan, membahas dan memberikan persetujuan atas RUU yang 
berkaitan dengan daerah, sedangkan DPR memiliki wewenang penuh atas RUU di luar 
materi yang berkaitan dengan daerah. 

3. Model ideal pengaturan wewenang DPD dari perspektif ius constituendum adalah 
pentingnya  ketentuan hukum konstitusi mengatur keterlibatan DPD dalam mengusulkan, 
membahas dan mengambil keputusan pada pembentukan undang-undang desentralisasi 
asimetris berdasarkan  indikator sosial, budaya, adat dan  indikator pembangunan 
ekonomi.  
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MENCERMATI HAK VETO OLEH PRESIDEN  

DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG 

Oleh  

Dr. Jimmy Z. Usfunan, SH.,MH62 

(email: j.usfunan@gmail.com) 

 

Douglas Verney mengidentifikasi beberapa ciri dari sistemem Presidensiil, 

diantaranya:63 

1. Tahune Assembly remains an as Assembly only (Majelis tetap sebagai majelis)  
2. Tahune executive is not divided but is a President elected by tahune people for 

a definite term at tahune time of Assembly elections. (Eksekutifkutif tidak 
dibagi tetapi hanya ada seorang Presiden yang dipilih oleh rakyat untuk 
masa jabatan tertentu pada saat majelis dipilih) 

3. Tahune Head of Government is Head of State (Kepala Pemerintahan adalah 
Kepala Negara) 

4. Tahune President appoints  heads of departments who are his subordinates 
(Presiden mengangkat Kepala Departemen yang merupakan bawahannya) 

5. Tahune President is sole executive (Presiden adalah eksekutifkutif tunggal) 
6. Members of  tahune Assembly are not eligible for office in tahune administration 

and vice versa (Anggota Majelis tidak boleh menduduki jabatan 
pemerintahan dan sebaliknya) 

7. Tahune executive is responsible to tahune constitution (Eksekutifkutif 
bertanggung jawab kepada konstitusi) 

8. Tahune President cannot dissolve or coerce tahune Assembly (Presiden tidak 
dapat membubarkan atau memaksa Majelis) 

9. Tahune Assembly is ultimately supreme over tahune otahuner branches of 
government and tahunere is no fusion of tahune executive and legislatiflatif 
branches as in a parliament (Majelis berkedudukan lebih tinggi dari bagian-
bagian pemerintah lain dan tidak ada peleburan bagian eksekutifkutif dan 
legislatiflatif seperti dalam sebuah parlemen) 

10. Tahune executive is directly responsible to tahune electrorate (Eksekutifkutif 
bertanggung jawab langsung kepada para pemilih) 

11. Tahunere is no focus of power in tahune political system (Tidak ada fokus 
kekuasaan dalam sistemem politik). 
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Amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pada tahun 1999 – 2002, 

mengarahkan pada penguatan sistemem Presidensiil. Perubahan ini, tiada lain dari 

sejarah ketatanegaraan sebelumnya. Dalam Pelaksanaan fungsi legislatiflasi, 

terdapat 2 mekanisme yaitu: 

1. Pembahasaan Undang-Undang oleh DPR saja dan Presiden diberi hak 

veto. 

2. Pembahasan undang-undang antara DPR dan Presiden  

Pembahasan Undang-Undang oleh DPR dan Presiden diberi hak Veto 

 Pola ini dilakukan di Amerika Serikat, dengan menekankan pada 

pelaksanaan pemisahan kekuasaan secara murni. Dalam pemikiran doktrin 

pemisahan kekuasaan yang dikenalkan oleh Baron De Montesquieu, menekankan 

pada 3 kekuasaan yang terpisah, yakni kekuasaan eksekutifkutif, legislatiflatif dan 

kekuasaan yudisial. Pemikiran Montesquieu diarahkan pada menghindari 

absolutism kekuasaan, yang dipegang oleh satu tangan. John D Richard menyitir 

pendapat Montesquieu menyatakan bahwa  

“firmly committed to tahune rule of law, Montesquieu believed tahunat tahune 

division of tahune state’s powers into distinct spheres of legislatiflatif, 

executive, and judicial autahunority would prevent tyranny… [h]e advocated 

tahunat allowing each branch to check tahune powers of tahune otahuner two 

branches would ensure compliance witahun tahune rule of law. Tahunerefore, 

no individual branch of government could tahunreaten tahune freedom”.64  

Pandangan John Richard menggambarkan pemikiran Montesquieu dalam melihat 

suatu kenyataan bahwa pemisahan kekuasaan dilakukan untuk menjamin 

penerapan prinsip “rule of law”. Dengan demikian, secara a contrario, bahwa cabang 

kekuasaan eksekutifkutif, legislatiflatif dan yudikatif yang dipisahkan secara tegas, 

akan bertentangan dengan rule of law. Dengan artian akan menimbulkan 

kesewenang-wenangan. Tujuan pemisahan tersebut antara lain adalah menjalankan 

fungsi kontrol, menjaga keamanan dan menjalankan pemerintahan negara.  
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Konsep check and balances berasal dari teori klasik tentang mixed atau balanced 

government yang dipraktekkan di Inggris.65 Kendati Mixed government tidak 

mendasarkan pada pembagian kekuasaan namun lebih menekankan pada 

partisipasi dari kelompok/ kelas sosial yang ada dalam masyarakatarakat saat itu. 

Terdapat, tiga kelas sosial di Inggris yaitu raja, para tuan tanah (lord), dan 

kelompok yang mewakili mayoritas masyarakatarakat (commons) harus terlibat 

dalam penyusunan undang-undang sehingga tidak ada satu kelompok yang 

memaksakan kehendaknya.  

Pada praktek ketatanegaraan modern saat ini pengalaman meunjukkan bahwa 

berbagai negara melaksanakan percampuran antara doktrin separation of powers 

dan check and balances dalam satu kesatuan. Seperti dalam Konstitusi Amerika 

Serikat dimana secara jelas membagi kekuasaan dalam tiga cabang yaitu 

eksekutifkutif, legislatiflatif dan yudikatif. Secara khusus memberikan ruang 

kebebasan kepada Congress untuk membentuk undang-undang dan akan di veto 

oleh Presiden jika tidak sesuai dengan pemikirannya.  

 

Pembahasan Undang-Undang Yang Dilakukan Bersama antara DPR dan Presiden 

Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 

menentukan: 

(1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk Undang 

undang.  

(2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat 

dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.  

(3) Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, 

rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan 

Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.  

(4) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui 

bersama untuk menjadi undang-undang.  
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(5) Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut 

tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak 

rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang 

tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.  

 

UUD 1945 nampaknya juga mengakui percampuran antara doktrin 

separation of powers dengan check and balances. Sebagaimana diketahui, UUD 

1945 secara jelas membedakan antara kekuasaan pemerintahan (eksekutifkutif), 

kekuasaan membentuk undangundang (legislatiflatif), serta kekuasaan kehakiman 

(yudikatif) serta mengalokasikan kekuasaan tersebut masing-masing dalam suatu 

lembaga khusus. 

Pasal 20 Ayat (1) menekankan pada kekuasaan membentuk undang-undang 

ada di DPR, namun dalam ketentuan berikut, Presiden diberikan ruang untuk 

membahas RUU bersama DPR. Secara logika, maka kekuasaan Presiden sama 

dengan 50% dari Kekuasaan DPR dalam fungsi legislatiflasi. Mengingat tidak 

adanya persetujuan Presiden dalam suatu RUU, maka RUU tidak bisa dijadikan 

undang-undang. Namun, kekuasaan membentuk undang-undang nampak pada 

ayat (5), apabila dalam 30 hari RUU yang disetujui, tidak ditandatangani oleh 

Presiden, maka RUU sah menjadi undang-undang.  

Pola Pembahasan Undang-Undang yang mengikutsertakan Presiden, secara 

tidak langsung telah menampilkan veto. Hanya saja veto dalam hal ini dijalankan 

pada pada momentum pembahasan. Pola Eropa Kontinental, menekankan pada 

hukum administrasi negara. Atas dasar itu, pemerintah dalam konsep “bestuur” 

adalah kekuasaan yang tidak hanya ada dilapangan eksekutifkutif, melainkan juga 

masuk ke ruang legislatiflatif dan yudisial. Ketika Eksekutifkutif memliki ruang 

membuat peraturan kebijakan, maka dalam hal memenuhi persoalan teknis di 

lapangan. Untuk itu, menjadi sulit jika peraturan kebijakan yang sesuai dengan 



 

kondisi riil, SDM, sarana-prasarana, anggaran, itu dibenturkan dengan aturan 

undang-undang yang sama sekali tidak melibatkan eksekutifkutif, dalam 

pembahasannya. Sehingga harus ada harmonisasi pandangan antara legislatiflatif 

dan eksekutifkutif, sejak awal dalam perencanaan, pembahasan undang-undang. 

Dengan demikian, kondisi ketatanegaraan saat ini sudah tepat, dan tidak perlu hak 

veto. 

 

Kesimpulan 

Dengan demikian, dikarenakan pola Eropa Kontinental, sehingga undang-undang 

harus diterjemahkan oleh Eksekutifkutif melalui pelaksanaan undang-undang 

ataupun pembentukan kebijakan melalui peraturan yang lebih rendah. Oleh sebab 

itu, akan sulit apabila Pemerintah tidak diikutsertakan sejak awal dalam 

pembahasan undang-undang. Pola yang telah dijalankan di Indonesia, secara tidak 

langsung telah menunjukkan adanya hak veto. Dengan demikian, kondisi 

ketatanegaraan saat ini sudah tepat, dan tidak perlu hak veto. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PENEGASAN  SISTEMEM PRESIDENSIAL   

MELALUI PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG 

Oleh: 

Made Nurmawati,SH.MH
66

 

A. Pendahuluan. 

Perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 

Tahun 1945), telah merubah struktur ketatanegaraan Indonesia  baik secara vertical maupun 

horizontal. Oleh banyak kalangan perubahan tersebut dinilai sifatnya hanya tambal sulam,tidak ada 

kejelasan konsep yang dipakai, sehingga menimbulkan berbagai permasalahan dalam struktur 

ketatanegaraan Indonesia. Disatu sisi, bahwa sistemem pemerintahan yang dibangun dalam 

perubahan UUD  1945 adalah sistemem pemerintahan presidensial. Pilihan terhadap sistemem ini, 

dimaksudkan agar terbentuknya pemerintahan yang kuat dan stabil melalui pemisahan cabang-cabang 

kekuasaan, dan antara cabang-cabang tersebut tak satupun lebih dominan, serta terwujudnya 

mekanisme check and balances. Namun disisi lain, sistemem yang dibangun melalui perubahan  

UUD Tahun 1945   menganulir kemungkinan mewujudkan obsesi tersebut. Hal tersebut tampak dari 

rumusan pasal-pasal yang terdapat di dalam perubahan UUD  1945,  

Ada beberapa hal yang berubah dengan dilakukannya amandement terhadap UUD 

Tahun 1945  diantaranya adalah : a. reposisioning kedudukan  lembaga-lembaga negara  

dimana jika sebelumnya Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memgang kedudukan yang 

tertinggi (supreme), maka setelah amandemen memegang kedudukan yang sejajar  

dibandingkan dengan lembaga-lembaga negara lainnya ( Pasal 1 ayat 2 UUD Tahun 1945); b. 

MuncuLembaga Negaraya lembaga-lembaga negara baru untuk memperkuat mekanisme 

checks and balances ; c. penguatan sistemem presidensiil; dan  Penguatan cita persatuan dan 
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keragaman dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia. 
67

 Selain hal tersebut 

perubahan juga terkait kewenangan lembaga negara, dimana setelah perubahan terhadap 

UUD Tahun 1945 terjadi reduksi kewenangan, dimana salah satunya adalah  terkait 

sistemem legislatiflasi yang dibangun. Kewenangan dalam pembentukan Undang-Undang 

(UU). Bila sebelum amandement kewenangan pembentukan UU adalah ditangan Presiden, 

maka seteah amandement kewenangan pembentukan UU ada ditangan Dewan Perwakilan 

Rakyat (DPR). Hal tersebut dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 20 ayat (1) UUD Tahun 1945 

yang menyebuntukan: “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk 

undang-undang ”. Sementara itu Pasal 5 ayat (1) UUD Tahun 1945 menyebuntukan : 

“Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat”. 

Dengan demikian maka  dalam Sistemem legislatiflasi Indonesia Presiden tidak memiliki 

kekuasaan dalam pembentukan UU, tetapi diberikan semacam “hak veto”. Hal tersebut 

dapat dilihat dari rumusan Pasal 20  ayat (5) UUD Tahun 1945. Secara terperinci Pasal 20 UUD 

Tahun 1945 menyebuntukan bahwa : 

(1) DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. 

(2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan 

Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. 

(3) Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan 

undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan 

Rakyat 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 tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-

undang dan wajib diundangkan. 

 

Rumusan tersebut menyiratkan adanya kewenangan dari   presiden untuk dapat menolak 

mengesahkan RUU yang telah disetujui bersama. Inilah yang dimaknai adanya semacam “hak veto” 
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dari presiden. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah hak veto tersebut dapat  menguatkan 

sistemem pemerintahan presidensial yang dianut ataukah justru melemahkan? 

B. Konsep Sistemem Pemerintahan Presidensial 

Secara umum sistemim pemerintahan terbagi atas tiga bentuk yakni sistemim pemerintahan 

Presidensil, sistemem pemerintahan parlementer dan sistemem  campuran yang kadang-kadang 

disebut “kuasi Presidensil” atau “kuasi parlementer”. sistemem pemerintahan Presidensil yang 

diadopsi oleh Undang-Undang Dasar 1945 menurut Jimly Asshiddiqie memiliki lima perinsip penting, 

yaitu:
68

 

(1) Presiden dan Wakil Presiden merupakan satu institusi penyelenggara kekuasaan 

eksekutifkutif negara yang tertinggi dibawah Undang-Undang Dasar. 

(2) Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh rakyat secara langsung dan karena itu secara 

politik tidak bertanggungjawab kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat atau lembaga 

parlemen, melainkan bertanggungjawab langsung kepada rakyat yang memilih.  

(3) Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat dimintakan pertanggungjawaban secara 

hukum apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum dan 

konstitusi.  

(4) Para menteri adalah pembantu Presiden.  

(5) Untuk membatasi kekuasaan Presiden yang kedudukannya dalam sistemem 

Presidensil sangat kuat sesuai dengan kebutuhan untuk menjamin stabilitas 

pemerintah, ditentukan pula masa jabatan Presiden lima tahunan tidak boleh dijabat 

oleh orang yang sama lebih dari dua masa jabatan.  

 

Kelima ciri tersebut merupakan ciri sistemem pemerintahan Presidensil yang dianut 

oleh Undang-Undang Dasar 1945 hasil perubahan. Dalam sistemem pemerintahan presidensial 

badan eksekutifkutif dan legislatiflatif memiliki kedudukan yang independen. Kedua badan 

tersebut tidak berhubungan secara langsung sebagaimana dalam sistemem pemerintahan 

parlementer. Dalam sistemem presidensial tidak mengenal adanya lembaga pemegang 

supremasi tertinggi, dan kekuasaan negara  negara dipisahkan (separation of power) 

menjadi tiga cabang kekuasaan, yakni legislatiflatif, eksekutifkutif, dan yudikatif, yang 
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secara ideal diformulasikan sebagai ”Trias Politica” oleh Montesquieu. Adapun ciri-ciri 

dari sistemem pemerintahan presidensial, menurut Jimly Assidiqie adalah : 

1. Presiden sebagai kepala negara dan sekaligus sebagai kepala pemerintahan. 

2. Kekuasaan eksekutifkutif seorang presiden diangkat berdasarkan demokrasi rakyat dipilih 

secara langsung oleh rakyat. 

3. Presiden mempunyai hak istimewa atau hak perogratif untuk mengangkat maupun 

menghentikan menteri-menteri yang memimpin suatu departemen maupun non-departemen. 

4. Presiden tak dapat membubarkan parlemen, seperti dalam sistemem pemerintahan 

parlementer. 

5. Parlemen mempunyai kekuasaan legislatiflatif dan juga sebagai lembaga perwakilan. Anggota 

parlemen dipilih langsung oleh rakyat. 

6. Para menteri bertanggung jawab hanya kepada kekuasaan eksekutifkutif. 

7. Kabinet dibentuk oleh presiden, dan cabinet juga bertanggung jawab kepada presiden bukan 

bertanggung jawab kepada parlemen maupun kepada legislatiflatif. 

8. Karena presiden tidak dipilih oleh parlemen. Jadi presiden tidak bertanggung jawab kepada 

parlemen.
69

 

Salah satu prinsip yang penting dalam sistemem pemerintahan presidensial adalah adanya 

sistemem check and balance dapat menghasilkan keseimbangan antar organ yang diserahi tugas. 

Perlunya mekanisme saling mengawasi dan perimbangan ini tidak terlepas dari teori Trias Politica 

sebagaimana dikemukakan oleh Montesquieu. Bagaimana format checks and balances ini dijalankan 

terlihat dalam konstitusi suatu negara.  

C. Hak Veto dalam Pembentukan UU di Indonesia 

Sebelum membahas tentang hak veto maka perlu dipahami terlebih dahulu  lembaga yang 

berwenang membentuk UU (yang mempunyai fungsi legislatiflasi). Lembaga tersebut adalah lembaga 

perwakilan yang penyebutannya berbeda-beda diberbagai negara, seperti misaLembaga Negaraya 

Congress di Amerika Serikat dan Filipina, Diet di Jepang, serta MPR yang teridir dari DPR dan DPD di 

Indonesia dan sebagainya.  Menurut Calvin Mackenzie menyatakan ada 3 fungsi lembaga perwakilan 

yakni; legislatiflation, representation dan administrative oversight.
70

  Demikian pula menurut Maurice 
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Duverge
71

 bahwa kekuasaan dari majelis perwakilan adalah dalam membuat UU. Kemudian Jimly 

Assidiqie  menyatakan bahwa fungsi dari lembaga legislatiflatif adalah; fungsi pengaturan 

(legislatiflasi), fungsi pengawasan (kontrol) dan fungsi perwakilan ( representasi). Fungsi legislatiflasi 

adalah merupakan fungsi yang berkaitan dengan pembuatan peraturan perundang-undangan yang 

mengikat warga masyarakatarakat.Fungsi-fungsi tersebut dalam negara yang menganut sistemem 

bikameral diberikan kepada kedua kamar secara bervariasi. 
72

 Demikian juga haLembaga Negaraya 

dengan negara –negara yang menganut sistemem pemerintahan yang berbeda baik presidensiil 

maupun parlementer selain terdapat  perbedaan terkait jumlah kamar yang ada, dimana ada yang 

menganut one cameral system, bicameral maupun tricameral system, juga adanya perbedaan 

kewenangan atau kekuasaaan dari lembaga-lembaga negara . Khusus terkait fungsi pembentukan UU 

juga,  terdapat berbagai variasi berkaitan dengan pembentukan Undang-Undang. 

 Terkait   pembentukan UU ( fungsi legislatiflasi )  dalam sistemem ketatanegaraan Indonesia 

sebagaimana telah diurakan diatas, diatur dalam Pasal 20 ayat (1) jo Pasal 5 ayat (1) UUD Tahun 

1945, dimana kewenangan untuk mengajukan RUU tersebut  diberikan kepada DPR dan Presiden. 

Presiden disini berhak untuk mengajukan RUU sedangkan kekuasaan dalam pembentukan RUU ada 

ditangan DPR. Selanjutnya dalam Pasal 20 Ayat (2) dan Ayat (3) UUD 1945 menyebuntukan bahwa, 

suatu RUU hanya dapat menjadi UU apabila ada persetujuan bersama dari DPR dan Presiden. Bila RUU 

itu tidak mendapat persetujuan bersama, maka RUU tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam 

persidangan DPR masa itu. Rumusan tersebut mengandung arti bahwa, baik DPR maupun Presiden, 

mempunyai hak yang sama untuk menyetujui atau tidak menyetujui sebuah RUU. Kalau salah satu 

pihak baik DPR ataupun Presiden secara kelembagaan tidak menyetujui RUU tersebut,  maka RUU itu 

tidak dapat menjadi UU. 

 Ketidak setujuan atau penolakan salah satu lembaga terhadap suatu RUU, sebagaimana 

telah diuraikan dimuka dapat dikatakan adanya semacam  “hak veto” . Istilah Veto berasal dari 

Bahasa Latin yang artinya “saya melarang” atau “saya menolak”.
73

 Sedangkan dalam Kamus Besar 

Bahasa Indonesia berarti ; hak menolak/membatalkan  keputusan atau melarang berlakunya UU 

(keputusan,dsb).
74

 Sedangkan dalam Black Law Dictionary 
75

 mangartikan veto sebagai: A power of 
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one governmental branch to prohibit an action by anotahuner branch; esp, a chief executive's refusal 

to sign into law bill passed by tahune legislatiflatif.  Dari difinisi tersebut  maka dalam konteks 

ketatanegaraan , khususnya pembentukan UU , maka hak veto dapat diartikan sebagai hak menolak 

suatu rancangan UU. Penggunaan hak veto ini juga berbeda-beda antara negara dengan sistemem 

presidensiil dan parlementer serta antara negara-negara yang menganut onecameral, bicameral 

mupun multy cameral. Hak veto juga tidak hanya dilakukan antara legislatiflatif maupun exekutif 

bahkan antara kamar/lembaga di legislatiflatif sendiri yang terdiri lebih dari satu kamar/lembaga. 

Dalam  UUD Tahun 1945, tidak menyebut secara tegas bahwa ketidak setujuan atau 

penolakan Presiden atau DPR  itu disebut  sebagai "hak veto", tetapi esensinya adalah sama, yakni 

ada hak Presiden atau DPR untuk menolak RUU yang dibahas di DPR.
76

 Selanjutnya dalam  Pasal 20 

ayat (4) UUD Tahun 1945 ditentukan bahwa RUU tersebut harus disahkan oleh Presiden. Namun 

dalam ayat berikutnya  mengatur bahwa  meskipun RUU tersebut sudah mendapat persetujuan 

bersama, tetapi kemudian tidak disahkan oleh Presiden akan berakibat bahwa RUU tersebut 

berlaku menjadi UU dalam jangka waktu 30 hari (Pasal 20 ayat (5) UUD Tahun 1945).  

Rumusan Pasal 20 ayat (5) UUD Tahun 1945  mencerminkan adanya hak tolak Presiden, 

hanya saja hak tolak tersebut menjadi tidak berarti secara hukum, karena suatu RUU yang telah 

disetujui, akan tetap menjadi UU tanpa pengesahan Presiden. Hal ini berakibat bahwa hak tolak 

Persiden menjadi hilang, padahal hak tolak adalah merupakan senjata yang efektif untuk 

mengcounter atau menghadapi kekuatan lembaga lain dalam rangka hubungan saling 

mengendalikan.
77

 Atau dapat dikatakan bahwa di Indonesia,  RUU tersebut otomatis akan berlaku 

tanpa memerlukan upaya-upaya hukum tertentu. Karena itu kontruksi dalam pembentukan UU , 

tidak mencerminkan adanya  checks and balances antara Eksekutifkutif dan Legislatiflatif dalam 

pembentukan UU. 

Jika dibandingkan dengan Amerika yang terkenal dengan sistemem presidensiaLembaga 

Negaraya. dalam Konstitusi nya ditegaskan bahwa, tidak ditandanganinya suatu RUU oleh Presiden 

juga menunjukkan telah terjadinya “veto” oleh Presiden.
78

 Di negara adikuasa seperti Amerika 

Serikat, Presiden memiliki hak untuk memveto suatu rancangan undang-undang yang dapat 
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merugikan jalannya pemerintahan. Presiden dapat memveto Rancangan Undang-undang (RUU) yang 

diajukan oleh DPR, Senat dan Kongres sekalipun jika itu menyangkut keselamatan jalannya 

pemerintahan.
79

 Hal ini diperoleh untuk mengimbangi besarnya kekuasaan lembaga legislatiflatif.  

Tidak hanya  Amerika  P 

enggunaan hak veto dalam pembentukan UU dalam praktek ketatanegaraan beberapa negara 

dipakai dimaksudkan untuk memperkuat mekanisme checks and balances dalam sistemem 

pemerintahan presidensial. 

 Di Indonesia ketika presiden tidak menandatangani (diartikan menolak) suatu RUU ,maka itu 

berakibat bahwa  dalam jangka waktu 30 hari akan otomotasi menjadi UU. Sehingga veto yang 

dilakukan menjadi tidak ada artinya. Hal ini berbeda dengan ketentuan dalam  Konstitusi AS, dimana  

veto Presiden tersebut dapat dibatalkan dengan persetujuan kembali oleh 2/3 anggota parlemen. 

Dengan ditolaknya veto tersebut, maka RUU itu akan menjadi UU, dan Presiden wajib untuk 

mengesahkannya. Secara garis besar dalam kaitan dengan pembentukan UU menurut Konstitusi AS 

dijelaskan bahwa setiap RUU yang akan disahkan oleh House of Representatives dan Senat sebelum 

menjadi hukum, sebelumnya harus diajukan kepada Presiden  untuk mendapakan pesetujuan. Bila dia 

setuju maka harus ditandatangani, dan bila tidak maka dia harus mengembalikannya dengan alasan-

alasan penolakannya kepada kamar/majelis asal RUU. Ia juga harus memasukkan penolakannya secara 

luas  ke dalam jurnal dan memprosesnya untuk dipertimbangkan kembali. Jika sesudah 

dipertimbangkan kembali, dua pertiga dari anggota kamar  harus menyetujui untuk meloloskan RUU 

tersebut. RUU tersebut bersama keberatan-keberatannya harus dikiririm ke kamar yang lain untuk 

dipertimbangkan kembali. Jika disetujui oleh dua pertiga anggota kamar/majelis tersebut, maka RUU 

tersebut akan menjadi UU. Suara dari kedua kamar harus ditentukan dengan setuju/tidak, dan nama 

dari orag-orang yang memilih setuju dan tidak, dimasukkan pada jurnal dari tiap-tiap kamar/majelis. 

Jika suatu RUU tidak dikembalikan oleh Presiden dalam waktu 10 hari (kecuali hari minggu), setelah 

diterima, maka RUU akan menjadi UU/law seperti jika Presiden menandatanganinya, kecuali bila 

Congress mencegah pengembaliannya maka tidak akan menjadi hukum (Art 1, sec.7.2). 

Untuk membentuk sistemem pemerintahan presidensiil yang lebih stabil, dan bekerjanya 

checks and balances dalam proses pembentukan UU, maka seharusnya Presiden,DPR dan DPD 

mempunyai kewenangan yang sama untuk melakukan  veto. Veto  dapat dilakukan  oleh Presiden 

terhadap DPR dan sebaliknya,  dan bahkan DPD terhadap DPR sebagai penyeimbang  terhadap 

kebijakan yang dibuat DPR. Demikian juga Jika format presidensial yang ingin dipakai maka  

mekanisme cheks and balances harus diperkuat, tidak saja antara Presiden DPR dan DPD tetapi juga 
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dalam lembaga perwakilan itu sendiri, antara lain melalui hak veto yang dimiliki Presiden dan hak veto 

serupa yang dimiliki secara bersama-sama oleh DPR dan DPD (melalui sidang MPR). Demikian juga 

haLembaga Negaraya dengan kedudukan Presiden dalam kekuasaan membentuk undang-undang 

harus ditempatkan sebagai pengejawantahan atas prinsip checks and balances,artinya  presiden 

diberi hak untuk memveto atau menolak RUU yang disahkan oleh DPR jika presiden tidak sepakat 

atau keberatan menjalankan UU tertentu yang dihasilkan DPR. Hanya saja ada beberapa batasan 

yang perlu diberikan dalam menggunakan hak tersebut untuk menghindari penggunaan hak veto 

yang semena-mena, yakni melalui penolakan hak veto tersebut oleh legislatiflatif (DPR) dengan 

dukungan sejumlah suara tertentu dari anggota legislatiflatif, sebagaimana haLembaga Negaraya di 

AS. Disini presiden dapat memveto RUU yang telah diputuskan parlemen, dan parlemen juga dapat 

menganulir veto (override) dengan dukungan mayoritas kongres, dan jika setelah divoting kongres 

menyatakan UU harus dijalankan, maka presiden harus  mengesahkan menjadi UU.
80

 

Penutup. 

1. Kewenangan pembentukan UU dalam UUD Tahun 1945 yang menganut sistemem 

pemerintahan presidensiil diberikan kepada DPR sebagaimana ditentukan dalam Pasal 

20  dan juga kepada Presiden (Pasal 5 UUD Tahun 1945). 

2.  Presiden diberi kewenangan untuk mem”veto” suatu RUU, hanya saja hak ini harus 

dibatasi guna mencegah kesewenang-wenangan dan menggunakan hak veto yakni 

melalui diberikannya kemungkinan untuk penolakan hak veto tersebut oleh 

legislatiflatif (DPR) dengan dukungan sejumlah suara tertentu dari anggota 

legislatiflatif, sebagaimana haLembaga Negaraya di AS. 
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BAB I.PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Salah satu tiang utama dalam penyelenggaraan pemerintahan suatu negara 

adalah pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, harmonis, dan 

mudah diterapkan dalam masyarakatarakat. Sebagai suatu wacana untuk 

melaksanakan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik diperlukan 

adanya suatu peraturan yang dapat dijadikan pedoman dan acuan bagi para pihak 

yang berhubungan dengan pembentukan  peraturan Perundang-undangan. 

Proses atau tata cara pembentukan undang-undang merupakan suatu 

tahapan kegiatan yang dilaksanakan secara berkesinambungan untuk membentuk 

undang-undang. Proses diawali dari terbentuknya suatu ide atau gagasan tentang 

perlunya pengaturan terhadap suatu permasalahan, yang kemudian dilanjuntukan 

dengan kegiatan mempersiapkan rancangan undang-undang baik oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat,oleh Dewan Perwakilan Daerah maupun oleh Presiden, kemudian 

pembahasan rancangan undang-undang di Dewan Perwakilan Daerah untuk 

mendapatkan persetujuan bersama dilanjuntukan dengan pengesahan diakhiri 

dengan pengundangan. 

Pasca perubahan UUD 1945 paradigma ketatanegaraan Negara Indonesia 

mengalami perubahan. Perubahan yang dimaksud terutama dapat ditelusuri dalam 

kelembagaan negara. Sebelum Perubahan UUD 1945 terdapat lembaga tertinggi 

negara dan lembaga tinggi negara. Setelah Perubahan UUD 1945 struktur 

kelembagaan negara telah mengalami perubahan yaitu sekarang hanya ada lembaga 

Negara.Bila dikaitkan dengan perubahan UUD 1945 ada empat prinsip yang 

disepakati PAH I MPR RI dalam melakukan perubahan UUD 1945 yaitu : 



 

1. Pembagian kekuasaan Negara; 

2. Membatasi kekuasaan Presiden; 

3. Memberdayakan Dewan Perwakilan rakyat ; 

4. Menciptakan system Pemerintahan yang berimbang ( Check and Balances). 

Identifikasi formulasi kewengan yang membentuk diatur dalam UUD NRI 

1945  dimiliki oleh : 

1.Pasal 5 ayat (1) ,Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang 

kepada Dewan Perwakilan Rakyat; 

2.Pasal 20 ayat (1) ,Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan 

membentuk Undang-Undang; 

3.Pasal 22 D ayat (1), Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada 

Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan 

dengan otonomi daerah,hubungan pusat dan daerah ,pembentukan dan 

pemekaran daerah serta penggabungan daerah ,pengelolaan sumber daya 

alam dan sumber daya ekonomi lainnya,serta yang berkaitan dengan 

perimbangan keuangan pusat dan daerah. 

 

Dari ketentuan dalam UUD 1945 dapat ditarik kesimpulan ada tiga lembaga 

yang berwenang dalam pembentukan undang-undang atau dalam legislatiflasi  yaitu 

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Presiden. Dalam 

kententun UUD 1945 diatur bahwa setiap rancangan undang-undangdibahas oleh 

DPR untuk mendapatkan persetujuan bersama. Apabila tidak mendapat 

persetujuan bersama maka rancangan undang-undang tersebut tidak boleh 

diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu. Ditentukan juga bahwa Presiden 

mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk 

menjadi undang-undang, dan jika rancangan yang sudah disetujui bersama 

tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam jangka waktu tigapuluh hari semenjak 

rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut 

sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.  

Dengan pengaturan pembentukan undang-undang seperti di atas, dapat 

dipertanyakan, apakah relevansi keterlibatan Presiden dalam pembentukan undang-

undang tersebut. Sebab bila dilihat dari posisi DPR sebagai lembaga legislatiflatif 

dan fungsi legislatiflasi yang dimiliki maupun kekuasaan yang diberikan oleh 



 

konstitusi sebagai pembentuk undang-undang, sebaiknya DPR diberikan wewenang 

untuk melaksanakan fungsi legislatiflasinya secara mandiri dan lembaga lain yang 

bukan lembaga legislatiflasi tidak perlu terlibat terlalu jauh dalam pembentukan 

undang-undang.81 Untuk itu, kajian terhadap Penataan Ulang Sistemem 

Legislatiflasi:  Presiden Tidak Memiliki Kekuasaan Dalam Pembentukan Undang-

Undang,  Tetapi Diberikan Hak Veto. 

Dari uraian latar belakang tersebut maka penulis melakukan spesifikasi 

dalam hal melakukan kajian dengan melakukan analisis terhadap Penataan Ulang 

Sistemem Legislatiflasi:  Presiden Tidak Memiliki Kekuasaan Dalam Pembentukan 

Undang-Undang,  Tetapi Diberikan Hak Veto. 

BAB II. PEMBAHASAN  

Montesquieu dalam buku L’Esprit des Lois (Tahune Spirit of Laws) 

mengatakan dalam suatu negara, terdapat tiga cabang kekuasaan. Cabang-cabang 

kekuasaan tersebut terdiri dari Eksekutifkutif, Legislatiflatif dan Yudikatif. 

Kekuasaan Eksekutifkutif adalah kekuasaan untuk menjalankan undang-undang, 

termasuk menjalankan pemerintahan berdasarkan undang-undang (hukum); 

kekuasaan Legislatiflatif adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang; dan 

kekuasaan Yudikatif adalah kekuasaan untuk mengadili pelanggaran undang-

undang. Untuk menghindari tirani maka ketiga cabang kekuasaan tersebut tidak 

boleh berada dalam satu tangan.  

Sistemem pemerintahan dalam ilmu negara umum (algemeine staatslehre) 

adalah sistemem hukum ketatanegaraan baik yang berbentuk monarki maupun 

republik, yaitu menyangkut hubungan antar pemerintahdan badan yang mewakili 

rakyat.82Sedangkan menurut Mahfud yang dikutip oleh Saldi Isra,83  sistemem 

pemerintahan dikatakan sebagai suatu sistemem hubungan tata kerja antar 

lembaga-lembaga negara. Dalam konteks Negara Republik Indonesia, cabang 

kekuasaan Eksekutifkutif dijalankan oleh Presiden; cabang kekuasaan Legislatiflatif 
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dijalankan oleh DPR dan DPD; dan cabang kekuasaan Yudikatif dijalankan oleh 

Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Salah satu hal yang unik 

dalam sistemem ketatanegaraan Indonesia adalah bahwa Presiden mempunyai 

dwifungsi, yaitu menjalankan fungsi Eksekutifkutif dan fungsi Legislatiflatif.  

Dalam tataran praktik, penting untuk menjaga supaya ketiga cabang 

kekuasaan negara tetap seimbang. Artinya, lembaga-lembaga pemegang cabang 

kekuasaan Eksekutifkutif, Legislatiflatif dan Yudikatif harus tetap seimbang. Tidak 

boleh ada salah satu lembaga yang menjadi lebih kuat dari lembaga-lembaga yang 

lain. Jika salah satu lembaga tersebut menjadi lebih kuat dari lembaga-lembaga 

yang lain, maka bukan tidak mungkin akan membuatnya menyalahgunakan 

kekuasaannya. Untuk menjaga supaya lembaga-lembaga tersebut tetap seimbang 

maka dibuat mekanisme saling memeriksa dan mengimbangi (checks and balances). 

Dalam pandangan Ni’matul Huda, pemberian kewenangan kepada Presiden untuk 

terlibat dalam pembentukan undang-undang adalah terkait dengan konsepchecks 

and balances84antara DPR dengan Presiden 

 Salah satu cara membentuk hukum adalah melalui legislatiflasi,yakni 

pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh lembaga 

legislatiflatif bersama-sama dengan presiden. Lembaga Legislatiflatif adalah 

kekuasaan pemerintah yang mengurusi pembuatan hukum, sejauh hukum tersebut 

memerlukan kekuatan undang-undang. Kekuasaan legislatiflatif di negara 

konstitusional modern terletak di tangan legislatiflatif sebagai kekuasaan yang 

terdiri dari dua majelis ,yang salah satu atau kedua majelis tersebut merupakan 

pilihan rakyat85.  

Proses legislatiflasi berkaitan dengan masalah  Penyusunanan, Pembahasan, 

Pengesahan  serta sosialisasi dari suatu produk Undang-Undang. Menurut Teuku 

Mohamad Radhi 86politik hukum adalah sebagai suatu pernyataan kehendak 

penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya dan mengenai arah 

perkembangan hukum yang dibangun. Padmo wahyono mendifinisikan politik 

hukum sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah ,bentuk maupun isi dan 
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hukum yang dibentuk.87 Dengan demikian maka politik hukum itu menyangkut 

hukum yang berlaku saat ini ( ius constitutum) dan hukum yang berlaku di masa 

datang ( ius constituendum) .Apabila dibandingkan kedua difinisi tersebut maka 

tampak bahwa Teuku Mohamad Radhi mengarah pada hukum yang berlaku saat ini 

dan hukum yang akan berlaku sedangkan Padmo wahyono lebih mengarah kepada 

hukum yang sedang berlaku. 

 Dalam proses amandemen kesatu sampai dengan keempat UUD 1945 telah 

melahirkan norma dan mekanisme baru pembentukan undang-undang. Kalau 

dicermati secara yuridis akademis, rumusan final pasal 20 UUD 1945 setelah 

diamandemen, baik secara sadar atau tidak, formulasi pasal yang terdiri 5 ayat 

tersebut secara “ secara implicit tersirat" memberi semacam “hak veto" kepada 

Presiden. 

“Veto" berasal dari kata bahasa Latin yang berarti saya melarang atau saya 

menolak. Hak veto adalah sebuah hak yang ditemukan dalam kehidupan politik dan 

ketatanegaraan berdasarkan konstitusi Amerika Serikat dalam rangka checks and 

balances. International Encyclopedia of Governments and Politics menguraikan hal-

hal yang berkaitan dengan hak veto dalam kehidupan ketatanegaraan Amerika 

Serikat sebagai berikut:…Tahune veto is one of tahune essential balances tahunat 

maintain tahune system of separation of powers in tahune United States. “Semacam 

Veto" dan pembentukan undang-undang. Dalam sistemem bikameral yang 

pemerintahan bersifat presidensiil hak veto dimiliki oleh 3 pihak  sekaligus, Yaitu: 

presiden, majelis tinggi dan majelis rend ah. Dalam sistemem  bikameral yang akan 

diperkenalkan di Indonesia di masa depan, diusulkan  hak  veto dimiliki leh 

Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan  Perwakilan  Daerah. Melalui 

mekanisme hak veto itu, proses checks and bala nces tidak saja  terjadi diantara 

kamar parlemen sendiri.  Hubungan kelembagaan antara DPR dan Presiden adalah 

hubungan  ”nebengeordnet” atau hubungan horizontal atau hubungan satu leval. 

Hubungan  antara kedua lembaga tersebut diatas oleh UUD 1945 dan dirumuskan 

dalam bentuk kerjsama kelembagaan dalam menyelenggarakan hubungan 

fungsional  masing-masing lembaga negara. Berdasarkan ketentuan UUD  1945 

yang telah  diamandemen, kekuasaan Presiden sebagai pelaksana roda 

pemerintahan  berwenang untuk menjalankan tugas-tugas yang diberikan oleh 

ketentuan  UUD  
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Dalam konteks checks and balances, hak veto merupakan sarana bagi 

Presiden sebagai pemegang cabang kekuasaan Eksekutifkutif untuk mengontrol 

Parlemen. Dengan hak veto, Presiden dapat membatalkan rancangan undang-

undang yang dibuat oleh Parlemen. Sebagai contoh, dalam praktik ketatanegaraan 

Amerika Serikat, Presiden dapat memveto rancangan undang-undang (RUU) dari 

House of Repersentative (DPR) dan Senat (DPD). Veto Presiden tersebut tidak serta 

merta menggugurkan RUU. Terhadap veto Presiden, House of Representative dan 

Senat akan bersidang. Jika 2/3 (dua pertiga) anggota menolak maka Veto Presiden 

otomatis menjadi gugur dan RUU dapat disahkan menjadi undang- undang. 

Dengan telah diamandemennya UUD 1945, maka norma baru Hukum Tata 

Negara dan Hukum Administrasi Negara Indonesia telah dilahirkan. Norma baru 

tersebut harus dilaksanakan dan dijadikan pedoman yang harus dipatuhi dalam 

setiap proses politik, pemerintahan dan kenegaraan, termasuk di dalamnya dalam 

proses pembuatan undang-undang. Oleh karena itu, pembahasan, pencermatan 

dan pemahaman serta penerapan secara konsistemen dan konsekuen UUD 1945 

yang telah diamandemen tersebut perlu dilakukan. 

Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 secara tegas dan pasti telah menentukan, bahwa 

Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. 

Sedangkan Presiden memegang kekuasaan pemerintahan. 

Dalam kaitan proses pembentukan undang-undang, berdasarkan pasal 5 

ayat (1) UUD 1945 Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada 

Dewan Perwakilan Rakyat. Selanjutnya Presiden menetapkan peraturan pemerintah 

untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Secara 

eksekutifpsional, dalam hal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak 

menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang, yang harus 

segera mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam sidang berikutnya 

(Pasal 22). Sedangkan anggota DPR berhak pula mengajukan usul rancangan 

undang-undang (pasal 21).Demi mendapatkan pemahaman yang utuh dan 

mendalam tentang proses pembentukan undang-undang sebagai proses 

pembelajaran bagi bangsa yang ingin membangun Indonesia baru: negara hukum 

yang demokratis, maka secara sistemematis harus menyimak keseluruhan pasal 

dan ayat-ayat pasal 20 UUD 1945, yang secara lengkap berbunyi: 

(1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-
undang. 



 

(2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat 
dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. 

(3) Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, 
rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam 
persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu. 

(4) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui 
bersama untuk menjadi undang-undang. 

(5) Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetuju bersama 
tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari 
semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan 
undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib 
diundangkan. 

Mengatur atau menentukan aturan dan menetapkan hukum negara yang akan 

mengikat dan membebani rakyat, haruslah didasarkan atas persetujuan rakyat itu 

sendiri. Negara atau pemerintah tidak berhak mengatur warga negaranya kecuali 

atas dasar kewenangan yang secara eksplisit diberikan oleh rakyat sendiri melalui 

perantaan wakil-wakil mereka yang duduk di lembaga parlemen.88 DPR memiliki 

wewenang oleh konstitusi untuk membentuk undang-undang. Namun demi 

keseimbangan, maka Presiden sebagai eksekutifkutif yang harus melaksanakan 

undang-undang juga diberikan hak checks and balances. Mengapa demikian ? Di 

dalam ilmu hukum, secara teoritis akademis diharapkan, bahwa setiap undang-

undang yang diberlakukan menjadi hukum positif harus memenuhi persyaratan 

filosofis, yuridis, dan sosiologis. Mungkin secara filosofis materi hukum tersebut 

memiliki tujuan-tujuan yang luhur dan baik demi kehidupan 

kemasyarakatarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan, serta dapat diterima oleh akal 

sehat dan logika. Begitu pula dipandang dari syarat yuridis mungkin telah selaras 

dan tidak menyimpang dari asas-asas dan prinsip hukum, serta sistemem hukum 

yang dianut. 

Namun secara sosiologis, dalam suatu negara hukum yang demokratis dapat 

terjadi perbedaan pendapat pro kontra yang tajam dan sangat prinsipial, sehingga 

kalau rancangan undang-undang itu diberlakukan justru dapat menimbulkan 

ketidaktertiban, ketidakamanan, ketidaktentraman, serta ketidaksejahteraan. Yang 

bertanggung jawab untuk menghadapi kekacauan sosiologis tersebut adalah 

presiden (dengan aparat eksekutifkutifnya). Justru tugas dan tanggung jawab 

Presiden sebagai pelaksana undang-undang yang sedemikian berat itulah, maka 

patut dan wajar bila presiden diberikan hak in persona dalam proses pembuatan 

undang-undang. 
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Apabila kita cermati amanat konstitusi Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 tersebut, 

dengan menggunakan teori penafsiran gramatikal atau ketatabahasaan, maka dapat 

ditarik makna yang tersirat bahwa dalam pembahasan rancangan undang-undang, 

Presiden diberi hak oleh konstitusi untuk menyetujui RUU. Begitu pula berdasarkan 

teori penafsiran a contrario, Presiden diberi pula hak untuk menolak atau tidak 

menyetujui meskipun tidak secara ekplisit diatur. Di sinilah sesungguhnya, 

berdasarkan amandemen konstitusi yang mengintrodusir norma baru, presiden 

telah diberikan hak untuk menggunakan “semacam hak veto" untuk menyatakan 

penolakan terhadap RUU yang telah dibahas bersama di persidangan DPR. Hak Veto 

adalah hak untuk membatalkan keputusan, ketetapan, rancangan peraturan dan 

undang-undang atau resolusi.89 

Di Indonesia sendiri tidak dikenal istilah veto presiden dalam pembentukan 

undang-undang. Hal tersebut diketahui dari adanya frasa “persetujuan bersama” 

terkait dengan hak konstitusional presiden. Dalam frasa tersebut secara implisit 

tersirat bahwa pembentukan undang-undang merupakan hasil dari persetujuan 

bersama antara presiden dan DPR, apabila presiden tidak menyetujui rancangan 

undang-undang yang diajukan oleh DPR maka pada sidang pembahasan presiden 

dapat menolak rancangan undang-undang tersebut begitu pun sebaliknya. Dalam 

pelaksanaannya, apabila presiden dan DPR telah mendapat persetujuan bersama 

terhadap suatu rancangan undang-undang, maka presiden harus mengesahkan 

rancangan undang-undang tersebut. Presiden diberikan waktu selama 30 ( tiga 

puluh)  hari untuk menngesahkan rancangan undang-undang tersebut, apabila 

tidak disahkan oleh presiden karena sesuatu hal maka presiden tidak dapat 

mengajukan veto untuk menolak rancangan undnag-undang tersebut dan 

rancangan undang-undang tersebut sah dengan sendirinya. Sama haLembaga 

Negaraya dengan di negara Amerika Serikat, kata “veto” pun tidak ditemukan dalam 

konstitusi Amerika Serikat. Istilah “ legislatiflatif veto” maupun “ presidential veto” 

muncul karena adanya frasa “ before it become a law, be presented to tahune 

president of tahune united states; if tahune approve he shall sign it, but if not he shall 

return it”90 Peluang presiden menolak rancangan undang-undang yang telah 

disetujui DPR dan Senat tersebut disebut dengan “veto” atau “regular veto” Dalam 
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kaitannya dengan , “regular veto” merupakan cara paling umum yang digunakan 

Presiden Amerika Serikat untuk mengajukan keberatan atas rancangan undang-

undang yang telah disetujui oleh DPR dan Senat. Hal tersebut, dikarenakan 

presiden tidak terlibat dalam pembentukan rancangan undang-undang sehingga 

presiden dapat menggunakan “regular veto” dan “pocket veto” untuk mengajukan 

keberatan terhadap suatu rancangan undang-undang. Indonesia dan Amerika 

Serikat memang tidak secara eksplisit menyebuntukan kata veto dalam konstitusi 

Negara masing-masing, akan tetapi semua konstitusi memberi hak kepada presiden 

(eksekutifkutif) untuk menolak rancangan undang-undang yang telah disetujui oleh 

lembaga legislatiflatif. Urgensi dari pengaturan untuk menolak rancangan undang-

undang ditingkat konstitusi untuk membangun mekanisme checks and balances 

antara presiden dan kekuasaan eksekutifkutif dari kemungkinan dominasi yang 

dilakukan lembaga legislatiflatif.  

Selanjutnya bagaimana sikap DPR dalam menghadapi “veto" penolakan 

presiden atas RUU tersebut? Tentu, DPR harus arif menyikapinya. Atau mungkin 

harus belajar bersikap arif. Mengapa ? Bila disimak dalam ayat (3) pasal tersebut 

sangat jelas dan tegas diatur, bahwa jika rancangan undang-undang tidak 

mendapat persetujuan bersama, artinya DPR atau Presiden tidak menyetujui atau 

menolak RUU, maka rancangan undang-undang tersebut gugur; tidak dapat 

diajukan lagi dalam persidangan masa itu.Dengan perkataan lain, rancangan 

undang-undang tersebut belum dapat disahkan dan diundangkan menjadi undang-

undang. Apabila suatu saat terjadi penolakan seperti itu, maka bangsa ini, terutama 

DPR, harus belajar bersikap lebih arif untuk menerima kenyataan demikian guna 

membangun Indonesia baru yang lebih demokratis. Untuk memberikan 

kelengkapan pemahaman dapat disimak lebih cermat ketentuan ayat (4) dan (5) ayat 

pasal 20 UUD tersebut. Pada ayat (4) ditentukan, bahwa Presiden mengesahkan 

rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama, baik oleh DPR maupun 

presiden. Sedangkan ayat (5) mengatur, bahwa apabila rancangan undang-undang 

yang telah disetujui bersama oleh DPR dan presiden tersebut tidak disahkan oleh 

presiden, maka terhitung 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal disetujui bersama, 

rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib 

diberlakukan sebagai undang-undang. 

Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 20 UUD 1945 tersebut dapat 

disimpulkan, bahwa kehadiran presiden in persona dalam proses pembentukan 

undang-undang harus dilakukan secara imperatip sebanyak 2(dua) kali.  



 

1. Pertama, dalam sidang DPR, presiden memberikan persetujuan atau 

penolakan terhadap RUU secara formal yang telah dibahas di DPR sebagai 

kata akhir (hak veto). Tahapan proses persetujuan atau penolakan RUU 

oleh presiden di persidangan DPR harus mutlak dilakukan. Tidak boleh 

dilewati. 

2. Kedua, mengesahkan secara formal pengundangan RUU menjadi undang-

undang. 

 

 

BAB III PENUTUP 

Kesimpulan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak 

mengatur secara eksplisit tentang hak veto dalam Pasal 20 UUD 1945 setelah 

diamandemen, baik secara sadar atau tidak, formulasi pasal yang terdiri 5 ayat 

tersebut secara “tersirat" memberi semacam “hak veto" kepada Presiden Pasal 20 

ayat (2) UUD 1945 tersebut, dengan menggunakan teori penafsiran gramatikal atau 

ketatabahasaan, maka dapat ditarik makna secara implisit bahwa dalam 

pembahasan rancangan undang-undang, Presiden diberi hak oleh konstitusi untuk 

menyetujui RUU. Begitu pula berdasarkan teori penafsiran a contrario, Presiden 

diberi pula hak untuk menolak atau tidak menyetujui. Di sinilah sesungguhnya, 

berdasarkan amandemen konstitusi yang mengintrodusir norma baru, presiden 

telah diberikan hak untuk menggunakan “semacam hak veto" untuk menyatakan 

penolakan terhadap RUU yang telah dibahas bersama di persidangan DPR. Tentu 

saja “veto" presiden tersebut harus didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan 

filosofis, yuridis dan sosiologis yang dimiliki secara pribadi oleh presiden. Sebab, 

pada akhirnya presidenlah yang paling bertanggung jawab dalam setiap 

pelaksanaan undang-undang 
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Disain Pemilu dan Penegasan Sistemem Presidensial 

Oleh : Dra.Kadek Ni Luh Wirati,MH 

 

A. LATAR BELAKANG 

  “Sistemem presidensial atau disebut juga dengan system kongresional , 

merupakan system pemerintahan Negara republic dimana kekuasaan eksekutifkutuf dipilih 

melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasaan legislatiflatif. Presiden harus dijamin memiliki 

kewenangan oleh UUD atau konstitusi. 

 Untuk disebut sebagai system presidensial,bentuk pemerintahan ini harus memiliki tiga 

unsur yaitu : 

1. Presiden yang dipilih oleh rakyat 

2. Presiden secara bersamaan menjabat sebagai kepala Negara dan kepala pemerintahan dan 

dalam jabatannya ini mengangkat pejabat-pejabat pemerintahan yang terkait 

3. Presiden harus dijamin memiliki kewenangan legislatiflatif oleh UUD atau konstitusi 

Dalam sistemem presidensial ,presiden memiliki posisi yang relative kuat dan tidak dapat 

dijatuhkan karena rendah subjektif seperti rendahnya dukungan politik. Namun masih ada 

mekanisme untuk mengontrol presiden.Jika presiden melakukan pelanggaran terhadap 

Negara,dan terlibat masalah criminal posisi presiden bisa dijatuhkan. Bila diberhentikan 

karena pelanggaran-pelanggaran tertentu ,biasanya seorang wakil presiden akan 

menggantikan posisinya. 

Salah satu factor yang mendorong Indonesia dalam memberlakukan sistemem presidensial 

adalah kondisi bagian-bagian daerah di Indonesia. Dengan memiliki Negara bagian,serta 

pihak-pihak dalam parlemen yang terdiri dari orang lebih dari satu, Indonesia rentan 

terhadap perpecahan pada masa itu. Dengan mengangkat sebuag presiden, itu akan lebih 

relevan dengan ideologi yang bersifat kesatuan yang tertuang dalam sila ke-3 Persatuan 

Indonesia. 

Ciri-ciri dari sistemem presidensial adalah sebagai berikut : 

1. Penyelenggara Negara berada ditangan presiden.Presiden adalah kepala Negara 

sekaligus kepala pemerintahan. Presiden tidak dipilih oleh parlemen ,ttapi dipilih 

langsung oleh rakyat atau dewan majelis; 



 

2. Kabinet atau dewan menteri dibentuk oleh presiden.Kabinet bertanggung jawab kepada 

presiden dan tidak bertanggung jawab kepada parlemen atau legislatiflatif; 

3. Presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen.hal ini dikarenakan presiden tidak 

dipilih oleh parlemen; 

4. Presiden tidak dapat membubarkan parlemen; 

5. Parlemen memiliki kekuasaan legislatiflatif dan sebagai lembaga perwakilan,anggota 

parlemen dipilih oleh rakyat. 

6. Presiden tidak berada dibawah pengawasan langsung parlemen. 

 Kelebihan Sistemem Pemerintahan Presidensial 

1. Menteri tidak dapat di jatuhkan Parlemen karena bertanggung jawab kepada     

      presiden. 

2. Pemerintah dapat leluasa waktu karena tidak ada bayang-bayang krisis kabinet 

3. Badan eksekutifkutif lebih stabil kedudukannya sebab tidak tergantung pada parlemen    

4. Masa jabatan badan eksekutifkutif lebih pasti dengan jangka waktu    

     tertentu. Misalkan, masa jabatan Presiden Amerika Serikat selama  

     empat tahun, sedangkan Presiden Indonesia lima tahun. 

5. Penyusun program kerja kabinet lebih mudah disesuaikan dengan  

     jangka waktu masa jabatannya. 

6. Legislatiflatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan-jabatan eksekutifkutif sebab dapat 

diisi oleh orang luar termasuk juga anggota parlemen sendiri. 

 

Kelemahan Sistemem pemerintahan Presidensial 

1. Pengawasan rakyat lemah 

2. Pengaruh rakyat dalam kebikajan politik negara kurang mendapat perhatian 

3. Kekuasaan eksekutifkutif diluar pengawasan langsung badan legislatiflatif sehingga dapat 

menimbulkan kekuasaan mutlak 

4. Sistemem pertanggungjawaban kurang begitu jelas 

5. Pembuatan keputusan/kebijakan publik umumnya hasil tawar-menawar antara 

eksekutifkutif & legislatiflatif sehingga dapat terjadi keputusan tidak tegas & memakan waktu 

yang lama. 

Sejak tahun 1945 Indonesia pernah berganti sistemem pemerintahan. Indonesia pernah 

menerapkan kedua sistemem pemerintahan ini. Selain itu terjadi juga perubahan pokok-pokok 

sistemem pemerintahan sejak dilakukan amandemen UUD 1945. sistemem pemerintahan 

 



 

Berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 Indonesia adalah negara yang menerapkan sistemem 

pemerintahan presidensial. Namun dalam perjalannannya, Indonesia pernah menerapkan 

sistemem pemerintahan parlementer karena kondisi dan alasan yang ada pada waktu itu. 

Berikut adalah sistemem pemerintahan Indonesia dari 1945-sekarang. 

Sistemem Pemerintahan Indonesia 

1. Tahun 1945-1949 

Sistemem Pemerintahan : Presidensial 

Semula sistemem pemerintahan yang digunakan adalah presidensial tetapi sebab kedatangan 

sekutu(agresi militer) dan berdasarkan Maklumat Presiden no X tanggal 16 November 1945 

terjadi pembagian kekusaaan dimana kekuasaan eksekutifkutif dipegang oleh Perdana Menteri 

maka sistemem pemerintahan indonesia menjadi Sistemem Pemerintahan Parlementer.  

2. Tahun 1949-1950 

Sistemem Pemerintahan : Quasy Parlementer 

Bentuk pemerintahan Indonesia saat itu adalah serikat dengan konstitusi RIS sehingga 

sistemem pemerintahan yang digunakan adalah parlementer. Namun karena tidak seluruhnya 

diterapkan maka Sistemem Pemerintahan saat itu disebut Quasy Parlementer 

3. Tahun 1950-1959 

Sistemem Pemerintahan: Parlementer 

4. Tahun 1959-1966 

Sistemem Pemerintahan: Presidensial 

Presiden mengeluarkan Dekrit Presiden 1959 yang isinya 

1. Tidak berlakunya UUDS 1950 dan berlakunya kembali UUD 1945.  

2. Pembubaran Badan Konstitusional 

3. Membentuk DPR sementara dan DPA sementara 

 

5. Tahun 1966-1998 

Sistemem Pemerintahan: Presidensial 

POKOK-POKOK  SISTEMEM PEMERINTAHAN 

(Sebelum dan Setelah Amandemen UUD 1945) 

Pokok-pokok sistemem pemerintahan Indonesia berdasarkan UUD 1945 sebelum 

diamandemen tertuang dalam Penjelasan UUD 1945 tentang tujuh kunci pokok sistemem 

pemerintahan negara tersebut sebagai berikut. 



 

 

• Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rechtsstaat). 

• Sistemem Konstitusional. 

• Kekuasaan negara yang tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat. 

• Presiden adalah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi dibawah Majelis 

Permusyawaratan Rakyat. 

• Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. 

• Menteri negara ialah pembantu presiden, menteri negara tidak bertanggungjawab 

kepada Dewan Perwakilan Rakyat. 

• Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas 

Pemerintahan orde baru dengan tujuh kunci pokok diatas berjalan sangat stabil dan kuat. 

Pemerintah memiliki kekuasaan yang besar. Sistemem Pemerintahan Presidensial yang 

dijalankan pada era ini memiliki kelemahan pengawasan yang lemah dari DPR namun juga 

memiliki kelebihan kondisi pemerintahan lebih stabil. 

Di akhir era orde baru muncul pergerakan untuk mereformasi sistemem yang ada menuju 

pemerintahan yang lebih demokratis. Untuk mewujudkan hal itu dibutuhkan 

sebuah pemerintahan yang konstitusional(berdasarkan konstitusi). Pemerintahan yang 

konstitusional adalah yang didalamnya terdapat pembatasan kekusaaan dan jaminan hak asasi. 

Kemudian dilakukanlah amandemen Undang-undang Dasar 1945 sebanyak 4 kali, tahun: 

1999,2000,2001,2002. Berdasarkan Konstitusi yang telah diamandemen ini diharapkan sebuah 

sistemem pemerintahan yang lebih demokratis akan terwujud. 

 

 

Pokok-pokok Sistemem Pemerintahan Setelah Amandemen 

 

• Bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi daerah yang luas. Wilayah negara 

terbagi dalam beberapa provinsi. 

• Bentuk pemerintahan adalah republik konstitusional, sedangkan sistemem 

pemerintahan presidensial. 

• Presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan wakil 

presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dalam satu paket. 

• Kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. 



 

• Parlemen terdiri atas dua bagian (bikameral), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan 

Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Para anggota dewan merupakan anggota MPR. DPR 

memiliki kekuasaan legislatiflatif dan kekuasaan mengawasi jalannya pemerintahan. 

• Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Makamah Agung dan badan peradilan 

dibawahnya. 

• Sistemem pemerintahan ini juga mengambil unsur-unsur dari sistemem pemerintahan 

parlementer dan melakukan pembaharuan untuk menghilangkan kelemahan-kelemahan 

yang ada dalam sistemem presidensial. Beberapa variasi dari sistemem pemerintahan 

presidensial di Indonesia adalah sebagai berikut; 

• Presiden sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh MPR atas usul dari DPR. Jadi, DPR 

tetap memiliki kekuasaan mengawasi presiden meskipun secara tidak langsung. 

• Presiden dalam mengangkat penjabat negara perlu pertimbangan atau persetujuan dari 

DPR. 

• Presiden dalam mengeluarkan kebijakan tertentu perlu pertimbangan atau persetujuan 

dari DPR. 

• Parlemen diberi kekuasaan yang lebih besar dalam hal membentuk undang-undang dan 

hak budget (anggaran) 

 

Dengan demikian, ada perubahan-perubahan baru dalam sistemem pemerintahan Indonesia. 

Hal itu diperuntukan dalam memperbaiki sistemem presidensial yang lama. Perubahan baru 

tersebut, antara lain adanya pemilihan secara langsung, sistemem bikameral, mekanisme cheks 

and balance, dan pemberian kekuasaan yang lebih besar kepada parlemen untuk melakukan 

pengawasan dan fungsi anggaran. 

 

B. PERMASALAHAN 

Memperhatikan Latar belakang diatas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana desain pemilu dapat mendorong penyederhanaan partai di Indonesia? 

2. Adakah korelasi pemilu serentak dengan penegasan sistemem pemerintahan 

presidensial? 

3. Berapakah nilai ambang batas parlemen dan presiden dalam kerangka penegasan 

sistemem pemerintahan presidensial? 

 



 

C. PEMBAHASAN 

Reformasi 1998 yang kemudian diikuti dengan perubahan (amandemen) Undang-

Undang Dasar 1945 (UUD 1945) telah mengubah secara mendasar sistemem pemerintahan 

negara. UUD 1945 yang menurut Sri Soemantri menganut sistemem pemerintahan 

campuran,[1] setelah amandemen berubah menjadi sistemem presidensial. Perubahan tersebut 

juga dimaknai sebagai bentuk purifikasi sistemem pemerintahan presidensial. Hal tersebut 

dilakukan dalam bentuk: (1) mengubah proses pemilihan Presiden/Wakil Presiden dari 

pemilihan dengan sistemem perwakilan menjadi pemilihan secara langsung; (2) membatasi 

periodesasi masa jabatan Presiden/Wakil Presiden; (3) memperjelas mekanisme pemakzulan 

(impeachment) Presiden/Wakil Presiden; (4) larangan bagi Presiden untuk membubarkan DPR; 

(5) memperbaharui atau menata ulang eksistemensi MPR; (6) melembagakan mekanisme 

pengujian undang-undang (judicial review).[2]  

Purifikasi sistemem presidensial tersebut tidak terlepas dari pengaruh konflik Presiden-

DPR pada era Presiden Abdurrahman Wahid. Sehingga lahirlah keinginan untuk 

melembagakan pemisahan kekuasaan antara presiden dan lembaga perwakilan, likuidasi 

supremasi MPR dan pemilihan presiden secara langsung.[3] Akhirnya, perubahan UUD 1945 

pun memperkuat pemberlakuan sistemem presidensial. Menurut Jimly Asshidiqie, sistemem 

presidensial setelah perubahan UUD 1945 telah lebih murni bila dibandingkan dengan sebelum 

adanya perubahan.[4] 

Dipertegasnya sistemem presidensial dalam UUD 1945 bukan berarti adanya jaminan 

sistemem pemerintahan akan berjalan efektif. Kecenderungan konflik dan ketegangan dalam 

relasi Presiden-DPR ternyata masih terus terjadi. Sejak era Presiden Abdurrahman Wahid 

hingga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, sekitar 16 usulan penggunaan hak interpelasi 

dan sembilan usulan hak angket digulirkan DPR.[5] Itu menandakan bahwa ketegangan antara 

Presiden dan DPR akan selalu terjadi.  



 

Lahirnya konflik antara lembaga kepresidenan dengan parlemen salah satunya 

disebabkan karena sistemem presidensial yang diterapkan dibangun di atas sistemem politik 

multi partai. Juan Linz dan Arturo Velenze (1994), berdasarkan penelitiannya terhadap 

problematik antara presidensial-multipartai di negara-negara Amerika Latin menyimpulkan 

bahwa sistemem presidensial yang diterapkan di atas struktur politik multipartai (presidensial-

multipartai) cenderung melahirkan konflik antara lembaga kepresidenan dan parlemen, dan 

menghadirkan demokrasi yang tidak stabil.[6] 

Berdasarkan uraian di atas, purifikasi sistemem presidensial dalam UUD 1945 tentunya 

juga harus diiringi dengan pembenahan sistemem kepartaian. Sepanjang sistemem politik 

masih dibangun di atas sistemem multi partai, tentunya harapan agar sistemem presidensial 

berjalan efektif tidak akan terwujud. Selain itu, penyederhanaan partai politik diyakini akan 

dapat mengefektifkan sistemem demokrasi dianut.[7] 

Dalam atmosfir kehidupan negara yang demokratis, penyederhanaan partai politik 

tentunya tidak dapat dilaksanakan secara paksa oleh pemerintah. Praktik penyederhanaan partai 

politik ala Orde Baru pada tahun 1973[8] tentunya tidak dapat diterapkan lagi. Penyederhanaan 

partai politik mesti dilakukan, tetapi harus dengan cara-cara yang konstitusional.  

Salah satu langkah penyederhanaan partai politik adalah dengan cara menerapkan 

ambang batas (tahunreshold). Lembaga ambang batas dianggap sebagai cara yang 

konstitusional untuk mendorong tercapainya penyederhanaan partai politik. Penetapan ambang 

batas parlemen akan  berujung pada penyederhanaan partai politik.[9] Selain itu, juga 

dipercaya akan berdampak positif bagi proses memperjelas jenis kelamin partai politik-partai 

politik yang ada dalam rangka memperkuat sistemem presidensial. 

 

Dalam ilmu negara umum (algemeine staatslehre) yang dimaksud dengan sistemem 

pemerintahan adalah sistemem hukum ketatanegaraan, baik yang berbentuk monarkhi maupun 



 

republik, yaitu mengenai hubungan antara pemerintah dan badan yang mewakili rakyat.[10] 

Arend Lijphart membuat klasifikasi sistemem pemerintahan menjadi tiga bentuk, yaitu 

parliamentary, presidential,dan hybrid.[11]   

            Adapun sistemem pemerintahan yang dianut dalam UUD 1945 adalah sistemem 

presidensial. Hal tersebut diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UUD 1945. Dalam ketentuan tersebut 

tegas dinyatakan bahwa presiden merupakan pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi 

menurut UUD. 

            Menurut Jimly Asshiddiqie, setidaknya terdapat sembilan prinsip pokok sistemem 

pemerintahan presidensial. Prinsip pokok tersebut sebagai berikut :[12] 

1. Terdapat pemisahan kekuasaan yang jelas antara cabang kekuasaan eksekutifkutif   

dan legislatiflatif. 

2. Presiden merupakan eksekutifkutif tunggal. Kekuasaan eksekutifkutif presiden tidak  

dibagi dan yang ada hanya presiden dan wakil presiden saja. 

3. Kepala pemerintahan adalah sekaligus kepala negara atau sebaliknya kepala  

negara adalah sekaligus kepala pemerintahan. 

4. Presiden mengangkat para menteri sebagai pembantu atau sebagai bawahab  

yang bertanggung jawab kepadanya. 

5. Anggota parlemen tidak boleh menduduki jabatan eksekutifkutif dan demikian pula  

sebaliknya. 

6.      Presiden tidak dapat membubarkan atau memaksa parlemen. 

7.      Jika dalam sistemem parlementer berlaku prinsip supremasi parlemen, maka dalam  

   sistemem presidensial berlaku prinsip supremasi konstitusi. Karena itu, pemerintahan     

   eksekutifkutif bertanggung jawab kepada konstitusi. 

8.      Eksekutifkutif bertanggung jawab langsung kepada rakyat yang berdaulat. 

9.      Kekuasaan tersebar secara tidak terpusat seperti dalam sistemem parlementer yang terpusat   

         pada parlemen.  

 

            Dengan ciri yang demikian, jabatan Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan menyatu 

di tangan satu orang yang disebut dengan Presiden atau sebutan lain.[13] Selain itu, dalam 

sistemem ini kelangsungan hidup badan eksekutifkutif tidak tergantung pada badan 



 

legislatiflatif.[14] Sebab, legitimasi seorang Presiden sebagai kepala eksekutifkutif berasal dari 

rakyat. Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan dipilih langsung oleh 

rakyat. Oleh karenanya, Presiden tidak tunduk kepada parlemen, melainkan harus tunduk dan 

bertanggung jawab kepada konstitusi. 

            Di sisi lain, anggota lembaga legislatiflatif juga memiliki ligitimasi yang sama dengan 

Presiden. Sebab, anggota lembaga perwakilan juga dipilih langsung oleh rakyat. Karena sama-

sama mendapat  mandat langsung dari rakyat, seperti yang dikatakan Juan J. Linz, sistemem 

pemerintahan presidensial sering terjebak dalam ketegangan antara presiden dengan lembaga 

legislatiflatif. Hal itu sering terjadi jika kekuatan partai politik mayoritas di lembaga 

legislatiflatif berbeda dengan partai politik Presiden.[15]  

            Dalam konteks pembentukan kabinet, walaupun itu menjadi hak prerogatif presiden, 

namun presiden tetap harus mempertimbangkan suara partai-partai yang ada di lembaga 

legislatiflatif. Hal itu akan menjadi lebih penting apalagi partai politik pendukung Presiden 

bukanlah partai politik yang memperoleh suara mayoritas mutlak di lembaga perwakilan.  

            Tanpa memperhatikan kekuatan politik yang dominan di DPR, posisi presiden akan 

sangat lemah. Sekalipun secara formal, Presiden yang memiliki wewenang untuk membentuk 

kabinet, namun proses pembentukan kabinet yang dilakukan tanpa mengajak pimpinan partai 

politik lainnya, sangat rentan terhadap goncangan (political tumoil).[16] 

            Sama haLembaga Negaraya dengan itu, penyelenggaraan pemerintahan oleh seorang 

Presiden tanpa mempertimbangkan kekuatan politik yang ada di lembaga perwakilan juga akan 

menimbulkan kesulitan-kesulitan. Presiden akan dirintangi oleh berbagai manuver politik yang 

menyulitkannya menjalankan program. Pada akhirnya, pemerintahan pun tidak akan berjalan 

efektif. Kondisi tersebut tentunya akan menjadi salah satu faktor yang merintangi pencapaian 

tujuan negara yang diamanatkan UUD 1945. 



 

            Untuk dapat tercapai tujuan hidup bernegara, maka sistemem pemerintahan presidensial 

dalam UUD 1945 haruslah berjalan secara efektif. Efektifitas sistemem presidensial akan 

berkorelasi langsung dengan pembenahan sistemem kepartaian. Dengan sistemem multipartai, 

maka sistemem presidensial akan sering terjebak dalam ketegangan antara lembaga presiden 

dan lembaga legislatiflatif. Oleh karena itu, sistemem presidensial perlu diperkuat dengan 

membenahi sistemem kepartaian dan rekruitmen anggota legislatiflatif melalui pemilihan 

umum. Hal itu ditujukan agar sistemem presidensial dapat berjalan dengan baik.  

            Penguatan sistemem presidensial dapat dilakukan dengan ditopang oleh beberapa pilar, 

yaitu: (1) lembaga kementerian mesti dibentuk secara efektif dan efisien, (2) sistemem 

pemilihan umum yang mengedepankan partisipasi rakyat secara langsung, (3) penataan 

strategis terhadap lembaga kepresidenan dan sinerginya dengan sistemem pemerintahan di 

daerah,[17] (4) konsistemensi penerapan ambang batas (tahunreshold), dan (5) 

penyederhanaan fraksi di lembaga perwakilan.[18]  

 

Tahunreshold adalah tingkat minimal dukungan yang harus diperoleh sebuah partai untuk 

mendapatkan perwakilan.[19] Tahunreshold secara sederhana dikatakan sebagai konsep netral 

mengenai batasan perolehan suara partai.[20] Dari pengertian tersebut dipahami bahwa pada 

dasarnya lembaga ambang batas (tahunreshold) dipergunakan untuk memberikan batasan 

minimal perolehan suara peserta pemilu sehingga perolehan suara dapat dikonversi menjadi 

kursi. Partai politik peserta pemilu harus memenuhi perolehan suara minimal untuk dapat 

duduk atau mendapatkan kursi di lembaga perwakilan rakyat. Ambang batas tersebut biasanya 

diwujudkan dalam persentase dari hasil pemilihan umum dan diatur dalam peraturan 

perundang-undangan tentang pemilihan umum. Sehingga diberi namalah ia dengan legal 

tahunreshold.  



 

        Legal tahunreshold dikembangkan di negara-negara yang menggunakan sistemem pemilu 

proporsional.[21]  Karena objek tahunreshold adalah parlemen atau lembaga perwakilan, maka 

populerlah istilah parliamentary tahunreshold (PT). Dalam praktiknya, tahunreshold pun 

dijadikan sebagai instrumen untuk membatasi partai politik untuk mengikuti pemilu 

berikutnya. Sehingga muncul pulalah terminologi electoral tahunreshold (ET). Electoral 

tahunreshold berarti partai yang tidak berhasil memenuhi syarat minimal perolehan suara 

tertentu tidak diperkenankan mengikuti pemilihan umum berikutnya. Akan tetapi untuk 

keperluan mengikuti pemilu berikutnya, partai boleh berganti nama atau bergabung dengan 

partai lain.[22] 

          Dari segi fungsi dan kegunaannya, penerapan parliamentary tahunreshold (PT) ini 

merupakan salah satu cara untuk menciuntukan jumlah partai politik di lembaga 

perwakilan.[23] Pada saat bersamaan, penyederhanaan partai melalui instrumen PT juga akan 

membantu membangun stabilitas pemerintahan.[24] Selain itu, penerapan tahunreshold juga 

ditujukan untuk mendorong terciptanya stabilitas politik.  

          Dalam konteks penyederhanaan partai politik, PT lebih kuat dibandingkan ET.[25] Joko 

J. Prihatmoko berpendapat, dalam ET, yang melakukan pengurangan partai politik adalah 

penyelenggara. Sedangkan dalam PT, pengurangan partai politik dilakukan oleh pemilih 

sendiri. Dengan adanya PT, seharusnya partai politik yang tidak memenuhi ambang batas itu 

tetap boleh ikut dalam pemilu berikutnya tanpa harus berganti ganti nama.[26]  

          Mengenai penerapannya, dari 29 negara di dunia yang menerapkan sistemem 

proporsional, 19 diantaranya menerapkan tahunreshold.[27] Level penggunaan tahunreshold di 

berbagai negara juga berbeda-beda. Mulai dari 0,67% dari total suara pemilihan nasional 

seperti di Belanda sampai 50% dari quota distrik di Costa Rica. Begitu juga dengan lingkup 

penggunaannya. Sebagian negara hanya menerapkan tahunreshold untuk tingkat nasional saja, 

seperti Austria (4%), Denmark (2%), Yunani (3%)[28], Israel (2%), Norwegia (4%). Sebagian 



 

lain menerapkan untuk tingkat lokal, seperti Argentina (3%), Bulgaria (4%), Spanyol (3%). 

Sebagian lagi menerapkan untuk tingkat nasional dan lokal, seperti Polandia (7% nasional dan 

5% dari pemilih nasional untuk lokal) dan Swedia (4% nasional atau 12% di distrik 

lokal).[29]    

          Israel misaLembaga Negaraya, menjadikan PT sebagai instrumen untuk terwujudnya 

stabilitas politik dan pemerintahan. Sebagai negara yang juga menerapkan sistemem 

proporsional dalam pemilu anggota legislatiflatifnya, Israel dalam Peraturan berkenaan dengan 

pemilu menentukan bahwa PT dalam pemilu anggota legislatiflatif (Knesset) Israel adalah 2%. 

Salah satu bagian Pasal 4 Basic Law : Tahune Knesset Israel menentukan : 

Proportional: Tahune 120 Knesset seats are assigned in proportion to each party's percentage 

of tahune total national vote. However, tahune minimum required for a party to win a Knesset 

seat is 2% of tahune total votes cast.[30] 

 

           

          Mengenai persentase tahunreshold, tidak ada keseragaman mengenai alasan 

penentuannya. Masing-masing negara memiliki pertimbangan yang berbeda-beda. Hampir 

semua penentuan tersebut didasarkan pada pertimbangan kondisi politik, sistemem kepartaian 

dan sistemem pemilu yang digunakan. Oleh karenanya, apa yang diterapkan di negara lain 

tentunya tidak selalu dapat dijadikan patokan untuk menentukan tahunreshold di negara 

lainnya.  

 

 

2.   Tahunreshold dalam Sejarah Pemilu Indonesia 

 

            Indonesia untuk pertama kali melaksanakan pemilu anggota lembaga perwakilan pada 

tahun 1955. Pada saat itu belum dikenal yang namanya tahunreshold. UU No. 7 tahun 1953 

Tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebagai 

dasar pelaksanan pemilu 1955 tidak mengatur tahunreshold. Begitu juga dengan Pemilu-

pemilu yang dilaksanakan pada masa Orde Baru. Baik UU No. 15 Tahun 1969 Tentang 

Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat (dasar 



 

hukum Pemilu 1971) sebagaimana diubah dengan UU No. 4 Tahun 1975 (dasar hukum Pemilu 

1977), diubah lagi dengan UU No. 2 tahun 1980 Tentang Pemilihan Umum (dasar hukum 

Pemilu 1982), kemudian diubah lagi dengan UU No. 1 tahun 1985 (dasar hukum Pemilu 1987 

dan 1992), maupun UU No. 5 tahun 1996 (dasar hukum Pemilu 1997) belum mengenal apa 

yang disebut dengan tahunreshold.    

            Tidak diaturnya tahunreshold dalam pemilu-pemilu Orde Baru lebih disebabkan karena 

tahunreshold memang tidak diperlukan. Tahunreshold yang galib digunakan untuk 

menyederhanakan partai politik tidak dijadikan pilihan kala itu. Sebab, tangan kekuasaan Orde 

Baru pada tahun 1973 dapat secara langsung melakukan penyederhanaan partai politik, tanpa 

harus menggunakan instrumen tahunreshold. Melalui pelaksanaan fusi partai politik, Orde 

Baru memaksa partai politik diciuntukan menjadi tiga, yaitu Golkar, PPP dan PDI, dengan 

catatan hanya Golkar yang diperbolehkan menjadi besar dan mendominasi sistemem 

kepartaian.[31]      

            Pada saat Orde Baru tumbang, kehidupan politik kembali dihiasi dengan menjamurnya 

partai politik. Pada pemilu pertama pasca Orde Baru (Pemilu 1999), jumlah partai politik yang 

mengikuti pemilu mencapai 48 partai politik.  

            Kondisi yang demikian menghendaki agar dilakukan penyederhanaan jumlah partai 

politik. Namun langkah yang diambil bukan lagi penyederhanaan dengan paksaan seperti yang 

pernah dilakukan Orde Baru. Cara yang dipilih adalah dengan memasukkan lembaga 

tahunreshold dalam UU Pemilu. Dengan harapan, penyederhanaan partai politik dapat 

dilakukan secara alamiah. Atas dasar semangat itulah tahunreshold diadopsi pertama kali ke 

dalam UU No. 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum. Pasal 39 UU No. 3/1999 menyatakan 

: 

(3)  Untuk dapat mengikuti Pemilihan Umum berikutnya, Partai Politik harus memiliki sebanyak 

2% (dua per seratus) dari jumlah kursi DPR atau memiliki sekurang-kurangnya 3% (tiga per 

seratus) jumlah kursi DPRD I atau DPRD II yang tersebar sekurang-kurangnya di 1/2 



 

(setengah) jumlah propinsi dan di 1/2 (setengah) jumlah kabupaten/kotamadya seluruh 

Indonesia berdasarkan hasil Pemilihan Umum.  

(4) Partai Politik Peserta Pemilihan Umum yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud 

ayat (3), tidak boleh ikut dalam Pemilihan Umum berikutnya, kecuali bergabung dengan partai 

politik lain.   

 

            Pasal 39 ayat (3) dan (4) di atas mengatur tentang ambang batas sebuah partai politik 

untuk dapat mengikuti pemilu, bukan ambang batas untuk mendapatkan kursi di lembaga 

perwakilan. Oleh karenanya, dapat dimengerti bahwa yang pertama kali diatur dalam sistemem 

pemilu Indonesia adalah ambang batas pemilu (electoral tahunreshold/ET). Partai politik 

peserta pemilu 1999 diperbolehkan mengikuti pemilu berikutnya apabila memperoleh 2% dari 

jumlah kursi DPR atau sekurang-kurangnya 3% jumlah kursi DPRD I dan DPRD II yang 

tersebar di ½ jumlah propinsi dan ½ jumlah kabupaten/kota. Bagi yang tidak memenuhi syarat, 

maka untuk tetap dapat mengikuti pemilu berikutnya mesti bergabung dengan partai politik 

lain. 

                        Electoral Tahunreshold (ET) sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 1999 dilaksanakan pada pemilu 2004 dengan mempertegasnya melalui ketentuan Pasal 

142 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 yang menyatakan : 

Partai Politik Peserta Pemilu tahun 1999 yang memperoleh 2% (dua persen) atau lebih dari 

jumlah kursi DPR atau memperoleh sekurang-kurangnya 3% (tiga persen) jumlah kursi DPRD 

Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota yang tersebar sekurang-kurangnya di ½ (setengah) 

jumlah provinsi dan di ½ (setengah) kabupaten/kota seluruh Indonesia, ditetapkan sebagai 

Partai Politik Peserta Pemilu setelah Pemilu tahun 1999. 

 

            Selain dilaksanakan, ET juga terus dikembangkan dengan menaikkan persentasenya 

dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD 

dan DPRD. Syarat perolehan suara yang sebelumnya ditentukan 2% dari jumlah kursi DPR, 

dinaikkan menjadi 3% dalam UU No. 12/2003. Selain dinaikkan menjadi 3% jumlah kursi 

DPR, juga ditambah dengan keharusan memperoleh sekurang-kurangnya 4% jumlah kursi 

DPRD Propinsi yang tersebar sekurang-kurangnya di ½ jumlah propinsi atau 4% jumlah kursi 

DPRD Kabupaten/Kota yang tersebar sekurang-kurang di ½ jumlah kabupaten/kota.[32] 

            Apabila tidak terpenuhi, partai politik yang bersangkutan tidak dapat mengikuti pemilu 

berikutnya. Jika ingin tetap mengikuti pemilu, maka diberikan beberapa opsi, yaitu : (1) 



 

bergabung dengan partai politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara; (2) bergabung 

dengan partai politik yang tidak mencapai perolehan suara minimal untuk selanjutnya 

menggunakan nama dan tanda gambar salah satu partai politik sehingga memenuhi perolehan 

suara minimal; (3) bergabung dengan partai politik yang tidak memenuhi perolehan minimal 

suara dengan membentuk partai politik baru sehingga memenuhi perolehan minimal kursi.[33] 

            Dengan pemberlakukan electoral tahunreshold, tujuan penyederhanaan partai politik 

mulai membuahkan hasil. Dari 48 partai politik peserta pemilu pada Pemilu 1999 berkurang 

sebanyak 50%, hingga menjadi 24 partai politik dalam Pemilu 2004.  

            Electoral Tahunreshold sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 

dalam perjalanannya ternyata tidak pernah dilaksanakan. Dikatakan demikian karena ketentuan 

ET tersebut tidak mempunyai daya guna pada saat lahirnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 

2008 tentang Pemilihan Umum Anggora DPR, DPD dan DPRD. Sekalipun Pasal 315 Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 2008 menentukan berlakunya ET sesuai ketentuan Pasal 9 Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2003, namun dengan adanya ketentuan Pasal 316 huruf d yang 

menyatakan – Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2004 yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 

315 dapat mengikuti Pemilu tahun 2009 dengan ketentuan: d. memiliki kursi di DPR RI hasil 

Pemilu 2004 –, ET menjadi tidak memiliki arti sama sekali.  

                        Sejak saat itu, sebenarnya ET tidak ada lagi dalam sistemem pemilu Indonesia. 

lembaga ET digantikan dengan keberadaan PT sebagaimana diatur dalam Pasal 202 UU No. 

10/2008 yang berbunyi sebagai berikut : 

(1)  Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-

kurangnya 2,5% (dua koma lima perseratus) dari jumlah suara sah secara nasional untuk 

diikuntukan dalam penentuan perolehan kursi DPR. 

(2)  Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam penentuan perolehan 

kursi DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.     

 

 

PENGUATAN SISTEMEM PRESIDENSIAL MELALUI PENERAPAN ELECTORAL 

& PARLIAMENTARY TAHUNRESHOLD 

 
Dalam sistemem presidensial, presiden tetap memerlukan dukungan legislatiflatif. Tanpa 

dukungan itu, presiden akan menghadapi situasi sulit yang mengacam stabiltas pemerintah.[36] 

Oleh karena itu, dukungan legislatiflatif  menjadi kebutuhan yang sulit dihindarkan dalam 



 

sistemem presidensial yang multipartai. Hanya saja dukungan legislatiflatif sulit didapat jika 

sistemem presidensial dibangun dalam sistemem multi partai.[37]  

            Selain itu, presiden juga membutuhkan koalisi bila partai pendukung presiden bukanlah 

partai mayoritas di lembaga perwakilan. Langkah  itu diperlukan agar presiden mendapatkan 

dukungan mayoritas lembaga legislatiflatif. Namun demikian, Scott Mainwaring menilai 

bahwa membentuk koalisi dalam sistemem presidensial merupakan hal yang sulit.[38] Sulitnya 

membentuk koalisasi seperti dikatakan Mainwaring tersebut akan bertambah sulit bila 

sistemem kepartaian yang diterapkan adalah multipartai.  

                        Indonesia merupakan negara yang dikategorikan sebagai penganut sistemem 

multipartai dalam sistemem kepartaiaannya. Sistemem multipartai mempunyai kecenderungan 

untuk menitikberatkan kekuasaan pada legislatiflatif, sehingga peran badan eksekutifkutif 

sering lemah.[39]  

            Dalam sistemem multipartai, Miriam Budiardjo mengatakan bahwa tidak ada satu 

partai pun yang cukup kuat untuk membentuk suatu pemerintahan sendiri.[40] Sebab, dalam  

pemilihan umum dengan sistemem multipartai akan sulit memunculkan partai politik yang 

memperoleh suara mayoritas mutlak (absolute mayority).[41] Sehingga pemerintahan baru 

akan  terbentuk apabila partai pemenang membentuk koalisi dengan partai-partai lainnya untuk 

menyusun kabinet. Kondisi tersebut merupakan situasi yang terjadi dalam sistemem 

pemerintahan parlementer.   

            Dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, yang terjadi justru sebaliknya. Sistemem 

presidensial yang semestinya menempatkan presiden sebagai eksekutifkutif yang tidak dapat 

dipengaruhi oleh tindakan lembaga legislatiflatif,[42] malah membuat presiden harus 

berkoaliasi dengan partai lain   untuk mendapatkan dukungan di lembaga legislatiflatif. Dalam 

sistemem presidensial yang diterapkan, praktik penyusunan kabinet justru mengacu pada cara-

cara yang dipratikkan dalam sistemem parlementer. Sehingga tidak keliru bila dikatakan bahwa 



 

praktik di Indonesia merupakan sebuah penyimpangan. Dalam perjalannya, pemerintahan juga 

tidak dapat berjalan efektif ketika koalisi dalam sistemem presidensial hanya sebagai koalisi 

darurat  untuk memperbesar dukungan di lembaga legislatiflatif.  

            Persoalan di atas muncul karena Indonesia menerapkan sistemem multipartai di bawah 

sistemem pmerintahan presidensial. Sistemem multipartai cenderung membuat presiden 

tergantung pada partai lain di lembaga legislatiflatif untuk menghindari kebuntuan dan konflik 

dengan lembaga legislatiflif. Mainwaring pernah menegaskan bahwa hanya sistemem dua 

partai yang bisa menghindari kebuntuan, dan konflik hebat eksekutifkutif-legislatiflatif. Sebab, 

sistemem dua partai memfasilitasi lahirnya pemerintahan yang juga mendapat suara mayoritas 

di parlemen.[43] Mainwaring juga menambahkan bahwa kombinasi sistemem multipartai 

dengan sistemem pemerintahan presidensial adalah berbahaya (inimical) untuk stabilitas 

demokrasi.[44]  

            Rumitnya hubungan antara sistemem multipartai dengan sistemem presidensial 

merupakan fenomena umum.  Mainwaring menunjukkan, dari seluruh demokrasi di dunia, 

hanya Cile yang mampu mengawinkan sistemem presidensial dengan sistemem 

multipartai.[45] Itupun dengan terjadinya polarisasi ideologi antar partai.[46] 

 

STRATEGI PENYEDERHANAAN PARTAI POLITIK 

 

Berdasarkan uraian sebelumya, agar sistemem presidensial betul-betul dapat berjalan efektif, 

tentunya sistemem multipartai sebagai rintangan utama harus dibenahi. Penyederhanaan partai 

politik merupakan pilihan yang tidak dapat dielakkan bila masih ingin tetap konsistemen 

menggunakan sistemem presidensial yang sudah dipilih. Namun penyederhanaan tersebut 

mesti dilakukan dalam kerangka yang diperbolehkan secara konstitusional. 

            Pengalaman Cile dalam melakukan penyederhanaan partai politik patut dijadikan 

pelajaran. Di bawah kepemimpinan Pinochet, Cile pernah mencoba untuk mengurangi jumlah 



 

partai, namun mengalami kegagalan. Hal itu disebabkan karena partai-partai di Cile telah 

memiliki akar ideologis yang kuat hingga level grass root.[54] Berbeda dengan Indonesia, 

partai-partai yang terbentuk sebenarnya tidak memiliki pengakaran ideologi yang kuat.[55] 

Sehingga bila penyederhanaan partai politik dilakukan dengan cara-cara yang alamiah, tidak 

dengan pemaksaan seperti yang pernah dilakukan Orde Baru, maka penyederhanaan itu 

berpeluang besar untuk terlaksana. 

            Agar proses penyederhanaan partai politik dapat berjalan secara konstitusional, maka 

harus dipilih cara yang juga dapat diterima secara konstitusional. Sehubungan dengan itu 

kiranya electoral tahunreshold (ET) dan parliamentary tahunreshold (PT) dapat memenuhi 

kriteria tersebut. ET dan PT secara tidak langsung tentunya akan memperkuat sistemem 

presidensial yang sudah dipilih. Terlepas dari kelemahan yang dikandungnya, ET dan PT 

tentunya dapat dijadikan alat untuk mencapai harapan penyederhanaan partai secara alamiah. 

            Penerapan PT ditujukan untuk hal-hal sebagai berikut ini. Pertama, melakukan proses 

penyederhanaan sistemem kepartaian. Dalam konteks ini, Syamsudin Haris berpendapat, 

ambang batas parlemen (parliamentary tahunreshold) tidak hanya perlu dinaikkan 

persentasenya, tetapi juga harus diberlakukan di tingkat DPRD propinsi dan DPRD 

kabupaten/kota.[56] Lebih lanjut M. Qodari berpendapat bahwa angka PT yang diterapkan 

harus lebih besar lagi, yaitu lima persen, agar penyederhanaan partai menjadi lebih efektif.[57]   

            Kedua, untuk menciptakan sistemem presidensial yang kuat dengan ditopang oleh 

lembaga perwakilan yang efektif. Efektifitas lembaga perwakilan tidak terlepas dari banyak 

atau sedikitnya faksi-faksi kekuatan politik yang ada di DPR. Semakin sedikit partai politik 

yang ada di lembaga perwakilan, maka efektifitas pelaksanaan fungsi-fungsi lembaga 

perwakilan akan berjalan lebih baik.  

            Ketiga, keberadaan PT adalah sebagai langkah untuk menghilangkan praktik 

reinkarnasi partai politik yang tidak lolos electoral tahunreshold ikut pada pemilu berikutnya. 



 

Pengalaman pada pemilu 2004, partai politik-partai politik yang tidak lolos electoral 

tahunreshold hanya berganti nama untuk ikut pemilu berikutnya. Kondisi demikian menurut 

Ferry Mursyidan Baldan tidak sehat dalam membangun sistemem kepartaian. Keberadaan PT 

adalah untuk mendorong sebuah pembangunan partai politik yang lebih sehat, karena peran 

dan fungsi partai politik yang sangat luar biasa yang ditentukan oleh UUD 1945 dan undang-

undang.[58] 

STRATEGI PENYEDERHANAAN PARTAI POLITIK 

Berdasarkan uraian sebelumya, agar sistemem presidensial betul-betul dapat berjalan efektif, 

tentunya sistemem multipartai sebagai rintangan utama harus dibenahi. Penyederhanaan partai 

politik merupakan pilihan yang tidak dapat dielakkan bila masih ingin tetap konsistemen 

menggunakan sistemem presidensial yang sudah dipilih. Namun penyederhanaan tersebut 

mesti dilakukan dalam kerangka yang diperbolehkan secara konstitusional. 

            Pengalaman Cile dalam melakukan penyederhanaan partai politik patut dijadikan 

pelajaran. Di bawah kepemimpinan Pinochet, Cile pernah mencoba untuk mengurangi jumlah 

partai, namun mengalami kegagalan. Hal itu disebabkan karena partai-partai di Cile telah 

memiliki akar ideologis yang kuat hingga level grass root.[54] Berbeda dengan Indonesia, 

partai-partai yang terbentuk sebenarnya tidak memiliki pengakaran ideologi yang kuat.[55] 

Sehingga bila penyederhanaan partai politik dilakukan dengan cara-cara yang alamiah, tidak 

dengan pemaksaan seperti yang pernah dilakukan Orde Baru, maka penyederhanaan itu 

berpeluang besar untuk terlaksana. 

            Agar proses penyederhanaan partai politik dapat berjalan secara konstitusional, maka 

harus dipilih cara yang juga dapat diterima secara konstitusional. Sehubungan dengan itu 

kiranya electoral tahunreshold (ET) dan parliamentary tahunreshold (PT) dapat memenuhi 

kriteria tersebut. ET dan PT secara tidak langsung tentunya akan memperkuat sistemem 



 

presidensial yang sudah dipilih. Terlepas dari kelemahan yang dikandungnya, ET dan PT 

tentunya dapat dijadikan alat untuk mencapai harapan penyederhanaan partai secara alamiah. 

            Penerapan PT ditujukan untuk hal-hal sebagai berikut ini. Pertama, melakukan proses 

penyederhanaan sistemem kepartaian. Dalam konteks ini, Syamsudin Haris berpendapat, 

ambang batas parlemen (parliamentary tahunreshold) tidak hanya perlu dinaikkan 

persentasenya, tetapi juga harus diberlakukan di tingkat DPRD propinsi dan DPRD 

kabupaten/kota.[56] Lebih lanjut M. Qodari berpendapat bahwa angka PT yang diterapkan 

harus lebih besar lagi, yaitu lima persen, agar penyederhanaan partai menjadi lebih efektif.[57]   

            Kedua, untuk menciptakan sistemem presidensial yang kuat dengan ditopang oleh 

lembaga perwakilan yang efektif. Efektifitas lembaga perwakilan tidak terlepas dari banyak 

atau sedikitnya faksi-faksi kekuatan politik yang ada di DPR. Semakin sedikit partai politik 

yang ada di lembaga perwakilan, maka efektifitas pelaksanaan fungsi-fungsi lembaga 

perwakilan akan berjalan lebih baik.  

            Ketiga, keberadaan PT adalah sebagai langkah untuk menghilangkan praktik 

reinkarnasi partai politik yang tidak lolos electoral tahunreshold ikut pada pemilu berikutnya. 

Pengalaman pada pemilu 2004, partai politik-partai politik yang tidak lolos electoral 

tahunreshold hanya berganti nama untuk ikut pemilu berikutnya. Kondisi demikian menurut 

Ferry Mursyidan Baldan tidak sehat dalam membangun sistemem kepartaian. Keberadaan PT 

adalah untuk mendorong sebuah pembangunan partai politik yang lebih sehat, karena peran 

dan fungsi partai politik yang sangat luar biasa yang ditentukan oleh UUD 1945 dan undang-

undang.[58] 

 

EFEKTIVITAS PRESIDENSIAL DALAM PEMILU SERENTAK 

� Scott Mainwaring (1993) menemukan sebagian besar negara yang efektif dan berhasil 

mempertahankan presidensialisme ialah negara demokrasi yang menganut sistemem 



 

dua partai. Negara yang menganut sistemem multipartai mengalami persoalan terkait 

ancaman deadlock. Hal ini diakibatkan lemahnya (minoritas) dukungan partai politik 

presiden di legislatiflatif dan tingginya fragmantasi politik di parlemen. 

� Waktu pemilu eksekutifkutif dan legislatiflatif secara bersamaan mampu menyediakan 

infrastruktur penunjang efektivitas presidensialisme multipartai. Hal ini 

dilatarbelakangi: 

� Pemilu serentak dinilai mampu menghadirkan coattai effects atau perilaku 

pemilih dimana seorang pemilu cenderung memilih partai politik yang berasal 

dari presiden dan wakil presiden yang ia pilih. Sehingga keterpilihan presiden 

berbanding lurus dengan perolehan suara sekaligus kursi dari partai politik 

pengusung presiden.  

� District magnitude atau alokasi kursi perdaerah pemilihan berjumlah kecil 

dalam pemilu serentak mampu menyederhanakan sistemem kepartaian. 

� Desain pemilu serentak dari UU 7/2017 ialah pemilu serentak nasional lima kotak 

yakni, pada hari dan jam yang sama pemilih diberikan ruang untuk memilih presiden 

dan wakil presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota. 

Sedangkan pemilihan eksekutifkutif daerah (Gubernur, Bupati, dan Walikota) 

dilakukan secara terpisah. Padahal konsepsi sistemem presidensialisme berlaku juga di 

daerah dimana presiden atau kepala daerah sebagai single chief executive. Dengan kata 

lain, efek dari pemilu serentak ini yang memberikan ruang dukungan politik yang kuat 

dari partai politik di legislatiflatif hanya akan berjalan di level pemerintahan nasional 

semata sedangkan di daerah tidak akan berjalan.  

� UU 7/2017 masih memberlakukan district magnitude sebesar 3-10 kursi untuk DPR 

dan 3-12 untuk DPRD sedikit banyak berdampak pada sulitnya menyederhanakan 

sistemem kepartaian yang tentunya tetap melanggengkan tingginya fragmantasi politik 



 

di parlemen. Studi Perludem menemukan jika ingin menyederhanakan sistemem 

kepartaian atau merubah dari multipartai ekstrim (lebih dari lima partai politik relevan) 

menjadi mutlipartai sederhana (tiga sampai lima partai relevan) memperkecil besaran 

district magnitude merupakan salah satunya caranya, bukan menaikan besaran 

parliamentary tahunreshold (terbukti di Pemilu 2009 dan Pemilu 2014) yang justru 

akan berdampak pada terbuangnya suara partai secara sia-sia.  

� Partai politik ditempatkan sebagai institsui yang bertugas untuk menjalankan fungsi 

representasi politik ini sebagai intermediary agent yang menghubungan antara negara 

dengan warga negara. Sistemem pemilu merupakan seperangkat instrumen yang 

berfungsi untu menerjemahkan suara pemilih menjadi kursi-kursi di pemerintahan. 

Dengan kata lain, sistemem pemilu ikut ambil bagian dalam peningkatan kualitas 

representasi politik salah satunya. Tiga variabel yang mempengaruhi penguatan 

representasi politik metode pencalonan, metode pemberian suara, dan metode 

penetapan calon terpilih.  

� Metode pencalonan atau mekanisme partai politik untuk mencalonkan presiden dan 

wakil presiden atau calon anggota legislatiflatif. UU 7/2017 Pasal 223 ayat (1) 

menjelaskan pencalonan presiden dan wakil presiden dilakukan oleh partai politik atau 

gabungan partai politik secara demokratis dan terbuka sesuai mekanisme internal partai 

politik. Begitu pula dengan Pasal 241 ayat (2) yang menjelaskan seleksi bakal calon 

anggota legislatiflatif dilakukan oleh partai politik secara demokratis dan terbuka sesuai 

dengan AD/ART partai atau peraturan internal partai. Persoalannya kemudian apa 

indikator yang dapat menyatakan proses rekrutmen itu secara demokratis? Metode 

rekrutmen seperti apa yang terbuka dan demokratis itu? Sayanga UU 7/2017 tidak 

mengatur hal ini.  



 

� Seleksi pencalonan merupakan tahapan awal representasi politik dibentuk. Sebagai 

calon wakil rakyat, tentunya rakyat yang memiliki otoritas untuk memilih perlu tau apa 

kriteria partai politik mencalonkan kandidat tersebut? bagaimana cara 

mencalonkannya? mengapa kandidat tersebut dicalonkan? Selama ini rekrutmen politik 

menjadi secret garden atau urusan dapur partai politik yang sulit untuk dilacak lebih 

jauh keberadaanya. SebetuLembaga Negaraya dengan diketahui tata cara seleksi 

sampai dengan kriteria-kriteria pencalonan yang dibuat partai politik dalam 

menentukan calon, membuka ruang kedekatan dan pemahaman pemilh sebelum 

menentukan siapa yang layak menjadi representatornya. 

� UU 7/2017 masih menarapkan metode pemberian suara proposional daftar terbuka 

dimana pemilih diberikan ruang untuk memberikan suaranya secara langsung kepada 

daftar nama yang ditawarkan oleh partai politik. Keuntungan dari penerepan sistemem 

proposional daftar terbuka ialah:  

� Pemilih dapat mengenelai secara langsung calon anggota legislatiflatif yang 

ditawarkan oleh partai politik;  

� Pemilih dan kandidat memeliki ruang kedekatan dan interaksi yang tinggi pada 

saat pemilu maupun pasca pemilu.  

� Pasca kandidat tersebut terpilih, anggota legislatiflatif yang dihasilkan oleh 

daftar terbuka bertanggung jawab langsung secara individu kepada 

masyarakatarakat di daerah pemilihanembaga Negaraya yang memilihnya 

secara langsung.  

� UU 7/2017 masih menerapkan mekanisme penetapan calon terpilih berdasarkan suara 

terbanyak, yang artinya mandat dan legitimasi keterpilihan caleg tersebut secara 

individu kepada pemilih di daerah pemilihanembaga Negaraya yang memaksa untuk 

memperkuat linkage antar keduanya.  



 

SIMPULAN 

1. Lembaga tahunreshold sebagai tingkat minimal dukungan yang harus 

diperoleh sebuah partai untuk mendapatkan perwakilan dapat dijadikan salah 

satu instrumen untuk memperkuat sistemem presidensial. Cara adalah dengan 

menerapkan ET dan PT secara bersamaan dan konsistemen. Cara demikian 

adalah konstitusional. Dalam arti tidak akan ada ketentuan konstitusi dan hak 

warga negara yang akan terlanggar. Dengan diterapkannya ET dan PT secara 

konsistemen dan berkelanjutan, akan terjadi proses penyederhanaan jumlah 

partai politik peserta pemilu sekaligus penyederhanaan jumlah partai politik 

yang duduk di lembaga legislatiflatif. Dengan jumlah partai yang sederhana, 

maka harapan untuk memperkuat sistemem presidensial akan dapat 

diwujudkan. Oleh karena itu, bagi pembuat undang-undang sudah selayaknya 

untuk memikirkan bagaimana memperkuat sistemem presidensial dengan 

cara menerapkan ET dan PT secara bersamaan. 

2. Memperkuat sistemem pemerintahan presidensial dapat dilakukan dengan 

mengadakan koalisi partai pendukung dari tingkat pusat sampai ke daerah. 

3. Nilai ambang batas partai politik sebaiknya 4 % sebagai upaya 

menyederhadakan jumlah partai politik. 
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I. Pendahuluan 
 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 

1945) setelah amandemen menganut sistemem Presidensial. Ciri sistemem 

Presidensial yang dianut berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 menurut Jimly 

Asshiddiqie adalah sebagai berikut :  

(6) Presiden dan Wakil Presiden merupakan satu institusi penyelenggara 

kekuasaan eksekutifkutif negara yang tertinggi dibawah Undang-

Undang Dasar. 

(7) Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh rakyat secara langsung dan 

karena itu secara politik tidak bertanggungjawab kepada Majelis 

Permusyawaratan Rakyat atau lembaga parlemen, melainkan 

bertanggungjawab langsung kepada rakyat yang memilih.  

(8) Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat dimintakan 

pertanggungjawaban secara hukum apabila Presiden dan/atau Wakil 

Presiden melakukan pelanggaran hukum dan konstitusi.  

(9) Para menteri adalah pembantu Presiden.  

(10) Untuk membatasi kekuasaan Presiden yang kedudukannya 

dalam sistemem Presidensil sangat kuat sesuai dengan kebutuhan 

untuk menjamin stabilitas pemerintah, ditentukan pula masa jabatan 
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Presiden lima tahunan tidak boleh dijabat oleh orang yang sama lebih 

dari dua masa jabatan. 93 

Terdapat sedikitnya lima alasan bagi MPR hasil pemilu 1999 untuk 

mempertegas sistemem presidentil yang dianut oleh UUD 1945, yaitu : Pertama, 

karena merupakan kesepakatan, aliran pemikiran, dan kepentingan para pendiri 

bangsa, kedua pengalaman traumatis bangsa Indonesia atas kegagalan sistemem 

parlementer, ketiga sistemem parlementer dianggap produk dari aliran pemikiran 

demokrasi liberal, keempat kepastian mengenai ketentuan konstitusional tentang 

sistemem pemerintahan presidensial menurut UUD 1945 dapat menciptakan 

stabilitas pemerintahan dan konsolidasi demokrasi serta dianggap tepat untuk 

menjaga kebhinekaan dan menjaga keutuhan bangsa, kelima penetapan mekanisme 

pemilihan langsung Presiden dan wakil-wakil rakyat dalam sistemem pemerintahan 

presidential yang murni akan memperkuat legitimasi pemerintahan karena mandat 

langsung pemerintahan Negara dari rakyat.94 

Semangat pengubahan UUD NRI Tahun 1945 yang dimaksudkan untuk 

menguatkan sistemem Presidensial menimbulkan ketidakjelasan dalam sistemem 

pemerintahan karena muatan revisi mengarah pada sistemem Parlementer karena 

hak dalam pengambilan keputusan untuk undang-undang hanya dimiliki oleh 

Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tanpa memberikan hak tersebut 

kepada Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang mewakili suara rakyat di daerah.95 

Keterbatasan kewenangan yang dimiliki DPD dalam fungsi legislatiflasi menjadi 

dasar untuk membahas penguatan kewenangan DPD dalam sistemem 

pemerintahan presidensial, serta langkah-langkah strategis untuk menjawab 

pertanyaan keberadaan anggota DPD, antara keterpilihan dan keterwakilan dengan 

daerah. Uraian mengenai hal tersebut akan dijabarkan pada bagian pembahasan. 
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II. Pembahasan 

2.1 Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah  

Ketentuan mengenai kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) 

diatur pada Pasal 22D UUD NRI Tahun 1945, yang memberikan 

kewenangan sebagai berikut : 

1. DPD dapat mengajukan rancangan  undang-undang kepada DPR 

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. 

 

2. DPD ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan 

dengan : 

- otonomi daerah;  

- hubungan pusat dan daerah;  

- pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; 

- pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi 

lainnya, serta  

- perimbangan keuangan pusat dan daerah;  

- serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan 

Rakyat atas rancangan undang-undang yang terkait dengan: 

- anggaran pendapatan dan belanja negara ; 

- pajak; 

- pendidikan dan  

- agama. 

3. DPD juga memiliki kewenangan untuk melakukan fungsi 

pengawasan  atas pelaksanaan undang-undang mengenai:  

- otonomi daerah ;  



 

- pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah; 

- hubungan pusat dan daerah ; 

- pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya 

; 

- pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Negara ; 

- pajak ; 

- pendidikan, dan ; 

- agama 

serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan 

Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti. 

Terkait dengan kewenangan DPD tersebut di atas, masih banyak terdapat 

perbedaan interpretasi mengenai luasnya ruang lingkup kewenangan DPD 

dalam fungsi legislatiflasi. Hal tersebut yang melatar belakangi pengajuan 

pengujian Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 tentang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terhadap 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan 

oleh DPD ke Mahkamah Konstitusi.  

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 menetapkan 

perubahan materi muatan terhadap kedua undang-undang tersebut dengan 

meneguhkan lima hal, yaitu : 

1. DPD terlibat dalam pembuatan program legislatiflasi nasional 

(Prolegnas); 

2. DPD berhak mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) 

yang dimaksudkan dalam Pasal 22D ayat (1) UUD 1945 

sebagaimana haLembaga Negaraya atau bersama-sama dengan 

DPR dan Presiden, termasuk dalam pembentukan RUU 

Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; 

3. DPD berhak membahas RUU secara penuh dalam konteks Pasal 

22D ayat (2) UUD 1945; 

4. Pembahasan UU dalam konteks Pasal 22D ayat (2) bersifat tiga 

pihak (tripartite), yaitu antara DPR, DPD, dan Presiden; dan 



 

5. MK menyatakan bahwa ketentuan dalam UU MD3 dan P3 yang 

tidak sesuai dengan tafsir MK atas kewenangan DPD dengan 

sendirinya bertentangan dengan UUD 1945, baik yang diminta 

maupun tidak.96 Untuk melakukan penguatan terhadap DPD 

maka hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian adalah DPD 

memegang kekuasaan menbentuk undang-undang dan DPD 

memberikan persetujuan bersama atas RUU.97 

Diskusi mengenai pentingnya penguatan fungsi legislatiflasi DPD 

masih menjadi pembahasan sebab meskipun telah ada Putusan 

Mahkamah Konstitusi yang memberikan penafsiran terhadap Pasal 22D 

UUD NRI Tahun 1945 pada praktiknya kedudukan DPR pada fungsi 

legislatiflasi masih lebih superior dibandingkan dengan DPD. 

 

2.2 Penguatan Dewan Perwakilan Daerah Melalui Amandemen Pasal 5 

ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 

 

Penulis memberikan pandangan bahwa penguatan lembaga DPD 

selain memantapkan kewenangan yang dicantumkan pada Pasal 22D 

UUD NRI 1945 dapat juga dikuatkan melalui amandemen terhadap 

Pasal 5 ayat (1) UUD NRI 1945, Pasal 20 UUD NRI 1945, dan Pasal 22D 

UUD NRI 1945. Penguatan terhadap kewenangan DPD selama ini 

difokuskan pada  kewenangan DPD yang ditetapkan dalam Pasal 22D 

UUD NRI Tahun 1945, yang meskipun telah diberikan tafsir atau 

interpretasinya melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-

X/2012 yang diharapkan memberikan kedudukan yang lebih kuat bagi 

DPD masih belum mampu diprakteknya secara penuh.  

Konsentrasi usulan penulis adalah amandemen Pasal 5 ayat (1) 

UUD NRI 1945, yang saat ini menetapkan bahwa “Presiden berhak 

mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan 

Rakyat. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dapat 

dikaitkan dengan kewenangan DPD berdasarkan Putusan Mahkamah 

                                                             
96 Hernadi Affandi, Problematika Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah dalam Hegemoni 
Dewan Perwakilan Rakyat, 2014, Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1 – No.1, hlm.152 
97 ibid 



 

Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 yang menyebuntukan bahwa 

ideaLembaga Negaraya kewenangan DPD meliputi diantaranya 

pengajuan RUU sesuai dengan bidang tugasnya (Pasal 22D ayat (1) UUD 

NRI Tahun 1945).98 Penguatan kewenangan DPD terkait RUU yang 

merupakan ranah kewenangan DPD melalui amandemen Pasal 5 ayat 

(1) UUD NRI Tahun 1945 dengan menetapkan bahwa “terkait dengan 

RUU yang masuk dalam ranah kewenangan DPD, maka Presiden berhak 

mengajukan rancangan tersebut kepada DPD”. Amandemen Pasal 5 ayat 

(1) tersebut tidaklah dimaksudkan untuk memperpanjang alur 

koordinasi dalam pengajuan RUU. Namun hal tersebut dimaksudkan 

untuk memperkuat kedudukan DPD dalam fungsi legislatiflasinya. 

Dengan diberikannya ketentuan bahwa Presiden dapat mengajukan 

usul RUU kepada DPD apakah itu berari kita menganut “Trikameral?”, 

terhadap pertanyaan tersebut maka jawaban penulis adalah tidak. 

Penulis berpendapat bahwa sebaiknya Negara kita tidak menganut 

sistemem “bikameral” maupun “trikameral”. Kedudukan DPD dalam 

fungsi legislatiflasinya diperkuat dengan penambahan kewenangan bagi 

DPD untuk dapat mengikuti keseluruhan tahapan dari pengajuan RUU 

sampai dengan pengambilan keputusan terhadap penetapan RUU yang 

terkait dengan urusan-urusan yang masuk dalam kewenangan DPD. 

Sedangkan terhadap RUU yang tidak merupakan kewenangan DPD, 

sebaiknya DPD tetap mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan dalam 

UUD NRI Tahun 1945, UU MD3, serta Putusan Mahkamah Konstitusi 

yang memberikan penafsiran terhadap kewenangan yang dimiliki oleh 

DPD, yang memberikan penggunaan fungsi legislatiflasi yang terbatas. 

 

2.3 Keterwakilan Anggota DPD dengan Daerah 
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DPD merupakan lembaga Negara yang anggotanya merupakan 

perwakilan daerah, yakni 4 orang dari masing-masing Provinsi dengan 

ketentuan tidak melebihi 1/3 dari jumlah anggota DPR, sebagaimana 

ketentuan pada Pasal 252 UU MD3. Dalam posisinya sebagai keterwakilan 

daerah, meskipun tidak ada larangan bagi anggota DPD untuk menjadi 

anggota Partai Politik, penulis menyarankan agar anggota DPD tidak menjadi 

anggota Partai Politik. Hal tersebut dimaksudkan agar anggota DPD dapat 

memfokuskan pemikirannya terhadap hal-hal yang terjadi di daerah. 

 Dengan tidak menjadi anggota partai politik, hal tersebut juga akan 

menjadi pembeda bagi keanggotaan DPD dengan DPR. Sebab keterwakilan 

partai politik sudah berada di DPR. Keterwakilan di daerah akan menjadi lebih 

jelas melalui keanggotaan DPD. 

 

III. Penutup 

 

Hal-hal yang menjadi urgensi untuk disampaikan dalam makalah ini 

adalah : 

- Perlu adanya penguatan terhadap kedudukan DPD dalam 

sistemem ketatanegaraan guna memperkuat sistemem 

Presidensial. 

- Penguatan terhadap DPD diusulkan melalui amandemen Pasal 5 

ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 

- Anggotaan DPD sebaiknya tidak menjadi anggota Partai Politik, 

agar bisa mefokuskan pekerjaannya pada kepentingan dan 

permasalahan daerah. 
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I. PENDAHULUAN 

Kokokhnya pilar Negara demokrasi menghendaki suasana berpolitik segenap 

komponen bangsa. Bangunan sistemem kepemiluan yang kuat salah satunya. Dalam 

pelaksanaannya pemilu harus didasari landasan sistemem yang baik dan mampu dilaksanakan 

segenap elemen bangsa yang terarah untuk mewujudkan demokrasi secara terbuka  tetapi tetap 

dengan  semangat  menjaga  keutuhan bangsa dan negara. 

Dalam konteks politik, 

sebenarnyamasaperalihandariperintahanotoriterkerezimdemokratismerupakanmasa yang paling 

membahayakanbagikehidupansuatu Negara. Inidisebabkankarenaadanyaperubahanpraktik-

praktikdalammenjalankannegaramaupunstrukturpolitiksecaramendasar.Banyakpraktukbaru 

yang bertolakbekakangdaripraktikpemerintahanterdahulu. MisaLembaga Negarayaparlemen 

yang sebelumnyademikianberkuasamenentukankebiijakanumum, 

kiniharustundukterhadappembatasan-pembatasan. ( SukaArjawa, 2013 : 3)  

Fakta yang terjadiadalahsesuatu yang 

sangatbiasabilasemarakdemokrasiterjadisaatmenyongsongPemiludantahunmenjelangPemilu 

2018didengungkankembaliwacanabagaimanaproblematikakepemiluanhendakdicarikanbentuk 

yang ideal. Hal 



 

iniditunjukkanmelaluipemikiranmelakukanreformulasidalamaturansebagaikaidahyuridis, yang 

diimbangisecarapolitisdenganrekontruksibaru formatsistememkepartaiandanPemilu yang ideal  

di Indonesia.  

Menujuketataran ideal tersebuttampaknyamenyebabkanhinggakinimenjelangPemilu 

2018, 

Formulasiaturansebagaidasaryuridissistememkepartaiandankepemiluantampakcukuphatihatidir

umuskandanterlihatalotproses penyusunandanpembahasan RUU Pemilubahasan para 

wakilrakyatkita di DPR.Pemilu yang 

dituntutdapatterlaksanasebagairepresentasisuarasemuakomponenbangsaharusditunjangolehprin

sipdemokratisdanakuntabel. Format system kepartaiandan system pemilu yang 

kemudiandapatmenghasilkan figure wakilrakyat yang berkualitas. 

Desainkepemiluandankepartaianmasihdicaribentuk yang ideal 

sesuaicorakkebangsaandenganfilosofiPancasila. 

Sistememdemokratisasimerupakankomponenjaringan yang 

memungkinkanterpadunyaantarakebebasanmasyarakatarakatberbagaielemenkecerdasandanko

mponenpolitikketatanegaraanberbaurdlammenentukanoutput(keluarannya). Jadi, 

tidakadalagiunsurpemaksaandalampemilihanpolitikkarenamasyarakatarakatmampumenggunak

anberbagaibentukakalkecerdasannyauntukmenilaimelakukanpilihandanbertindakdalam proses 

danukuranukuranpolitik .Sistememdemokratisasi yang 

melindungihargakemanusiaanakanmemberikanhasil yang 

positifbagikeberlanjutanketatanegaraan.(SukaArjawa, 2013 :12) 

Friksi yang terjadidalamtatanan system kepartaianmisaLembaga 

Negarayatidakbolehmenjadicelahawalburuknyatatanandemokrasi. Friksi yang terjadi di 



 

Indonesia amatjelastampaksepanjangsejarahdemokrasidengankeikutsertaanpartai di Indonesia. 

Perjalanansistemempemiludankepartaian yang berlangsung di Indonesia 

memberipendalamandanjugapembelajaranumumkepartaian di Indonesia 

sehinggaperlupengkajianpada system kepartaian yang ideal 

bagipenegasansistemempemerintahanpresidensialdanpembiayaanpartaipolitik.Problematikakep

emiluaniniperlumenemukanpemecahannya. 

II. PEMBAHASAN 

Sejakproklamasikemerdekaan, Indonesia telahmenerapkantiga system politikdan system 

demokrasi. Itudidapat yang mengacupadatiga system demokrasi, yaituapa yang 

dimengertisebagaidemokrasi liberal, 

demokrasiterpimpindankinidemokrasipancasila.(Djiwandonodan Legawa,1996: 11) 

Demokrasimemangbenardigunakanuntukmelayanikepentinganrakyat, ataudengan kata lain 

untukmewujudkancita-citademokrasi, berbagaimekanisme yang dikembangkan yang 

didasarkanpadakinstitusihukumdanperaturanperundang-undangansebagaiaturanpermainan, 

baikdalambentuktertulismaupuntidaktertulis (konvensi). (DjiwandonodanLegawa, 1996:11) 

Terlepasdari system pemilihanmana yang terbaik, pemilu system proporsionalatau system 

distrik, adaduahal yang perludiperhatikan system proporsionalatausitemdistrik, adaduahal yang 

perludiperhatikandalammengkajihubunganantara system 

pemilihandenganperwakilanpolitik.Pertamaadanyapandangan yang 

sangatmenyederhanakanhubunganantara system pemilihandengantipetipewakiwakilrakyat yang 

dihasilkan, danaktivitasmerekadalam proses legislatiflasitif di dewanperwakianrakyat. Kedua, 



 

tidakadasatuteori pun yang menunjukkanadanyahubungan yang pastiantarapemilih, 

partaidanwakilrakyat.(RizaNoer Arfani,1996:132) 

 Berkaitandengan system kepartaian yang ideal bagipenegasan system 

pemerintahanmenjadipentinguntukmelihatsejarahdalam system demokrasi di 

Indonesia.Pelaksanaandemokrasimembutuhanperanperanmaksimaldalamketaanegaraansehingg

aperlusemangatatasreformulasiyurudis yang 

didasarpemahamanfilosofisdanselalumemperhatikanaspeksosiologiskemanfaatanbagi orang 

banyak.Halhal yang dibutuhkansetelahmelewatidinamikakebangsaan yang 

beragamdapatdiuraisebagaiberikut : 

1.Penataanulangaspekyuridiskepemiluan, tampakdaripembaruan RUU Kepemiluan 

2. Penyederhanaanpartaipoltik, dengankembalipadapenegasan system presidensil yang 

menjadi system pemerintahan RI 

3. Dihasilkannyawakilrakyat yang berkualitasmelaluipendidkanpolitik yang baik yang 

didasariakuntabilitaspeserta, penyelenggaradanpenyelenggaraanPemiluseperti yang 

dikehendakicitacitaPancasila. 

III.PENUTUP 

Peelulangkahkonkritdalammenyelesaikanpeoblematikakepemiluankepartaiandalam 

system presidensil.JIkapenyederhnaanpartaimisaLembaga Negarayadilakukan, pertimbangan 

yang 

cukupbaikdanmembericukupbanyamanfaatansehinggabiayaekonomipenyelenggaraanpemiluda



 

patditekan.Harapannyaadalahpenyelenggaraamnpemilu yang 

menjadirepresentasisuarasemuakomponenbangsaharusditunjangolehprinsipdemokratisdanakunt

abel. Format system kepartaiandan system pemilu yang kemudiandapatmenghasilkan figure 

wakilrakyat yang berkualitas. Desainkepemiluandankepartaianmasihdicaribentuk yang ideal 

sesuaicorakkebangsaandenganfilosofiPancasila.Pola yang sinkrondenganpenegasan system 

presidensil di Indonesia. 
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 Pemerintahan (government) pada dasarnya memiliki dua pengertian: Pertama, pemeritahan 

dalam arti luas (government in broader sense), yaitu meliputi keseluruhan fungsi yang ada dalam 

Negara. Pemerintahan dalam arti luas memiliki kekuasaan membentuk undang-undang (legislatiflatif) 

dan kekuasaan melaksanaan undang-undang. Kedua, pemerintahan dalam arti sempit (government in 

narrower sense), yaitu pemerintahan yang hanya berkenaan dengan fungsi eksekutifkutif saja.
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 Menerut Stephen Leacock, kekuasaan eksekutifkutif adalah kekuasaan mengenai pelaksanaan 

undang-undang. Dengan kata lain bahwa eksekutifkutif menyelenggarakan kemauan Negara. Dalam 

satu Negara demokrasi, kemauan Negara dinyatakan melalui badan pembentuk undang-undang. 

Tugas utama dari eksekutifkutif melaksanakan undang-undang yang ditetapkan oleh badan 

legislatiflatif. Tetapi dalam Negara modern, tugas-tugas Negara sangatlah beraneka ragam sehingga 

tidak dapat lagi dikatakan hanya melaksanakan undang-undang saja 
102

 Kekuasaan eksekutifkutif 

menurut W Ansley Wynes: Sebagai kekuasaan dalam Negara yang melaksanakan undang-undang, 

menyelenggarakan urusan pemerintahan dan mempertahankan tata tertib dan keamanan, baik di 

dalam maupun di luar negeri.
103

  

I. Presiden dan Wakil Presiden 

Kekuasaan pemerintahan Negara oleh Presiden diatur dan ditentukan dalam Bab III 

UUD 1945 ini berisi 17 pasal yang diberi judul Pemerintahan Negara, yang didalamnya 

mengatur berbagai aspek mengenai Presiden dan lembaga kepresidenan, termasuk rincian 

kewenangan yang dimilikinya dalam memegang kekuasaan pemerintah. Pasal 4 ayat (1) UUD 
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NRI Tahun 1945 berbunyi “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan 

menurut Undang-Undang Dasar”. Pasal ini tidak mengalami perubahan karena dianggap tetap 

sesuai dengan sikap dan gagasan para perumus  rancangan perubahan UUD NRI Tahun 1945 

yang tergabung dalam PAH III/I BP MPR. Isi pasal ini menjadi rujukan paling kuat sekaligus 

bukti bahwa konstitusi kita menganut system presidensial dalam system pemerintahan dengan 

menempatkan presiden sebagai pejabat yang memegang dan menjalankan roda pemerintahan. 

 Dapat dikatakan bahwa inilah Bab yang paling banyak materi yang diatur didalamnya, 

yaitu mulai dari Pasal 4 sampai dengan Pasal 17 yang pada pokoknya adalah sama-sama 

menyangkut ketentuan-ketentuan dasar yang berkenaan dengan soal pemerintahan 

eksekutifkutif  di bawah Presiden. Pasal 4 ayat (2) berbunyi: “Dalam melakukan kewajibannya, 

Presiden dibantu oleh satu orang wakil presiden”. Presiden yang memegang kekuasaan 

pemerintahan dalam pasal ini menunjukkan pengertian Presiden menurut system pemerintahan 

presidensiil, yang mana tidak ada pembedaan antara Presiden selaku kepala Negara dan 

Presiden selaku kepala pemerintahan. Presiden adalah presiden yaitu jabatan yang memegang 

kekuasaan pemerintahan Negara menurut Undang-Undang Dasar. Dalam UUD 1945 juga tidak 

terdapat ketentuan yang mengatur tentang adanya kedudukan kepala Negara (head of state) 

ataupun kedudukan kepala pemerintahan (head of government) atau chief executive.
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Selanjutnya, Pasal 6 ayat (1) berbunyi: “ Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus 

seorang warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan  tidak pernah menerima 

kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati Negara, serta 

mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden 

dan Wakil Presiden”. Pada ayat (2) nya ditentukan “syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan 

Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang”. 

Pasal 6A ayat (1) mengatur mengenai pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yaitu: 

“Presiden dan wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat”. 

Ketentuan mengenai satu pasangan ini menunjukan bahwa jabatan Presiden dan Wakil 

Presiden itu adalah satu kesatuan pasangan Presiden dan Wakil Presiden. Keduanya adalah dwi 

tunggal atau satu kesatuan lembaga kepresidenan. Akan tetapi, meskipun merupakan satu 

kesatuan institusi kepresidenan, keduanya adalah jabatan konstitusional yang terpisah.  Oleh 

karena itu, meskipun di satu segi keduanya merupakan satu kesatuan, tetapi disegi lain 

keduanya memang merupakan dua orgn Negara yang berbeda satu sama lain, yaitu dua organ 

yang tak terpisahkan tetapi dapat dan harus dibedakan satu dengan lainnya. 
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Tugas seorang wakil Presiden memang tidak dirumuskan secara spesifik dalam UUD 

NRI Tahun 1945, konstitusi hanya menyebuntukan tugas wakil presiden hanya membantu 

presiden. Rumusan ini dibuat fleksibel agar Presiden dapat leluasa mengambil kebijakan dan 

keputusan mengenai bentuk tugas-tugas wakil presiden sesuai kebutuhan dan tantangan serta 

program kerja. Tugas membantu Presiden yang dilakukan oleh wakil Presiden tentu saja 

berbeda dengan tugas yang dilaksanakan oleh para menteri yang menurut UUD NRI Tahun 

1945 juga membantu Presiden. Secara hierarki kekuasaan, tentunya bantuan wakil Presiden 

lebih tinggi, lebih berbobot dan lebih luas dibanting para menteri.
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Menurut Pasal 4 ayat (2) dinyatakan bahwa dalam melakukan kewajibannya Presiden 

dibantu oleh satu orang wakil Presiden. Ini menunjukkan bahwa wakil presiden itu bertindak 

mewakili Presiden dalam hal Presiden berhalangan untuk menghadiri kegiatan tertentu atau 

melakukan sesuatu dalam lingkungan kewajiban konstitusional Presiden, dalam hal Presiden 

tidak dapat memenuhi kewajiban konstitusional karena sesuatu alasan yang dapat dibenarkan 

menurut hukum, bertindak sebagai pendamping Presiden dalam melakukan kewajibannya 

ataupun dapat bertindak sebagai seorang pejabat publik untuk berkomunikasi langsung dengan 

setiap warga Negara, kelompok maupun organisasi masyarakatarakat.  

Jika presiden meninggal dunia, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan 

kewajibannya dalam masa jabatan yang telah ditentukan, maka wakil presiden menggantikan 

kedudukan presiden sampai habis waktunya. Pada dasarnya wakil presiden harus dapat bekerja 

sama dengan Presiden bukan merupakan oposisi terhadap presiden. Secara garis besar tugas 

dan wewenang wakil presiden, meliputi: 

a. membantu presiden dalam melakukan kewajibannya 

b. menggantikan presiden sampai habis waktunya jika presiden meninggal dunia, 

berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa 

jabatan yang telah ditentukan; 

c. memperhatikan secara khusus, menampung masalah-masalah yang perlu 

menyangkut bidang tugas kesejahteraan rakyat; 

d. melakukan pengawasan operasional pembangunan dengan bantuan departemen-

departemen, lembaga-lembaga non departemen, dalam hal ini inspekstur jendral 

dari departemen yang bersangkutan atau deputi pengawasan dari lembaga non 

departemen yang bersangkutan. 
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Dengan demikian, Wakil Presiden mempunyai lima kemungkinan posisi terhadap Presiden, 

yaitu: (1) sebagai wakil yang mewakili Presiden, (2) sebagai pengganti yang menggantikan Presiden, (3) 

sebagai pembantu yang membantu Presiden , (4) sebagai pendamping yang mendampingi Presiden (5) 

sebagai wakil presiden yang bersifat mandiri. Dalam melakukan tindakan untuk mendampingi 

Presiden dan dalam posisinya yang bersifat mandiri, Wakil Presiden tidak memerlukan persetujuan, 

instruksi atau penugasan khusus dari Presiden. Kecuali oleh Presiden atau menurut peraturan yang 

berlaku, dikehendaki lain, Wakil  Presiden dapat secara bebas menjadi pendamping Presiden atau 

melakukan kegiatannya secara mandiri dalam jabatannya sebagai Wakil Presiden. Dalam kapasitasnya 

sebagai pembantu Presiden, kedudukan Wakil Presiden seolah mirip dengan menteri negara yang juga 

bertindak membantu Presiden. Tentu saja kedudukan Wakil Presiden lebih tinggi daripada menteri, 

karena menteri bertanggung jawab kepada Presiden dan Wakil Presiden sebagai satu kesatuan 

jabatan. Namun dalam pelaksanaan bantuan itu, yaitu: (i) ada bantuan yang diberikan karena diminta 

atas inisiatif Wakil Presiden sendiri; (ii) ada bantuan yang diberikan karena diminta oleh Presiden;(iii) 

ada pula bantuan yang harus diberikan oleh wakil presiden karena ditetapkan dalam  Keputusan 

Presiden. Selanjutnya dalam kedudukannya sebagai yang mewakili (wakil) dan sebagai yang 

menggantikan, terdapat perbedaan mendasar. Untuk dapat mewakili, Wakil Presiden haruslah 

mendapat mandat baik secara langsung, resmi ataupun tidak langsung atau tidak resmi. Hubungan 

antara pemberi mandat dengan penerima mandat sama sekali tidak mengalihkan kekuasaan pada 

penerima mandat. Pemberian mandat itu tidak bersifat mutlak dalam arti dapat saja ditarik kembali 

oleh pemberi mandat kapan saja ia merasa perlu menarik kembali mandat itu.  

Hal berbeda dengan kedudukan Wakil Presiden sebagai pengganti. Penggantian Presiden oleh 

Wakil Presiden dilakukan karena dua kemungkinan, yaitu: (i) Presiden berhalangan sementara,  atau 

(ii) Presiden berhalangan tetap. Jika Presiden berhalangan sementara, maka Wakil Presiden 

diharuskan menerima kewenangan resmi berupa pendelegasian wewenang (delegation of 

autahunority) sebagai pengganti dengan Keputusan Presiden. Bila Presiden dalam keadaan 

berhalangan tetap maka proses pengalihan wewenang (transfer of autahunority) haruslah dilakukan 

pihak lain yaitu oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dengan bentuk hukum yang dikenal 

dengan Ketetapan MPR. 

II. Urgensi Keberadaan Wakil Presiden 

 Melihat pengaturan kewenangan Presiden dan Wakil Presiden yang diatur dalam UUD NRI 

Tahun 1945 masih memerlukan pendalaman lagi terhadap Keberadaan wakil presiden dimana 

perlunya kejelasan pembagian tugas dan kewenangan Presiden dan Wakil Presiden, sistemem 

pengisian jabatan,  maupun sistemem pertanggungjawaban kedua pejabat itu. Hal tersebut mengingat 

tugas dan kewenangan tidak diatur secara tegas  dalam konstitusi sehingga dalam penyelenggaraan 



 

roda pemerintahan seringkali terjadi permasalahan-permasalahan yang dapat dipengaruhi dari faktor 

obyektif dan faktor subyektif. Adapun faktor obyektif dan subyektif yakni:
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a. Faktor Obyektif, berupa  (i) ketentuan yang mengatur hubungan antara keduanya baik 

dalam kekuasaan eksekutifkutif riil maupun kekuasaan eksekutifkutif nominal, (ii) asal 

kekuatan politik pendukung antara presiden dan wakil presiden yang mana dimaksud 

adalah jika Presiden dan Wakil Presiden berasal dari kekuatan politik yang sama maka 

pembagian tugas dan kewenangan cenderung memiliki ruang lingkup yang relatif luas. 

b. Faktor Subyektif, berupa (i) tingkat kepercayaan Presiden dan Wakil Presiden serta 

kondisi antara keduanya baik fisik, psikis maupun finansial, (ii)pengalaman dan 

kemampuan profesional yang dimiliki oleh Wakil Presiden (iii) kondisi kesehatan baik 

fisik maupun psikis Presiden 

III. Rekomendasi 

 Perlu adanya sistemem pembagian tugas dan wewenang yang dirakit utuh dalam “sistemem 

pemerintahan terpadu” (integrated executive system) yakni sistemem yang berlandaskan Pancasila 

menekankan pada aspek proporsional terhadap hubungan fungsional antar lembaga negara dalam 

menjalankan roda pemerintahan Asas proporsional tersebut dibangun atas asas “saling bantu” sebagai 

kewajiban antar lembaga negara demi terwujudnya tujuan negara Indonesia. 
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II. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

 



 

 

KEJELASAN KEWENANGAN WAKIL PRESIDEN 

DAN RELASI ANTARA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN 

 

Oleh : NI KETUT ARDANI 

 

 Setiap negara memiliki sistemem hukumnya masing-masing dan setiap negara mengklain diri 

sebagai negara hukum.
107

 Di Indonesia, setelah UUD Tahun 1945 diubah, Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 

tahun 1945 berbunyi menjadi “Kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-

Undang Dasar”. Rumusan ini dimaksudkan untuk mempertegas bahwa a. Kedaulatan atau kekuasaan 

tertinggi itu berada dan berasal atau bersumber dari rakyat seluruhnya, b. Kedaulatan rakyat tersebut 

harus pula diselenggarakan atau dilaksanakan menurut ketentuan UUD itu sendiri dan c. Organ pelaku 

atau pelaksana prinsip kedaulatan rakyat itu tidak terbatas hanya MPR saja, melainkan semua 

lembaga negara adalah juga pelaku langsung ataupun tidak langsung kekuasaan yang bersumber dari 

rakyat yang berdaulat tersebut, di mana salah satunya Presiden dan Wakil Presiden adalah sebagai 

pelaksana kedaulatan rakyat di bidang pemerintahan negara. 

Dalam sistemem ketatanegaraan Indonesia, seorang Presiden memiliki dua tugas dan jabatan 

yaitu sebagai Kepala Negara dan sebagai Kepala Pemerintahan, di mana sebagai Kepala Negara maka  

Presiden memiliki hak politis yang ditetapkan sesuai dengan konstitusi sebuah Negara. Berdasarkan 

sifatnya, Kepala Negara dibagi menjadi Kepala Negara Simbolis dan Kepala Negara Populis. Sedangkan 

jika berdasarkan tanggung jawab dan hak politis, Kepala Negara berdasarkan jenis konstitusi dapat 

dibagi menjadi Sistemem Presidensiil dan Sistemem Semi-presidensiil. Dan sebagai Kepala 

Pemerintahan, di mana dalam menjalankan tugas dan jabatannya Presiden akan dibantu  oleh 

menteri.  
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Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Sistemem ketatanegaraan Negara Republik 

Indonesia berdasar UUD 1945 mengatur tentang kedudukan dan tugas Presiden dan Wakil Presiden 

berturut-turut di dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2), Pasal 6 ayat (2), Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 UUD 1945. 

Dari 12 Pasal Undang-Undang Dasar 1945 yang berkenaan dengan Presiden sebagai pemerintah negara 

hampir separuhnya (lima pasal) berkenaan dan dikaitkan dengan keberadaan Wakil Presiden, yaitu 

sebagai berikut: Pasal 4 ayat (1) mengatakan bahwa : ”Presiden Republik Indonesia memegang 

kekuasaan pemerintahan menurut Undang- Undang Dasar”. Pasal 4 ayat (2) mengatakan bahwa : 

“Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang wakil Presiden” UUD 1945 akan 

tetapi tidak ditemukan adanya penjelasan mengenai kata “dibantu”   Ada kemungkinan kedudukan 

wakil Presiden itu sederajat dengan Presiden (dapat diketahui dari ketentuan Pasal 6 ayat (2), Pasal 7, 

Pasal 8 dan Pasal 9 UUD NRI Tahun 1945 jo Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2)Ketetapan MPR Nomor 

II/MPR/1973. Dengan demikian tidak ada hubungan hierarkies atasan dan bawahan atau kedudukan 

Wakil Presiden berada di bawah Presiden.  

Pada sisi lain, antara Presiden dan Wakil Presiden dapat dikatakan bahwa  keberadaan Wakil 

Presiden akan dapar meringankan tugas  seorang Presiden, karena Wakil Presiden di antaranya 

memiliki beberapa tugas dan wewenang yaitu :  

a. Tugas Wakil Presiden  

1. Membantu Presiden dalam menjalankan tugasnya sehari-hari, baik saat Presiden berhalangan, 

serta menggantikan jabatan Presiden apabila jabatan Presiden kosong karena sebab tertentu 

misaLembaga Negaraya Presiden wafat,  atau karena alasan tertentu Presiden tidak dapat 

menjalankan tugasnya sehingga Presiden mengundurkan diri serta menyerahkan jabatannya 

kepada Wakil Presiden.  

2. Sebagai pendamping Presiden dalam menjalankan tugas-tugas kenegaraannya di negara lain. 

3. Memperhatikan secara khusus, menampung segala masalah-masalah dan mengusahakan 

pemecahan yang perlu, menyangkut bidang tugas kesejahteraan rakyat. 



 

4. Melakukan pengawasan pembangunan operasional dengan bantuan departemen-

departemen. 

Dilihat dari wewenangnya maka Presiden mempunyai wewenang :  

1. Sebagai Wakil Dari Presiden – Wakil Presiden mewakili presiden dalam melaksanakan tugas 

dan kewajiban serta wewenang jabatan presiden dengan terlebih dahulu mendapat perintah 

atau diberi kuasa oleh Presiden (mandat). 

2. Sebagai Pembantu Presiden, maka seorang Wakil Presiden berwenang untuk membantu 

Presiden menjalankan Undang-Undang. 

3. Sebagai Pengganti Presiden – Sebagai pengganti Presiden berarti Wakil Presiden tidak 

lagi disebut Wakil Presiden melainkan sebagai Presiden dan tidak terjadi rangkap 

jabatan. 

4. Sebagai Jabatan Yang Mandiri – Dilihat dari prakteknya, ketika seorang Wakil 

Presiden diminta oleh perorangan maupun organisai sebagai pembicara atau sekedar 

tamu suatu cara, dalam hal ini berarti Wakil Presiden suatu kegiatan secara mandiri dan 

tidak memerlukan perintah atau persetujuan dari Presiden. 

5. Wakil Presiden berwenang pula melaksanakan tugas-tugas teknis pemerintahan 

6. Menyusun agenda kerja kabinet dan menetapkan skala prioritas  kegiatan pemerintahan 

yang pelaksanaannya dipertanggung jawabkan kepada Presiden 

7. Memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar 1945 

Apabila dicermati apa yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945, terdapat beberapa ketentuan yang 

menentukan adanya kesamaan antara Calon Presiden dan Calon wakil Presiden maupun bagi Presiden 

dan Wakil Presiden,  yaitu :   

1. Pasal 6 

(1) Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia 

sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena 



 

kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani 

dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil 

Presiden. 

Ketentuan ini masih  memerlukan penjelasan mengingat tugas dan wewenang Presiden 

maupun Wakil Presiden sangat berat, sehingga perlu dipertegas mengenai siapa yang menjadi 

penilai atas kondisi “tidak pernah mengkhianati negara” ataupun bagaimana menentukan 

standar penilaian atas kondisi “mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas 

dan dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden”. 

      2. Pasal 6A 

         (1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh   rakyat. 

         Dalam ketentan Pasal ini jelas bahwa Presiden dan Wakil Presiden dalam menjalankan tugas 

wewenangnya seharusnya adalah merupakan partner yang solid, sehingga seharusnya antara 

Presiden dan Wakil Presiden tidak akan terjadi pertentangan dala menjalakan tugas-tugasnya.  

         Secara konstitusional, dalam sistemem Ketatanegaraan Republik Indonesia,  baik sebelum 

maupun sesudah Amandemen UUD 1945, tidak ditemukan adanya pengaturan secara jelas 

mengenai peran dan kedudukan Wakil Presiden. Dalam Pasal-pasaLembaga Negaraya tidak ada 

disebuntukan mengenai bagaimana hubungan antara Presiden dan Wakil Presiden. Seharusnya 

diperjelas mengenai peran dari Wakil Presiden terhadap Presiden, baik mengenai peran  dan 

kedudukan Wakil Presiden, yakni kedudukan Wakil Presiden adalah sebagai Pembantu Presiden, 

Wakil Presiden tidak bertanggung jawab kepada Presiden, dan dalam tradisi dan praktik 

ketatanegaraan belum pernah ada Wakil Presiden yang menyampaikan pertanggung jawaban 

kepada MPR atau kepada rakyat. Dengan adanya ketegasan, sehingga dapat dicegah terjadinya 

adanya matahari kembar dalam ketatanegaraan Republik Indonesia. 

3.Pasal 7 



 

         Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat 

dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan. 

        Pasal ini masih perlu dipertegas, dalam hal seorang Wakil Presiden menggantikan 

Presiden yang berhalangan tetap atau karena wafat, apakah jabatan yang dijalankan ini dihitung 

sebagai satu masa jabatan ataukah tidak. Apabila tidak dihitung menjadi satu kali masa jabatan 

Wakil Presiden meskipun ia karena menggantikan Presiden yang berhalangan tetap, maka 

“Presiden” ini masih dapat mencalonkan diri untuk dua kali pemilihan Presiden. Pasal ini masih 

dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda.  

4. Pasal 8 UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa  

(1) Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya 

dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya. 

(2) Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam 

puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih 

Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden. 

(3) Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat 

melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas 

kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri 

Pertahanan secara bersama-sama. Selambat-jambatnya tiga puluh hari setelah itu, 

Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan 

Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh 

Partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil 

Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan ke dalam pemilihan umum 

sebelumnya, sampai habis masa jabatannya. 



 

Menurut Ni’Matul Huda bahwa perubahan tersebut dimaksudkan untuk memeprjelas 

dan mempertegas solusi konstitusional untuk menghindarkan bangsa dan negara dari 

kemungkinan terjadinya krisis politik kenegaraan akibat kekosongan jabatan Presiden 

dan/atau Wakil Presiden baik secara sendiri-sendiri maupun bersamaan.
108

 Untuk mencegah 

kekosongan jabatan kiranya perlu menjadi bahan pertimbangan saat pengambilan sumpah 

jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Apabila pengambilan sumpah jabatan Wakil Presiden 

dilakukan terlebih dahulu, maka saat Presiden diambil sumpahnya, seandainya saat yang 

bersamaan terjadi kondisi yang berakibat Presiden berhalangan tetap, maka dapat dicegah 

terjadinya kekosongan jabatan Presiden, karena Wakil Presiden akan menggantikan posisi 

Presiden berdasarkan UUD. 
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A. PENDAHULUAN 

Berbagai pandangan menilai bahwa secara konstitusional, peran dan kedudukan 

Wakil Presiden dalam sistemem ketatanegaraan Republik Indonesia, baik sebelum maupun 

sesudah amandemen, belum mendapatkan kejelasan. Wakil Presiden sering dianggap “ban 

serep” dari Presiden. Setidaknya ada tiga hal yang menyebabkan tidak jelasnya peran dan 

kedudukan Wakil Presiden, yakni kedudukan Wakil Presiden adalah sebagai Pembantu 

Presiden, Wakil Presiden tidak bertanggung jawab kepada Presiden, dan dalam tradisi dan 

praktik ketatanegaraan belum pernah ada Wakil Presiden yang menyampaikan pertanggung 

jawaban kepada MPR atau kepada rakyat.
111

 

Wacana untuk semakin menjelaskan kedudukan Wakil Presiden mulai nampak 

ketika terjadi kegaduhan di antara para pembantu presiden. Saling menyerang antar 

pembantu Presiden sebagai pimpinan tertinggi eksekutifkutif terlihat semakin memanas 

dikala pemerintahan SBY. Hal tersebut menurut Saldi Isra hubungan di antara para 

pembantu presiden dengan mudah terjebak dalam penyakit baru: pembelahan jajaran 

eksekutifkutif (divided executive). 

Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia (selanjutnya disebut dengan MPRRI) 

sebagai lembaga negara yang bertugas mengkaji sistemem ketatanegaraan dalam masa 

jabatan 2009 – 2014 telah menyampaikan rekomendasi yang dituangkan dalam Keputusan 

MPR Nomor 4 Tahun 2014, antara lain merekomendasikan untuk melaksanakan penataan 

sistemem ketatanegaraan Indonesia melalui perubahan UUD 1945, yaitu  dengan 

mempertegas sistemem pemerintahan presidensial. Salah satu jalan mempertegas sistemem 
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presidensial adalah dengan memperjelas kedudukan dan kewenangan wakil presiden serta 

relasi antara presiden dan wakil presiden. 

 

B. RUMUSAN MASALAH 

Pertanyaan yuridis terhadap wacana penjelasan kewenangan wakil presiden tersebut 

di atas adalah : 

1. Apakah perlu dibuat suatu pengaturan khusus untuk memperjelas kewenangan wakil 

presiden?  

2. Bagaimana hubungan presiden dan wakil presiden jika wakil presiden diberikan 

kewenangan yang kurang lebih sama dengan Presiden untuk melaksanakan kekuasaan 

eksekutifkutif? 

 

C. ANALISA 

Sistemem ketatanegaraan Negara Republik Indonesia berdasar Undang Undang Dasar 

Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) mengatur 

tentang kedudukan dan tugas Presiden dan Wakil Presiden. Secara berturut-turut pengaturan 

tersebut tersurat di dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2), Pasal 6 ayat (2), Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 

UUD 1945. Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 menyatakan “Presiden Republik Indonesia memegang 

kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”. Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (2) 

UUD 1945 mengatakan bahwa : “Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu 

orang wakil Presiden”.  

Dalam naskah UUD 1945 tersebut (yang telah mengalami amandemen empat kali), 

disebuntukan hanya ada satu wakil. Untuk diketahui pada masa perumusan awal UUD 1945, Wakil 

Presiden bisa lebih dari satu. Namun yang lebih penting untuk digarisbawahi dalam ketentuan 

pasal 4 ayat (2) tersebut adalah Wakil Presiden membantu (cetak tebal penulis) Presiden dalam 

melakukan kewajibannya menurut UUD 1945. Rumusan Pasal tersebut dapat diartikan bahwa 

Wakil Presiden adalah sebagai pembantu (cetak tebal penulis) Presiden. Pertanyaannya adalah 

apakah istilah “dibantu” dalam Pasal 4 ayat (2) UUD 1945 sama dengan ketentuan Pasal 17 ayat 

(1) UUD 1945 yang menentukan “Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara”. Tentunya 

berbeda, konsep Wakil Presiden sebagai pembantu Presiden adalah kewenangan atribusi yang 

diberikan oleh UUD 1945, walau menteri-menteri sebagai pembantu Presiden juga mendapatkan 

wewenang atribusi dari UUD 1945, namun posisi Wakil Presiden lebih di atas menteri jika merujuk 

pada ketentuan Pasal 6 dan Pasal 6A UUD 1945, pencalonan dan pemilihan wakil presiden satu 



 

paket dengan pencalonan dan pemilihan presiden. Wakil Presiden tidak diangkat oleh Presiden, 

sedangkan menteri diangkat dan diberhentikan Presiden. 

Jika digambarkan maka kewenangan wakil presiden adalah sebagai berikut: 

Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 

Kewenangan Eksekutifkutif Presiden 

 

 

Pasal 4 ayat (2) UUD 1945 

Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden 

 

 

 

Wakil Presiden membantu pelaksanaan kewajiban/kewenangan Eksekutifkutif Presiden 

 

Kualitas Wakil Presiden sebagai Pembantu Presiden dapat dirinci lebih lanjut dalam 

beberapa pengertian, yaitu:
112

 

a. membantu atau meberikan bantuan kepada presiden dalam melakukan segala 

kewajiban presiden Republik Indonesia; 

b. mendampingi presiden dalam melaksanakan tugasnya; 

c. mewakili Presiden sesuai penugasan oleh presiden untuk melakukan tugas tertentu 

untuk dan atas nama wakil presiden sendiri; 

d. mewakili presiden sesuai penugasan oleh presiden untuk melakukan tugas tertentu 

untuk dan atas nama presiden; 

e. menggantikan presiden secara tetap; 

f. melakukan tugas wakil presiden secara mandiri. 
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Wewenang Wakil Presiden sebagai “pembantu” Presiden dalam hal ini merupakan suatu 

mandat. Mandat merupakan suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan.
113

 Jika demikian, 

dilihat dari cara memperoleh kewenangan, wakil presiden dalam posisinya adalah sebagai 

bawahan presiden. Hubungan antara pemberi mandat dengan penerima mandat sama sekali tidak 

mengalihkan kekuasaan pada penerima mandat. Pemberian mandat itu tidak bersifat mutlak 

dalam arti dapat saja ditarik kembali oleh pemberi mandat kapan saja ia merasa perlu menarik 

kembali mandat itu. Tanggung jawab dan tanggung gugat tetap pada pemberi mandat, yaitu 

Presiden. Untuk mandat tidak perlu ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

melandasinya karena mandat merupakan hal rutin dalam hubungan intern-hirarkis organisasi 

pemerintahan.
114

  

Dengan demikian, praktis sebagai bawahan presiden, wakil presiden tidak dapat 

mengeluarkan suatu produk hukum. Satu - satunya produk hukum yang pernah ditandatangi oleh 

seorang wakil presiden adalah Maklumat Presiden nomor X tanggal 16 Oktober tahun 1945. 

Namun tidak berarti peraturan tersebut adalah produk hukum wakil presiden, peraturan tersebut 

tetaplah peraturan yang dikeluarkan oleh presiden. Situasi tersebut mempertegas bahwa 

tanggung jawab jabatan Presiden dan Wakil Presiden itu adalah satu kesatuan. Presiden dan Wakil 

Presiden sebagai satu pasangan kesatuan. Keduanya adalah dwi tunggal atau satu kesatuan 

lembaga kepresidenan. Akan tetapi, meskipun merupakan satu kesatuan institusi kepresidenan, 

keduanya adalah jabatan konstitusional yang terpisah. 

Wakil Presiden adalah wakil presiden, bukan Perdana Menteri atau jabatan yang disebut 

dengan nama lainnya. Keinginan untuk membuat pemegang jabatan wakil presiden lebih 

berfungsi daripada sekadar “ban serep” tetap tidak boleh melampaui kewenangannya 

berdasarkan ketentuan UUD 1945.
115

 

Mochamad Isnaeni Ramdhan menilai bahwa kemungkinan muncul permasalahan-

permasalahan antara presiden dan wakil presiden dapat dipengaruhi dari faktor obyektif dan 

faktor subyektif. Adapun faktor obyektif dan subyektif yakni:
116
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c. Faktor Obyektif, berupa  (i) ketentuan yang mengatur hubungan antara keduanya 

baik dalam kekuasaan eksekutifkutif riil maupun kekuasaan eksekutifkutif nominal, 

(ii) asal kekuatan politik pendukung antara presiden dan wakil presiden yang mana 

dimaksud adalah jika Presiden dan Wakil Presiden berasal dari kekuatan politik 

yang sama maka pembagian tugas dan kewenangan cenderung memiliki ruang 

lingkup yang relatif luas. 

d. Faktor Subyektif, berupa (i) tingkat kepercayaan Presiden dan Wakil Presiden serta 

kondisi antara keduanya baik fisik, psikis maupun finansial, (ii)pengalaman dan 

kemampuan profesional yang dimiliki oleh Wakil Presiden (iii) kondisi kesehatan 

baik fisik maupun psikis Presiden. 

Jika demikian, pembagian kewenangan wakil presiden dan presiden sifatnya hanya 

internal hubungan hirarki atasan bawahan, sehingga tidak perlu diatur ke dalam bentuk undang-

undang, mengingat kewenangan yang dimiliki wakil presiden adalah mandat. 

 

D. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Dari paparan singkat di atas dapat ditarik suatu simpulan dan penulis menyarakan 

sebuah rekomendasi, yaitu: 

1. Tidak perlu dibentuk Undang-Undang/ peraturan tersendiri tentang kewenangan Wakil 

Presiden. UUD 1945 telah mengaturnya secara jelas. Hubungan Presiden dan Wakil 

Presiden tetap dalam bentuk Presiden dan wakil yang membantu, saling berdampingan.  

Wakil Presiden tetap memiliki kedudukan yang kuat dalam hal Presiden berhalangan 

tetap , di situasi ini Wakil Presiden harus siap sedia diangkat sebagai Presiden menurut 

UUD 1945. 

2. Pembagian kewenangan presiden dan wakil presiden cukup diatur kedalam dengan 

berkoordinasi dengan Sekretariat Negara. 
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PENGUATAN KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH  

DALAM SISTEMEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIIL117 

Oleh: 

Putu Novarisna Wiyatna
118
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Jalan Bali No.1 Denpasar, Bali 
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HP: 08990144906 

 

1) Pendahuluan 

Negara adalah suatu organisasi kemasyarakatarakatan yang bertujuan dengan kekuasaannya 

mengatur serta menyelenggarakan sesuatu masyarakatarakat.
119

 Tidak dapat dipungkiri bahwa 

manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan dari manusia lainnya, sehingga dapat dikatakan bahwa 

manusia merupakan mahkluk social yang dalam hidupnya cenderung berkelompok. Menurut 

Aristoteles, negara itu adalah gabungan keluarga sehingga menjadi kelompok yang besar. Kebahagiaan 

dalam negara akan tercapai bila terciptanya kebahagiaan individu (perseorangan). Sebaliknya, jika 

manusia ingin bahagia ia harus bernegara, karena manusia saling membutuhkan satu dengan lainnya 

dalam kepentingan hidupnya. Manusia tidak dapat lepas dari kesatuannya. Kesatuan manusia itu 

adalah negara.
120

 Negara menyelenggarakan kemakmuran warganya oleh karena itu negara sebagai 

alat agar kelompok manusia bertingkah laku mengikuti tata tertib yang baik dalam masyarakatarakat. 

Dengan demikian, negara sekaligus merupakan organisasi kekuasaan.
121

  

Indonesia merupakan salah satu negara yang ada di dunia. Sebagai suatu negara, tentu  

Indonesia memiliki tujuan negara yang telah tertuang dalam Alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi; “Untuk memajukan kesejahteraan 
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umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan 

kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.”  

Dalam pasal 1 ayat (2) UUDNRI  Tahun 1945 ditentukan bahwa “kedaulatan  berada di tangan 

rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Dari bunyi ketentuan Pasal 1 ayat (2) 

Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, dapat dikatakan bahwa 

Indonesia merupakan negara yang demokratis.  Sebagai suatu negara yang demokratis, haruslah 

memiliki lembaga perwakilan atau lembaga legislatiflatif dalam struktur ketatanegaraannya, karena 

lembaga legislatiflastif inilah yang berfungsi sebagai penyalur aspirasi rakyat.  

Sebelum UUDNRI Tahun 1945 diubah, terdapat lembaga Majelis Permusyawaratan rakyat 

(selanjutnya disebut MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnya disebut DPR). Setelah 

perubahan ketiga UUDNRI Tahun  1945, terdapat perubahan dalam sistemem perwakilan, dengan 

adanya penambahan lembaga perwakilan, yakni Dewan Perwakilan Daerah (selanjutnya disebut DPD), 

sebagai badan perwakilan tingkat pusat, selain MPR dan DPR. DPD dibentuk untuk menampung 

aspirasi daerah agar mempunyai wadah dalam menyuarakan kepentingannya dalam sistemem 

ketatanegaraan Indonesia.
122

 

Secara Konstitusional, Kedudukan, Peran dan fungsi dari DPD telah ditentukan dalam Pasal 

22C dan 22D UUDNRI Tahun 1945. Pengaturan mengenai tugas wewenang, susunan dan kedudukan 

DPD juga dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan 

DPRD (selanjutnya disebut dengan UU No 17 Tahun 2014). Dalam UU No. 17 Tahun 2014, kewenangan  

yang diberikan kepada DPD, khususnya  dalam bidang legislatiflasi amat terbatas.  DPD hanya dapat  

mengajukan rancangan undang-undang yang berkenaan dengan kepentingan daerah dan ikut 

membahas rancangan undang-undang yang berkenaan dengan kepentingan daerah, namun DPD tidak 

ikut serta dalam  menyetujui undang-undang tersebut. Oleh karena itu, kedudukan DPD  hanya 

bersifat auxiliary terhadap fungsi DPR di bidang legislatiflasi, sehingga DPD paling jauh hanya dapat 

disebut sebagai co-legislatiflator, daripada legislatiflator yang sepenuhnya.
123
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Bertolak dari uraian yang telah dipaparkan diatas, kajian yang akan dibahas dalam tulisan ini 

adalah perihal penguatan kewenangan DPD dalam sistemem pemerintahan presidensiil. 

 

2. PEMBAHASAN 

2.1. DPD Sebagai Lembaga Negara dalam UUDNRI Tahun 1945 

Pengaturan mengenai lembaga negara secara konstitusional telah diatur dalam UUDNRI 

Tahun 1945. Dalam naskah UUDNRI Tahun 1945, organ-organ yang dimaksud, ada yang disebut secara 

eksplisit namanya, da nada pula yang disebuntukan eksplisit hanya fungsinya. Ada pula lembaga atau 

organ negara yang disebut baik namanya maupun fungsi atau kewenangannya akan diatur dengan 

peraturan yang lebih rendah.
124

  

Menurut Jimly Asshiddiqie, dalam UUDNRI Tahun 1945 terdapat tidak kurang dari 28 subyek 

hukum kelembagaan atau dapat dikatakan organ negara dalam arti luas yang diatur. Organ yang 

dimaksud, antara lain:
125

 

1) Majelis Permusyawaratan rakyat (MPR) diatur dalam Bab III UUDNRI Tahun 1945, 

Pasal 2 dan Pasal 3; 

2) Presiden yang  diatur dalam  Bab III UUDNRI Tahun 1945, Pasal 4 ayat (1) yang 

berisi17 Pasal; 

3) Wakil Presiden yang keberadaannya diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UUDNRI Tahun 

1945; 

4) Menteri dan Kementrian Negara yang diatur tersendiri dalam Bab V UUD 1945, 

yakni Pasal 17 ayat (1), (2), dan (3); 

5) Dewan Pertimbangan Presiden yang diatur dalam Bab III tentang Kekuasaan 

Pemerintahan Negara, Pasal 16; 

6) Duta yang diatur dalam Pasal 13 ayat (1) dan (2) UUDNRI Tahun 1945; 

7) Konsul yang diatur dalam Pasal 13 ayat (1) UUDNRI Tahun 1945; 

8) Pemerintahan Daerah Provinsi yang diatur dalam Pasal 18 ayat (2), (3), (5), (6), dan 

(7) UUDNRI Tahun 1945; 

9) Gubernur Kepala Pemerintah Daerah yang diatur dalam 18 ayat (4) UUDNRI Tahun 

1945; 

                                                             
124

 Ni Matul Huda, 2007, Lembaga Negara Masa Transisi Menuju Demokrasi, UII Press, Yogyakarta, h. 89. 
125 Jimly Asshiddiqie, Op. Cit., h. 50-53. 



 

10) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, seperti yang diatur dalam Pasal 18 ayat 

(3) UUDNRI Tahun 1945; 

11) Pemerintah Daerah Kabupaten yang diatur dalam pasal 18 ayat (3) UUDNRI Tahun 

1945; 

12) Bupati Kepala Daerah Kabupaten seperti diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUDNRI 

Tahun 1945; 

13) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang diatur dalam pasal 18 ayat (3) 

UUDNRI Tahun 1945; 

14) Pemerintah Daerah Kota yang diatur dalam Pasal 18 ayat (2), (3), (5), (6), dan (7) 

UUDNRI Tahun 1945; 

15) Walikota Kepala Pemerintah Daerah Kota yang diatur dalam Pasal 18 ayat (4) 

UUDNRI Tahun 1945; 

16) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota yang diatur dalam pasal 18 ayat (4) 

UUDNRI Tahun 1945; 

17) Dewan Perwakilan Rakyat yang diatur dalam Bab VII,  Pasal 19 sampai Pasal 22B 

UUDNRI Tahun 1945 

18) Dewan Perwakilan Daerah yang diatur dalam Bab VIIA Pasal 22C dan Pasal 22D 

UUDNRI Tahun 1945; 

19) Komisi Penyelenggaraan Pemilu; 

20) Bank Sentral; 

21) Badan Pemeriksa Keuangan; 

22) Mahkamah Agung; 

23) Mahkamah Konstitusi; 

24) Komisi Yudisial; 

25) Tentara Nasional Indonesia; 

26) Kepolisian Negara Republik Indonesia; 

27) Satuan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Khusus atau Istimewa; 

28)  Badan-Badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kehakiman seperti kejaksaan 

diatur dalam undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) 

UUDNRI Tahun 1945. 

Namun, dari 28 organ atau lembaga tersebut,  yang keberadaannya dan kewenangannya ditentukan 

dengan tegas dalam UUD 1945 hanya 23 organ atau 24 subyek jabatan, yaitu: 1) Presiden dan Wakil 

Presiden; 2) Wakil Presiden (dapat pula disebut sendiri; 3) Menteri dan Kementerian Negara; 4) 

Dewan Pertimbangan Presiden; 5) Pemerintah Daerah Provinsi; 6) Gubernur Kepala Pemerintahan 



 

Daerah; 7) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi; 8) Pemerintah Daerah Kabupaten; 9) Bupati 

Kepala Pemerintahan Daerah Kabupaten; 10) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten; 11) 

Pemerintah Daerah Kota; 12) Walikota Kepala Pemerintah Daerah Kota; 13) Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kota; 14) Majelis Permusyawaratan Rakyat; 15) Dewan Perwakilan Rakyat; 16) Dewan 

Perwakilan Daerah; 17) Komisi Penyelenggara Pemilihan Umum yang oleh UU Pemilu dinamakan 

Komisi Pemilihan Umum; 18) Badan Pemeriksa Keuangan; 19) Mahkamah Agung; 20) Mahkamah 

Konstitusi; 21) Komisi Yudisial; 22) Tentara Nasional Indonesia; 23) Kepolisian Negara Republik 

Indonesia.  Dijelaskan juga, empat organ lainnya (bank sentral; duta; konsul; dan badan-badan lain 

yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman), tidak ditentukan dengan tegas kewenangannya dalam 

UUD 1945.
126

 

Berdasarkan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa DPD merupakan salah satu lembaga negara 

yang keberadaannya telah diatur dalam UUDNRI tahun 1945 secara tegas, yakni dalam bab VIIA,  Pasal 

22C dan pasal 22D. DPD merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk menampung aspirasi 

Daerah agar mempunyai wadah dalam menyuarakan kepentingannya dalam sistemem 

ketatanegaraan Indonesia. 

 

2.2. Kewenangan DPD 

Perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 telah dilakukan sebanyak 4 kali. Perubahan 

Pertama dilakukan pada tahun 1999, perubahan kedua pada tahun 2000, perubahan ketiga pada 

tahun 2001 dan perubahan keempat  pada tahun 2002. Jika naskah asli UUD 1945 berisi 71 butir 

ketentuan, maka setelah empat kali mengalami perubahan materi muatan UUD 1945 mencakup 199 

butir ketentuan.
127

  Salah satu perubahan penting terhadap UUD 1945 adalah perubahan ketiga UUD 

1945, yang berhasil melakukan perubahan dan/ atau penambahan sebanyak 23 Pasal dan 64 ayat, 

serta menambahkan beberapa bab baru, satu diantaranya yakni Bab VII A tentang Dewan Perwakilan 

Daerah (DPD).  

 DPD merupakan lembaga negara baru hasil perubahan ketiga UUD 1945. DPD  berkedudukan  

sebagai salah  satu lembaga legislatiflatif, disamping lembaga DPR. Anggota DPD dipilih melalui 

pemilihan umum dari setiap daerah provinsi di Indonesia. Pengaturan mengenai DPD secara tegas 
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tertuang dalam Bab VIIA tentang  DPD, Pasal 22C dan Pasal 22D UUDNRI Tahun  1945. Pada Pasal 22C 

UUD 1945 diatur mengenai Keberadaan DPD, yaitu: 

Pasal 22C 

(1) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan 

umum. 

(2) 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.  

(3) Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.  

(4) Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan undang-undang. 
 

Lebih lanjut dalam Pasal 22D ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUD 1945, diatur mengenai 

kewenangan yang dimiliki oleh DPD, antara lain: 

Pasal 22D 

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

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

penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, 

serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. 

(2) 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 perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan  pertimbangan kepada 

DPR atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara, rancangan 

undang-undang yang berkaitan dengan pajak, rancangan undang-undang yang berkait 

dengan pendidikan, dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan agama. 

(3) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dapat melakukan pengawasan (kontrol) atas Pelaksanaan 

UU mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, 

hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi 

lainnya, pelaksanaan anggaran dan belanja negara; pajak, pendidikan, dan agama, serta 

menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk 

ditindaklanjuti. 

 

Selain diatur dalam Pasal  22C dan pasal 22D UUDNRI Tahun 1945, pengaturan mengenai  

DPD juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD & 

DPRD  (selanjutnya disebut UU  No. 27 Tahun 2009) yang saat ini telah diganti dengan 

Undang-Undang Nomor 17  Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD & DPRD (selanjutnya 

disebut UU No.17 Tahun 2014). Pengaturan mengenai DPD dalam UU No. 17  Tahun 2014 

terdapat dalam Bab IV tentang DPD, Pasal 246 sampai dengan Pasal 313. Pengaturan 



 

mengenai kewenangan DPD diatur dalam Pasal 249 ayat (1)  UU No 17 Tahun 2014 yang 

mengatur sebagai berikut: 

Pasal 249 

(1) DPD mempunyai wewenang dan tugas : 

a. mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan dengan otonomi 

daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta 

penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi 

lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah 

kepada DPR; 

b. ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan hal sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a; 

c. menyusun dan menyampaikan daftar inventaris masalah rancangan undang-undang 

yang berasal dari DPR atau Presiden yang berkaitan dengan hal sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a; 

d. memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang tentang 

APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, 

dan agama; 

e. dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi 

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

daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, 

pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama; 

f. menyampaikan hasil pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai 

otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan 

pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi 

lainnya, pelaksanaan undang-undang APBN, pajak, pendidikan, dan agama kepada 

DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti; 

g. menerima hasil pemeriksaan atas keuangan negara dari BPK sebagai bahan 

membuat pertimbangan kepada DPR tentang rancangan undang-undang yang 

berkaitan dengan APBN; 

h. memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota BPK; dan 

i. menyusun program legislatiflasi nasional yang berkaitan dengan otonomi daerah, 

hubungan pusat dandaerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan 

daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta 

yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. 

 

Bertolak dari uraian ketentuan  dalam UUD 1945 dan  UU No 17 Tahun 2014 diatas dapat dilihat 

bahwa DPD memiliki fungsi dan tugas di bidang legislatiflasi, pengawasan, dan anggaran. Di bidang 

legislatiflasi, DPD memiliki tiga kewenangan, yakni: 

• Pertama mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang yang berkaitan 

dengan otonomi daerah, hubungan keuangan pusat dan daerah, pembentukan dan 

pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam  dan 

sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan 

keuangan pusat dan daerah.  



 

• Kedua, ikut membahas rancangan undang-undang yang brkaitan dengan otonomi 

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

daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta 

perimbangan keuangan pusat dan daerah.  

• Ketiga, memberikan  pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang 

anggaran pendapatan dan belanja negara, rancangan undang-undang yang 

berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.
128

 

Di bidang pengawasan, DPD berwenang untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-

undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan 

pusat dan daerah , pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan 

APBN, pajak pendidikan, dan agama. Hasil pengawasan tersebut disampaikan kepada DPR sebagai 

bahan pertimbangan.
129

 

Di Bidang anggaran, DPD berwenang memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan 

Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta melakuan pengawasan atas 

pelaksanaan APBN yang hasiLembaga Negaraya disampaikan kepada DPR sebagai bahan 

pertimbangan untuk ditindak lanjuti.
130

 

Dibandingkan dengan kewenangan yang diberikan kepada DPR, khususnya dalam fungsi 

legislatiflasi, terlihat bahwa kewenangan yang diberikan kepada DPD timpang dengan 

kewenangan yang diberikan kepada DPR. Dalam Pasal 22D ayat (1) UUD 1945, kewenangan 

yang diberikan kepada DPD hanya sebatas “dapat mengajukan” rancangan undang-undang 

yang berkaitan dengan kepentingan daerah kepada DPR serta  “ikut membahas” rancangan 

undang-undang yang berkaitan dengan kepentingan daerah. Hal ini berbeda jika dibandingkan 

dengan fungsi, wewenang dan tugas yang diberikan kepada DPR, dimana berdasarkan Pasal  5 

ayat (1) dan Pasal 21 UUD 1945 ditentukan bahwa presiden dan anggota DPR “berhak” 

mengajukan usul rancangan undang-undang. 

Selain dalam UUDNRI Tahun 1945, dalam  Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 

terdapat beberapa pasal yang dianggap membatasi kewenangan DPD seperti ketentuan yang 

secara tegas hanya memberikan kewenangan bagi DPD untuk bisa mengusulkan rancangan 

undang-undang  serta ikut membahas rancangan undang-undang, tanpa diberikan akses untuk 

turut terlibat dalam proses pengambilan keputusan membentuk undang-undang, keterlibatan 
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DPD dalam penyusunan Program Legislatiflasi Nasional (selanjutnya disebut Prolegnas) yang 

tidak disetarakan dengan keterlibatan Presiden dan DPR. 

berkaitan dengan keterlibatan DPD dalam hal pembahasan RUU sebagaimana  tertuang dalam 

Pasal 22D ayat (2) UUDNRI tahun 1945, implementasinya  ke dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 

2009 dikurangi oleh pembuat undang-undang.  Sebagaiamana ditentukan dalam Undang-Undang No. 

27 Tahun 2009 bahwa  pembahasan suatu RUU yang disebut sebagai pembicaraan tingkat I telah 

dibagi atas tiga kegiatan, yakni pengantar musyawarah,  pengajuan dan pembahasan daftar 

Inventarisasi Masalah (DIM) serta pendapat mini. Terkait hal tersebut, kewenangan yang diberikan 

kepada DPD sebatas untuk mengajukan pada tahap pengantar musyawarah dan pendapat mini, 

namun tidak diberikan kewenangan untuk mengajukan dan membahas DIM untuk RUU tertentu yang 

menjadi kewenangan DPD. Sebagai  representasi dari rakyat yang anggotanya dipilih secara langsung 

oleh rakyat melalui pemilihan umum seperti anggota DPR, maka kondisi tersebut memberikan 

ketidakadilan bagi DPD. 

Keadaan yang merugikan DPD tersebut menjadi landasan bagi  DPD untuk melayangkan 

permohonan  pengujian terhadap Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 12 

Tahun 2011  kepada Mahkamah Konstitusi berdasarkan Perkara Nomor 92/PUU-X/2012 telah diputus 

pada Februari tahun 2013.  

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 memberikan kepastian hukum terhadap 

penafsiran Pasal 22 D ayat (1) UUD 1945 Pasca Amandemen, khususnya pada frasa “dapat” 

mengajukan RUU dan “ikut membahas” yang dapat dilihat pada bagian pertimbangan Putusan.  

Mengenai kewenangan DPD mengajukan RUU merupakan kewenangan konstitusional sebagaimana 

telah ditegaskan dalam Pasal 22D ayat (1) UUD 1945. Kata “dapat” dalam Pasal 22D ayat (1) UUD 1945 

tersebut merupakan pilihan subyektif DPD “untuk mengajukan” atau “tidak mengajukan” RUU yang 

berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta 

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

berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Kata “dapat” juga bisa dimaknai sebagai 

sebuah hak dan/atau kewenangan sehingga sama dengan hak dan/atau kewenangan konstitusional 

Presiden dalam Pasal 5 ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian, DPD memiliki posisi dan kedudukan yang 

setara dengan DPR dan Presiden dalam hal mengajukan RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, 

hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan 

sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan 

keuangan pusat dan daerah.  



 

 Mengenai kewenangan DPD untuk ikut membahas RUU, menurut Mahkamah, Pasal 147, Pasal 150 

ayat (2), ayat (3) Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 dan Pasal 65 ayat (3), Pasal 68 ayat (2), ayat (3) 

undang-Undang No. 12 Tahun 2011 telah mengurangi kewenangan konstitusional DPD untuk ikut 

membahas RUU sebagaimana yang ditentukan dalam UUD 1945. Kata “ikut membahas” harus 

dimaknai DPD ikut membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan 

daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam 

dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan 

daerah, bersama DPR dan Presiden. Dengan demikian, pembahasan RUU harus melibatkan DPD sejak 

memulai pembahasan pada tingkat I oleh komisi atau panitia khusus DPR, yaitu sejak menyampaikan 

pengantar musyawarah, mengajukan dan membahas Daftar Inventaris Masalah (DIM) serta 

menyampaikan pendapat mini sebagai tahap akhir dalam pembahasan tingkat I. Kemudian DPD 

menyampaikan pendapat pada pembahasan tingkat II dalam rapat paripurna DPR sampai dengan 

sebelum tahap persetujuan. 

Berkaitan dengan kewenangan DPD ikut menyetujui RUU, dalam Pasal 22D ayat (2) UUD 1945 

secara jelas ditentukan bahwa  DPD hanya berwenang ikut membahas RUU yang berkaitan dengan 

otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan 

daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan 

dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah dan tidak ikut serta pada pemberian persetujuan 

akhir. sehingga, menurut Mahkamah, DPD tidak ikut memberi persetujuan terhadap RUU menjadi  

undang-undang.  

Terkait kewenangan DPD untuk menyetujui RUU, dalam artikel yang ditulis oleh redaksi majalah 

konstitusi dipaparkan bahwa Mahkamah menegaskan konstitusi menentukan jelas bahwa DPD hanya 

berwenang ikut membahas RUU yang berkaitan dengan daerah, tidak ikut serta pada pemberian 

persetujuan akhir yang lazimnya dilakukan pada rapat paripurna DPR pembahasan tingkat II. Artinya 

DPD dapat saja ikut membahas dan memberi pendapat pada saat rapat paripurna DPR yang 

membahas RUU pada tingkat II, tetapi tidak memiliki hak memberi persetujuan terhadap RUU yang 

bersangkutan. Persetujuan terhadap RUU untuk menjadi UU, menurut konstitusi hanya DPR dan 

Presiden.”
131

 

Hal ini tentu sangat disayangkan karena DPD tidak diikutsertakan dalam memberikan persetujuan 

suatu RUU yang terkait dengan kewenangannya. Jika  melihat potensi yang dimiliki oleh DPD sebagai 

salah satu lembaga legislatiflatif, maka ideaLembaga Negaraya DPD dapat ikut serta membahas dan 
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menyetujui rancangan undang-undang. Oleh karena itu,  maka perlu diberikan kewenangan yang lebih 

luas kepada DPD dalam fungsi legislatiflasi berupa kewenangan untuk dapat menyetujui rancangan 

Undang-undang menjadi undang-undang yang selama ini kewenangannya hanya diberikan kepada 

DPR dan juga pemerintah. Namun hal ini tidak dapat dilakukan semudah membalikkan telapak tangan 

karena perihal kewenangan DPD untuk ikut menyetujui RUU menjadi undang-undang  telah dibatasi 

secara konstitusional sebagaimana ditentukan dalam Pasal 20 ayat (2) yang menentukan bahwa 

“setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk 

mendapat persetujuan bersama.” 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 dalam amarnya menyatakan bahwa 

permohonan pemohon yakni DPD dikabulkan untuk sebagian. Implikasi dari Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 mengharuskan ketentuan yang dinyatakan bertentangan dengan 

UUD 1945 harus diharmonisasikan agar tidak lagi  bertentangan dengan UUD 1945. Untuk 

melaksanakan isi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012, maka UU No 27 Tahun 2009 

dicabut dan diganti dengan UU No.17 Tahun 2014.  

UU No. 17 Tahun 2014 dibentuk untuk memperbaiki ketentuan  mengenai MPR, DPR, DPD, dan 

DPRD yang sebelumnya diatur dalam UU No. 27 Tahun 2009. Dalam UU No 17 Tahun 2014 diatur 

perihal tugas, susunan dan kedudukan dari lembaga MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Walaupun merupakan 

perbaikan dari UU sebelumnya,  namun tetap saja materi muatan dalam UU No. 17 Tahun 2014 masih 

mengandung ketentuan yang mereduksi kewenangan konstitusional DPD. Permasalahan mengenai 

ketimpangan pengaturan kelembagaan DPR dan DPD, khususnya mengenai fungsi legislatiflasi masih 

tampak dalam Pasal 71 huruf c UU No. 17 Tahun 2014, yang menentukan sebagai berikut: 

c. “DPR berwenang membahas rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden atau DPR yang 

berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran 

serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, 

serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah, dengan mengikutsertakan 

DPR sebelum diambil persetujuan bersama antara DPR dan Presiden;” 

 

Dapat dikatakan bahwa wewenang konstitusional DPD berdasarkan Pasal 22D UUD 1945 untuk 

mengajukan RUU telah diabaikan dalam ketentuan Pasal 71 huruf c UU No. 17 tahun 2014 ini. 

Ketentuan tersebut hanya mengatur RUU dari DPR dan Presiden saja. Di huruf-huruf lainnya dalam 

Pasal 71 juga tidak diatur dalam hal RUU yang diajukan oleh DPD. Hal tersebut membuat DPD kembali 

melakukan permohonan pengujian formil dan materiil terhadap UU No. 17 Tahun 2014 berdasarkan 

Perkara Nomor 79/PUU-XII/2014. Permohonan pengujian tersebut diterima oleh Mahkamah 

Konstitusi dengan amar putusan mengabulkan permohonan pemohon (DPD) untuk sebagian.  



 

 

3. PENUTUP 

DPD merupakan slah satu lembaga perwakilan yang dibentuk setelah amandemen ketiga UUDNRI 

Tahun 1945. DPD merupakan salah satu lembaga negara yang keberadaannya telah diatur dalam 

UUDNRI tahun 1945 secara tegas, yakni dalam bab VIIA,  Pasal 22C dan pasal 22D. DPD merupakan 

lembaga negara yang dibentuk untuk menampung aspirasi Daerah agar mempunyai wadah dalam 

menyuarakan kepentingannya dalam sistemem ketatanegaraan Indonesia. Lembaga DPD secara 

konstitusional  diatur  dalam Pasal  22C dan pasal 22D UUDNRI Tahun 1945. Pengaturan mengenai  

DPD juga terdapat dalam UU No. 17  Tahun 2014 terdapat dalam Bab IV tentang DPD, Pasal 246 

sampai dengan Pasal 313.  Berdasarkan  UUDNRI Tahun 1945 dan  UU No 17 Tahun 2014  DPD 

memiliki kewenangan dalam  bidang legislatiflasi, pengawasan, dan anggaran.  

kewenangan  yang diberikan kepada DPD di bidang legislatiflasi sangat terbatas. Berbeda 

dengan DPR yang ditentukan secara tegas fungsinya dalam bidang legislatiflasi, kewenangan yang 

diberikan kepada DPD sebagaimana diatur dalam Pasal 22D ayat (1) UUD 1945  hanya sebatas “dapat 

mengajukan” rancangan undang-undang yang berkaitan dengan kepentingan daerah kepada DPR 

serta  “ikut membahas” rancangan undang-undang yang berkaitan dengan kepentingan daerah, 

namun DPD tidak ikut serta dalam  menyetujui undang-undang tersebut. 

Hal tersebut tentunya sangat disayangkan sekali, karena DPD sebagai perwakilan rakyat di daerah 

yang membawa kepentingan yang bersentuhan langsung dengan masyarakatarakat di daerah tidak 

ikut disertakan dalam pemberian persetujuan terhadap RUU yang menjadi kewenangannya menjadi 

undang-undang. Jika  melihat potensi yang dimiliki oleh DPD sebagai salah satu lembaga legislatiflatif, 

maka ideaLembaga Negaraya DPD dapat ikut serta membahas dan menyetujui rancangan undang-

undang. Oleh karena itu,  maka perlu diberikan kewenangan yang lebih luas kepada DPD dalam fungsi 

legislatiflasi berupa kewenangan untuk dapat menyetujui rancangan Undang-undang menjadi undang-

undang yang selama ini kewenangannya hanya diberikan kepada DPR dan juga pemerintah. Namun 

hal ini tidak dapat dilakukan semudah membalikkan telapak tangan karena perihal kewenangan DPD 

untuk ikut menyetujui RUU menjadi undang-undang  telah dibatasi secara konstitusional sebagaimana 

ditentukan dalam Pasal 20 ayat (2) yang menentukan bahwa “setiap rancangan undang-undang 

dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.” 

Sebagai salah satu lembaga legislatiflatif, maka ideaLembaga Negaraya DPD dapat 

diikutsertakan untuk membahas serta menyetujui rancangan undang-undang. Berdasarkan hal 

tersebut, maka  perlu  diberikan kewenangan yang lebih luas kepada DPD  khususnya dalam 



 

menjalankan fungsi legislatiflasi berupa kewenangan untuk dapat menyetujui rancangan Undang-

undang menjadi undang-undang yang selama ini kewenangan tersebut hanya diberikan kepada DPR 

dan juga pemerintah. Usaha yang dapat ditempuh untuk bisa memberikan kewenangan kepada  DPD 

untuk bisa ikut serta dalam memberikan persetujuan atas suatu RUU menjadi undang-undang yaitu 

dengan melakukan amandemen terhadap UUD 1945. Dengan demikian cita-cita agar dapat 

membangun checks and balances dalam struktur parlemen  bisa tercapai. 
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PEMILU DALAM SISTEMEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL 

Oleh : I Wayan Jondra 

A. LATAR BELAKANG 

Sistemem pemerintahan merupakan cara sebuah pemerintah untuk mengatur seluruh 

komponen-komponen lainnya seperti DPRnya, hakim, badan keuangannya, dll. Terdapat 3 

jenis sistemem pemerintahan yang utama. Jenis yang Indonesia aplikasikan adalah sistemem 

presidensial. Dalam sistemem ini, lembaga eksekutifkutif dijalani oleh suatu figur individu 

(juga wakiLembaga Negaraya), secara terpisah dari lembaga legislatiflatif. Terdapat kelebihan 

dari sistemem semacam ini, karena tidak rentan akan perselisihan dan ketidaksetujuan, serta 

masa jabatan yang jelas. Parlementer merupakan sistemem lain yang sering digunakan oleh 

negara lain. Dalam sistemem ini, lembaga eksekutifkutif dan legislatiflatif disatukan ke dalam 

sebuah ruangan parlemen. Anggota parlemen pun dapat terdiri dari berbagai ragam partai. 

Dengan begini, pembagian kerja dan peran-peran dari anggota eksekutifkutifnya dapat terlihat 

dengan jelas. Keberadaan partai-partai multipel juga mempermudah suara rakyat untuk 

terdengar. Namun, sistemem ini bisa menjadi kurang efektif jika terdapat banyak 

ketidaksetujuan serta opini-opini yang terlalu bertentangan. 

Dalam sejarahnya, Indonesia pernah menganut kedua dari sistemem pemerintah 

utama ini. Sejak masa agresi militer (beberapa bulan setelah Indonesia merdeka), terjadi 

pembagian kekuasaan dimana kekuasaan eksekutifkutif hendak dipegang oleh Perdana Menteri 

(menurut maklumat presiden no X, tanggal 16 November 1945).  Sistemem ini berlanjut pada 

masa Indonesia menjadi negara serikat (RIS). Akan tetapi,  sejak presiden mengeluarkan dekrit 

1949 yang menyatakan tidak berlakunya UUDS 1950 dan berlakunya kembali UUD 1945, 

Indonesia kembali menganut sistemem pemerintahan presidensial. 

Salah satu faktor yang mendorong Indonesia dalam memberlakukan sistemem 

presidensial kembali adalah kondisi bagian-bagian daerah di Indonesia. Dengan memiliki 

negara bagian, serta pihak-pihak dalam parlemen yang terdiri dari orang lebih dari satu, 

Indonesia rentan terhadap perpecahan pada masa itu. Dengan mengangkat sebuah presiden, itu 

akan lebih relevan dengan ideologi Indonesia yang bersifat kesatuan (sila ke-3 yang berbunyi 

“persatuan indonesia”). 

Agar bisa memahami sistemem pemerintahan negara ini lebih dalam, perlu 

dimengerti peran dan hak dari seorang presiden. Sebelum amandemen, presiden 



 

menjalankankan kekuasaan negara paling tinggi. Selain memegang kuasa eksekutifkutif, 

presiden juga memegang kekuasaan legislatiflatif dan yudikatif. Pada saat itu, belum ada 

aturan tertentu mengenai batasan periode jabatan presiden.  

Setelah amandemen, terdapat perubahan besar pada struktur pemerintahan. Sistemem 

yang sekarang diimplementasikan adalah sistemem check and balance, yakni dimana peran 

eksekutifkutif, legislatiflatif, serta yudikatif dibagi khusus kepada pihak yang beragam. 

Sekarang, presiden hanya berperan sebagai eksekutifkutif, pembuat kebijakan. Yang 

melegitimasi kebijakan tersebut adalah MPR, DPR dan DPD. Kebijakan itu pun diaplikasikan 

pada sektor yudikatif. 

Dengan amandemen ini, negara ingin memastikan bahwa semua bagian dari sistemem 

pemerintah memiliki peran yang cocok, seimbang, dan tidak ada individu yang memiliki kuasa 

berlebihan. Dalam konteks kepresidenan, hal ini sangat berdampak pada proses 

eksekutifkusinya. MisaLembaga Negaraya, “menyatakan perang, membuat perjanjian dan 

perdamaian dengan negara lain dengan persetujuan DPR” atau “Mengajukan RUU (Rancangan 

Undang-Undang) kepada DPR”. Jelas terlihat sistemem konfirmasi antar Presiden dengan 

lembaga lainnya.  

Berhubung dengan ini, terdapat pula permasalahan sistemem presidensial yang secara 

langsung berhubungan dari presiden itu sendiri. Mengutip dari situs republika.co.id, dikatakan 

bahwa “Mantan Presiden Soeharto ditempatkan sebagai Presiden terkorup sedunia berdasarkan 

temuan Transparency International 2004 dengan total perkiraan korupsi sebesar 15-25 miliar 

dolar AS.”(1). Dari berbagai kasus korupsi yang dilakukan oleh beliau, dituliskan salah satu 

kasus korupsi yang berhubungan dengan dana “Reboisasi Departemen Kehutanan” serta pos 

bantuan presiden. Dana tersebut digunakan untuk membiayai tujuh yayasan milik beliau. 

Sebagai representatif lembaga legislatiflatif, MPR pun merenspons masalah ini 

dengan statement pada Pasal 4 Ketetapan MPR No XI Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan 

Negara Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Di situ, disebut secara jelas bahwa “Upaya 

pemberantasan korupsi, kolusi, nepotisme harus dilakukan secara tegas terhadap siapa pun 

juga, baik pejabat negara, mantan pejabat negara, keluarga, dan kroninya, maupun pihak 

swasta/konglomerat termasuk mantan Presiden Soeharto dengan tetap memperhatikan prinsip 

praduga tak bersalah dan hak-hak asasi manusia”. Pada tahun 2009, berdasarkan keputusan 

MA, Yayasan Supersemar akan dihukum mengganti kerugian negara sebesar 315.002.183 US 

dolar dan Rp 139.229.178 atau sekitar Rp 3,07 triliun.  



 

Ciri dari sistemem pemerintahan masa orde baru ini adalah adanya kekuasaan yang 

amat besar pada lembaga kepresidenan. Hampir semua kewenangan presiden yang diatur 

menurut UUD 1945 tersebut dilakukan tanpa melibatkan pertimbangan atau persetujuan DPR 

sebagai wakil rakyat. Oleh sebab itu tidak adanya pengawasan dan tanpa persetujuan DPR, 

maka kewenangan presiden sangat besar dan cenderung dapat disalahgunakan. Sehingga 

muncul suatu reformasi untuk menjaga adanya penyalahgunaan wewenang dengan melakukan 

amandemen terhadap UUD 1945. Amandemen tersebut dilakukan pada 19 Oktober 1999, 18 

Agustus 2000, 9 November 2001, 11 Agustus 2002. 

Hasil amandemen UUD 1945 tersebut meninggalkan beberapa masalah, yaitu 

besarnya kekuasaan parlemen, ditengah rendahnya kualitas parlemen sangat mengganggu 

kinerja presiden. Dalam mengambil keputusan-keputusan strategis kekuasaan presiden 

dibayangi oleh kekuasaan parlemen. Karena parlemen yang tidak bermutu akhirnya bayang-

bayang parlemen menghasilkan keputusan presiden yang tidak berkualitas. Tidak 

berkualitasnya parlemen dimulai oleh tidak berkualitasnya anggota partai politik. Dengan 

demikian perlu dilakukan tindakan-tindakan tertentu untuk memperkuat kerja presiden, dengan 

mempekokoh sistemem pemerintahan presidensial. 

B. PERMASALAHAN 

Memperhatikan latas belakan tersebut di atas dapat dirumuskan beberapa permasalahan 

sebagai berikut :  

a. Bagaimana Disain pemilu yang dapat mendorong penyederhanaan jumlah partai politik 

di parlemen?  

b. Adakah korelasi pemilu serentak dengan penegasan sistemem pemerintahan 

presidensial? 

c. Berapakah nilai ambang batas parlemen dan presiden dalam kerangka penegasan 

sistemem pemerintahan presidensial? 

 

C. PEMBAHASAN 

Pada  reformasi untuk menjaga adanya penyalahgunaan wewenang dengan 

melakukan amandemen terhadap UUD 1945. Amandemen tersebut dilakukan pada 19 Oktober 

1999, 18 Agustus 2000, 9 November 2001, 11 Agustus 2002. Sistemem pemerintahan ini juga 

mengambil unsur-unsur dari sistemem pemerintahan parlementer dan melakukan pembaharuan 



 

untuk menghilangkan kelemahan-kelemahan yang ada dalam sistemem presidensial. Model 

sistemem pemerintahan presidensial di Indonesia saat ini adalah sebagai berikut :  

1.    Presiden sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh MPR atas usul dari DPR. Jadi, DPR 

tetap memiliki kewenangan mengawasi presiden meskipun secara tidak langsung. 

2.    Presiden dalam mengangkat pejabat negara perlu pertimbangan atau persetujuan dari DPR. 

3.    Presiden dalam mengeluarkan kebijakan tertentu perlu pertimbangan atau persetujuan dari 

DPR. 

4.    Parlemen diberi kekuasaan yang lebih besar dalam hal membentuk undang-undang dan 

hak budget (anggaran). 

 

 

Adanya perubahan sistemem pemerintahan Indonesia dari waktu ke waktu ini 

diharapkan mampu memberikan dampak positif dalam penyelenggaraan negara. Namun 

prakteknya berbeda sering terjadi kekisruhan hubungan antara parlemen dengan presiden. 

Kekisruhan ini muncul akibat lemahnya kualitas parlemen dan masuknya paham-paham 

radikal di tubuh parlemen. 

Scott Mainwaring (1993) menytakan bahwa  negara yang efektif dan berhasil 

mempertahankan presidensialisme ialah negara demokrasi yang menganut sistemem dua partai. 

Negara yang menganut sistemem multipartai mengalami persoalan terkait ancaman deadlock. 

Hal ini diakibatkan lemahnya (minoritas) dukungan partai politik presiden di legislatiflatif dan 

tingginya fragmantasi politik di parlemen. Dengan demikian perlu diciptakan sebuah sistemem 

pemilu dan kepartaia yang mampu menekan jumlah partai politik. 

Desain pemilu serentak dari UU 7/2017 ialah pemilu serentak nasional lima kotak 

yakni, pada hari dan jam yang sama pemilih diberikan ruang untuk memilih presiden dan wakil 

presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota. Sedangkan pemilihan 

eksekutifkutif daerah (Gubernur, Bupati, dan Walikota) dilakukan secara terpisah. Padahal 

konsepsi sistemem presidensialisme berlaku juga di daerah dimana presiden atau kepala daerah 

sebagai single chief executive. Dengan kata lain, efek dari pemilu serentak ini yang 

memberikan ruang dukungan politik yang kuat dari partai politik di legislatiflatif hanya akan 

berjalan di level pemerintahan pusat semata sedangkan di daerah tidak akan berjalan. 

 

 

STRATEGI UNTUK MENYEDERHANAKAN PARTAI 



 

 

UU 7/2017 masih memberlakukan district magnitude sebesar 3-10 kursi untuk DPR 

dan 3-12 untuk DPRD sedikit banyak berdampak pada sulitnya menyederhanakan sistemem 

kepartaian yang tentunya tetap melanggengkan tingginya fragmantasi politik di parlemen. jika 

ingin menyederhanakan sistemem kepartaian atau merubah dari multipartai menjadi mutlipartai 

sederhana. Multi partai sederhana ini terdiri atas tiga hingga lima partai.  

Untuk menyederhanakan jumlah partai tidaklah ditempuh dengan satu jalan, namun 

semua semua jalan harus ditempuh. Adapun jalan yang dimaksud adalah (a) memperketat 

prasyarat partai politik untuk menjadi peserta pemilu. (b) Memperkecil besaran district 

magnitude. (c) Menaikkan besaran parliamentary tahunreshold.(d) mengatur  pembagian kursi 

dengan sistemem sainte lague modifikasi. (e) memperkecil jumlah kursi parlemen.  

(a) Memperketat Persyaratan Partai politik Peserta Pemilu 

Jika diperhatikan Pasal 173 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, maka 

Partai politik dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan: 

a. berstatus badan hukum sesuai dengan undang-undang 

b. memiliki kepengurusan di selumh provinsi; 

c. memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen), jumlah kabupaten/kota di 

provinsi yang bersangkutan; 

d. memiliki kepengurusan jumlah kecamatan 5O% (lima puluh persen) kabupaten/kota 

yang bersangkutan; 

e. menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada 

kepengurusan partai politik tingkat pusat; 

f. memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/ 1.OOO (sattr 

perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengumsan partai politik sebagaimana 

dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota;  

g. mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan 

kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu; 

h. mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada KPU; dan 



 

i. menyeratrkan nomor rekening dana Kampanye Pemilu atas nama partai politik kepada 

KPU. 

 

Seandainya saja pesyarata tersebut dirubah dengan meninggikan persyarata, seperti : 

a. syarat kepengurusan 100% disemua kabupaten, 100% di semua kecamatan, dan 100% 

Desa/Lurah, dengan alasan pada saat rekapitulasi ditingkat PPS, PPK, Kabupaten harus 

melibatkan saksi. Jika pengurus saja di tingkat itu tidak ada, bagaimana pengadaan 

saksi hingga ke tempat pemungutan suara. PPS dan PPK sering kali kebingungan 

tatkala akan mengirimkan surat undangan dalam rangka sosialisasi, koordinasi, maupun 

rekapitulasi. 

b. Syarat memiliki keanggotaan ditingkatkan minimal 1% (satu persen) jumlah penduduk, 

jika jumlah penduduk kurang dari 100.000 orang jumlah dukungan minimal 1.000 

orang. Dengan cara ini maka partai politik peserta pemilu, minimal sudah memiliki 

modal parliamentary treshold sebesar 1%. 

c. Memiliki kantor tetap dengan status hak miliki sendiri hingga di tingkat 

kabupaten/kota. 

 

(b) Memperkecil Kuota Daerah pemilihan 

Jika kita perhatikan Undang-Undang 7 Tahun 2017 pasal 187 ayat (2) maka akan 

ditemukan jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRRI sebanyak 3 s.d. 10 kursi, 

pasal 189 ayat (2) maka akan ditemukan jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota 

DPRD Provinsi sebanyak 3 s.d. 12.  

Jika ingin menyederhanakan partai, maka jumlah kursi perdaerah pemilihan harus 

diperkecil yaitu antara 2 s.d. 6 kursi. Jika ini dilakukan maka jumlah partai di parlemen 

kurang lebih akan menjadi 3 sampai dengan 5 partai. Konsekuensi dari cara ini maka 

banyak suara rakyat yang tidak terwakili di DPR. 

 

(c) Menaikkan Parliamentary tahunreshold 



 

Jika kita perhatikan Undang-Undang 7 Tahun 2017 pasal 414 ayat (1) maka akan 

ditemukan  : Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara 

paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikuntukan 

dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR. Sesuai hasil pemilu 2014 jumlah partai di 

parlemen adalah 17 partai dengan ambang batas 3,5%.  

Ambang batas 4% sesuai undang-undang 7 Tahun 2017 belom mampu secara 

signifikan memangkas partai. Dengan ambang batas 4% maka jumlah partai di parlemen 

hasil pemilu Tahun 2019 akan berkisar antara 10 sampai dengan 15 partai. 

Jika ambang batas ini dinaikkan secara bertahap hingga 6% maka jumlah partai 

yang duduk diparlemen akan mencapai angka 5 sampai dengan 8 partai. Dengan angka 5 

sampai dengan 8 partai, maka jalannya pemerintahan akan lebih stabil dan keterwakilan 

partai-partai dalam badan-badan DPR akan merata. 

Konsekwensi dari meningkatnya ambang batas adalah meningkatnya jumlah suara 

rakyat yang tidak terwakili di DPR.  

(d) Menerapkan Metode Sainte Lague Modifikasi 

Jika kita perhatikan Undang-Undang 7 Tahun 2017 pasal 420 maka akan ditemukan  

: (b) Membagi suara sah setiap Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pla" 

huruf a dengan bilangan, pembagi 1 dan diikuti secara berutan oleh bilangan ganjil 3;5;7; 

dan seterusnya. (c) Hasil pembagian sebagaimana dimaksud pada huruf (b) diuruntukan 

berdasarkan jumlah nilai terbanyak. (d) nilai terbanyak pertama mendapat kursi pertama, 

nila terbanyak kedua mendapat kursi kedua, nilai terbanyak ketiga mendapat kursi ketiga, 

dan seterusnya sampai jumlah kursi di daerah pemilihan habis terbagi. 

Jika metode tersebut dilakukan, maka tidak akan berbeda hasiLembaga Negaraya 

dengan menggunakan metode bilangan pembagi pemilih (BPP) seperti yang diterapkan 

pada Pemilu 2014. Saran kami metode yang diterapkan adalah metode Sainte Lague 

modifikasi, dimana bilangan pembaginya adalah 1, 2, 3 dst secara berurutan. Contoh kasus 

disampaikan dengan jumlah perolehan suara partai DPRD Jatim di daerah pemilihan Jatim 

10, jumlah kursinya ditambah sebelumnya 7 menjadi 9, maka dapat disajikandata pada 

tabel 1 berikut ini. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Tabel 1 

Penerapan Sainte Lague Modifikasi di Daerah pemilihan Jatim 10 DPRD Jatim 

 

 

Dari data tabel 1 dapat dijelaskan bahwa penerapan pembagian kursi dengan 

metode Kuota atau BPP dengan penerapan metode Sainte Lague murni hasiLembaga 

Negaraya akan sama. Jika metode yang diterapkan adalah metode Sainte Lague Modifikasi 

akan memperoleh hasil yang berbeda. Perbedaan pertama adalah PKB yang sebelumnya 

mendapat 2 kursi menjadi 3 kursi. Perbedaan kedua adalah PPP yang sebelumnya 

mendapat 1 kursi menjadi tidak dapat, sehingga jika diterapkan dalam daerah pemilihan 

DPR maka sudah terjadi eliminasi 1 partai yaitu PPP. 

 

(e) Memperkecil jumlah anggota DPR 

Jika kita perhatikan Undang-Undang 7 Tahun 2017 maka akan ditemukan  : jumlah 

kursi bertambah dari 550 menjadi 565. Penambahan jumlah ini kontraproduktif dengan 

keinginan untuk menyederhanakan partai. 

Penambahan jumlah kursi DPR ini akan menambah peluang partai kecil untuk 

menambah kursi di parlemen. Sehingga kedepan untuk tujuan penyederhanaan partai dan 

penghematan beban negara, maka jumlah kursi parlemen harus dikurangi. 

PRESIDENTIAL DALAM PEMILU SERENTAK  



 

Pemilu serentak untuk mendekatkan eksekutifkutif dengan legislatiflatif saat ini baru 

sampai pada level nasional. Sedangkan yang termasuk dalam jajaran eksekutifkutif dalam 

pemerintahan andalah presiden, gubernur, dan bupati/walikota. 

Jika ingin mengukuhkan sistemem pemerintahan presidensial, pemilihan presiden 

harus satu paket dengan gubernur dan bupati. Sehingga dalam surat suara pemilihan 

eksekutifkutif terdapat foto nama dan nomor urut paslon presiden dan wakil presiden, gubernur 

dan wakil gubernur, serta bupati dan wakil bupati/walikota dan wakil walikota. Pemilih tetap 

mencoblos satu kali. Salah satu dari enam foto dalam kotak tersebut. Sebagai salah satu contoh, 

jika pemilih mencoblos foto calon bupati saja, sama artinya yang berasangkutan memilih 

paslon presiden dan paslon gubernur yang ada dalam kotak tersebut. Jika terdapat tiga pasang 

calon presiden, maka dalam surat suara akan terdapat 18 foto yang terbagi dalam tiga kotak. 

 

NILAI AMBANG BATAS PARLEMEN DAN PRESIDEN DALAM KERANGKA 

PENEGASAN SISTEMEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL 

Memperhatikan pengalaman dalam pelaksanaan pemilu tahun 2014 yang 

menghasilkan 17 partai dalam parleme, yang berdampak pada terhambatnya program-program 

presiden terpilih akibat hiruk pikuk di tubuh DPR. Maka jumlah ambang batas Parlemen harus 

dinaikkan ke angka 6% dengan cara ini maka jumlah partai di parlemen akan berkisar pada 

angka 5 sampai dengan 8 partai. Jumalah antara 5 sampai dengan 8 partai ini merupakan 

jumlah yang pas, jika lebih besar maka kisruh di tubuh DPR akan mengaggu kerja presiden. 

Jika kurang dari 5 akan kembali seperti jaman orde baru dimana kekuasaan presiden tidak 

terkontrol.  

Sedangkan jumlah ambang batas presiden sebaiknya 30% dengan jumlah ini maka 

jumlah paslon presiden masksimum 3 dan cendrung 2 pasang saja. Dengan demikian 

kemungkinan 2 putaran menjadi sangat kecil. Hal ini akan memberi penguatan kepada presiden 

terpilih dan penghematan keuangan negara karena pemilu presiden hanya 1 kali. 

 

D. SIMPULAN 

Dari uraian tersebut di atas dalam upaya memperkuat sistemem pemerintahan 

presidential, maka dan penyederhanaan partai, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut 

: 

1. Untuk penyederhanaan partai di parlemen dilakukan dengan beberapa langkah 

bersamaan antara lain :  (a) memperketat prasyarat partai politik untuk menjadi 



 

peserta pemilu. (b) Memperkecil besaran district magnitude. (c) Menaikkan 

besaran parliamentary tahunreshold.(d) mengatur  pembagian kursi dengan 

sistemem sainte lague modifikasi. (e) memperkecil jumlah kursi parlemen. 

2. Untuk memperkuat sistemem pemerintahan presidential, maka dapat dilakukan 

dengan dua langkah sebagai berikut : (a) penyederhanaan partai seperti pada 

kesimpulan nomor 1. (b) menempatkan eksekutifkutif dari presiden, gubernur, 

dan bupati/walikota dalam satu paket eksekutifkutif dalam surat suara. 

3. Nilai ambang batas parlemen sebaiknya 6% sedangkan untuk presiden 30%. 

Daftar Pustaka : 

1. Undang-Undang 7 Tahun 2017 
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4. https://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Rakyat 

5. https://id.wikipedia.org/wiki/Metode_Sainte-Laguë 

6. www.rilis.id/...metode-sainte-lague-murni-menurut-perludem.html 

7. www.kompasiana.com/enzoderajo/permasalahan-sistemem-pemerintahan-di... 
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A. PENDAHULUAN 

a. Latar Belakang 

Persoalan desain otonomi, jika ditelusui dari beberapa sumber kajian 

sudah nampak ada perdebatan pada waktu sidang BPUPKI ketika membahas 

rancangan Undang-Undang Dasar berkaitan dengan pilihan bentuk negara. 

Pada sidang BPUPKI terungkap ada dua pandangan terkait dengan pilihan 

bentuk negara, yakni ada yang mengusulkan dengan pilihan bentuk Negara 

Kesatuan (Unitarisme), dan ada juga yang mengusulkan pilihan dalam bentuk 

Negara Serikat( Federalisme). Sidang BPUPKI akhirnya memilih bentuk Negara 

Kesatuan dikarenakan negara kesatuan dianggap lebih menjamin persatuan 

yang kuat.132 

Dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 1 ayat (1) menentukan Negara 

Indonesia  ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Seperti telah 

diutarakan didepan bahwa pilihan bentuk negara kesatuan adalah komitmen 

bersama para pendiri bangsa. Negara Kesatuan adalah negara yang hanya 

mempunyai satu pusat pemerintahan yang mengatur seluruh daerah tidak ada 

negara dalam negara, satu kepala negara, satu badan legislatiflatif yang berlaku 

bagi seluruh wilayah yang bersangkutan.133 
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Lebih lanjut Pasal 18 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menentukan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah-

daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, 

kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan 

undang-undang.  

Jika dicermati hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

berdasarkan  UUD NRI Tahun 1945, paling tidak ada beberpa undang-undang 

yang mengatur hubungan anatar pemerintah pusat dan daerah, seperti : 

a. Undang-undang yang mengatur hubungan wewenang antara pemerintah 

pusat dan pemerintah provinsi, kabupaten dan kota.( Pasal 18 A ayat (1) ). 

b. Undang-undang yang mengatur hubungan keuangan, pelayanan, 

pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah 

pusat dan  pemerintahan daerah { Pasal 18 A ayat (2)}. 

c. Undang-undang yang mengatur pengakuan dan penghormatan satuan-

satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa. 

{Pasal 18 B ayat (1)}. 

d. Undang-undang yang mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan 

masyarakatarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionaLembaga Negaraya 

sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakatarakat 

dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia { pasal 18 B ayat(2)} 

Dalam konteks membicarakan desian otonomi daerah dalam kerangka 

penegasan sistemem pemerintahan presidensial, maka kajian difokuskan 

terpusat pada  undang-undang yang mengatur hubungan wewenang antara 

pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, kabupaten dan kota. Undang-

Undang yang mengatur hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan 

pemerintah provinsi, kabupaten dan kota lasim disebut dengan Undang –

Undang Pemerintahan Daerah. 

Dalam perjalanan sejarah, beberapa Undang-undang yang pernah 

mengatur hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah 

provinsi, kabupaten dan kota antara lain : 

1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Komite Nasional 

Daerah. 

2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan 

Daerah. 



 

3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok 

Pemerintahan Daerah. 

4) Penetapan Presiden ( Penpres ) No 6 Tahun 1959 tentang 

Pemerintahan Daerah. 

5) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok 

Pemerintahan daerah 

6) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok 

Pemerintahan Di Daerah. 

7) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan 

Daerah. 

8) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah. 

9)  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  tentang Pemerintahan 

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015  tentang Perubahan Kedua 

Atas Nomor 23 Tahun 2014  tentang Pemerintahan Daerah.  

Undang-undang yang disebuntukan diatas, memiliki dasar-dasar 

pertimbangan baik secara filosofis, sosiologis maupun yuridis, berkaitan dengan 

desain otonomi daerahnya guna mempertegas sistemem pemerintahan 

presidensial dalam kerangka negara kesatuan. 

Dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan khususnya berkaitan 

dengan hubungan Presiden dengan Gubernur, atau Gubernur ketika 

berkordinasi dengan  Bupati, Walikota mengalami kesulitan berkordinasi dalam 

melaksanakan tugas-tugasnya. Salah satu faktor sebagai indikasi penyebabnya 

yakni, baik presiden, gubernur, bupati, walikota dipilih langsung oleh rakyat, 

sama-sama memiliki legitimasi yang kuat.  Sehingga suatu ketika Presiden akan 

berkordinasi dengan  Gubernur, atau Gubernur akan berkordinasi dengan 

Bupati atau Waikota akan menemui kendala atau hambatan karena baik 

Gubernur, Bupati atau Walikota karena dipilih langsung oleh rakyat, sehingga 

secara psiologis dan empiris baik Gubernur, maupun Bupati atau Waikota 

sama-sama memiliki legitimasi yang sangat kuat, karena dipilih langsung oleh 

rakyat. Hambatan  kordinasi  seperti ini pernah terjadi di Bali, ketika Gubernur 

Bali membahas persoalan penataan ruang di Bali berkaitan dengan penerapan 



 

beberapa ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali 

Nomor16 Tahun 2009 tentang RTRWP Bali Tahun 2009-2029.  

b. Rumusan Masalah 

Untuk memperkokoh Negara Kesatuan sebagai komitmen pendiri 

bangsa dan mempertegas sistemem pemerintahan yang presidensial, desain 

otonomi daerah yang bagaimanakah ideal diterapkan, sehingga desain otonomi 

daerah tersebut dapat mempertegas sistemem presidensial dalam kerangka 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

 

B. PEMBAHASAN 

a. Pendekatan Sejarah Tentang Otonomi Daerah. 

Besarnya otonomi suatu daerah biasanya dikaji terlebih dahulu 

menurut ketentuan UUD, baru kemudian Undang-Undang serta peraturan 

pelaksanaanya, melalui sinkronisasi sistemem hukum yang dianut yang biasa 

disebut sebagai taat asas(hierarki peraturan erundang-undangan yang tnduk 

dari bawah keatas.134  

Sejak jaman orde baru sampai sekarang undang-undang yang pernah 

berlaku mengatur otonomi daerah dapat dpaparkan sebagai berikut : 

Tabel 1. Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan Konsep otomi yang 

diaturnya. 

No Undang-Undang Konsep Otonomi Daerahnya 

1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1945 tentang Komite Nasional 

Daerah. 

Otonomi Indonesia yang 

berkedaulatan rakyat 

2 Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 1948 tentang 

Pemerintahan Daerah 

Otonomi yang sebanyak-banyaknya 

3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1957 tentang Pokok-Pokok 

Pemerintahan Daerah 

Otonomi yang riil dan seluas-

luasnya 

4 Penetapan Presiden ( Penpres ) 

No 6 Tahun 1959 tentang 

Otonomi yang riil dan seluasluasnya 
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Pemerintahan Daerah 

5 Undang-Undang Nomor 18 

Tahun 1965 tentang Pokok-

Pokok Pemerintahan daerah 

Otonomi yang riil dan seluas-

luasnya. Dekonsentrasi pelengkap 

desentralisasi 

6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1974 tentang Pokok-Pokok 

Pemerintahan Di Daerah 

Otonomi yang riil dan 

bertanggungjawab. Desentralisasi 

sama pentingnya dengan 

Dekonsentrasi. 

7 Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 1999 tentang 

Pemerintahan Daerah 

Otonomi yang luas, nyata dan 

bertanggungjawab. 

Daerah-daerah masing-masing 

berdiri sendiri dan tidak mempunyai 

hubungan hirarki satu sama 

lain.(Pasal 4 ayat 2). 

8 Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah.  

Pasal 2 ayat (2) Otonomi seluas-

luasnya. 

 

9 Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014  tentang 

Pemerintahan Daerah 

sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 

2015  tentang Perubahan Kedua 

Atas Nomor 23 Tahun 2014  

tentang Pemerintahan Daerah. 

Prinsip otonomi seluas-luasnya 

dalam sistemem dan prinsip Negara 

Kesatuan Republik Indonesia 

sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. 

Sumber:  Andi Mustari Pide, Otonomi Daerah dan Kepala Daerah memasuki Abad XX1, Gaya 

Media Pratama, 1998 halm. 262 dan diolah dari berbagai sumber. 

 Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang mengatur 

pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung. Sedangkan Pasal 18 ayat 4 

UUD NRI 1945 menegaskan Gubernur, Bupati, Walikota  masing-masing sebagai 

kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara 

demokratis. Sehingga jika dipersoalkan konsep hukumnya menjadi apakah 

pemilihan secara demokratis sama dengan pemilihan dilakukan secara langsung 

? UUD NRI 1945 tidak menegaskan dipilih secara langsung, yang penting  dipilih 

secara demokratis. 



 

 Jika pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai  kepala daerah 

dilakukan secara langsung, banyak menimbulkan persoalan, baik dari aspek 

keamanan daerah, aspek anggaran dan pelemahan prisip presidensial, maka 

pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai  kepala daerah dilakukan 

secara langsung perlu ditunjau kembali, oleh karena pemilihan langsung bukan 

satu-satunya pemilihan secara  demokratis. 

Berikut jika dipadankan konsep hukum dipilih secara demokratis dan 

pemilihan langsung dapat dipaparkan sebagai berikut :  

Mekanisme 

pemilihan 

Makna pemilihan seara demokratis atau langsung 

Gubernur, Bupati, 

Walikota  masing-

masing sebagai 

kepala pemerintah 

daerah provinsi, 

kabupaten dan kota 

dipilih secara 

demokratis ( Pasal 18 

ayat 4 UU NRI 1945 ) 

Pemahaman dipilih 

secara demokratis 

dapat dipahami 

sebagai pemilihan 

langsung oleh 

rakyat 

Pemahaman dipilih secara 

demokratis dapat juga  dipahami 

sebagai pemilihan oleh DPRD. 

Dengan argumentasi a) DPRD 

adalah wakil rakyat. b) anggota 

DPRD merupakan hasil pemilu 

yang sudah dipilih langsung oleh 

rakyat.  

Pemilihan Gubernur, 

Bupati, dan Walikota 

sebagai  kepala 

daerah dilakukan 

secara langsung 

(Peraturan 

Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 

2014) 

Pemahaman dipilih 

secara langsung 

dipahami sebagai 

pemilihan langsung 

oleh rakyat 

Pemahaman dipilih secara 

langsung tidak memberi ruang 

kepada   DPRD untuk melakukan 

pemilihan kepala daerah.  

 

Dengan argummentasi diatas, maka dapat dikatakan pemilihan 

Gubernur, Bupati, Walikota  masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah 

provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis tidak mesti diartikan 

dilakukan langsung oleh rakyat, dapat juga pemilihan secara demokratis itu 

diartikan sebagai  pemilihan melalui wakil-wakil rakyat.( DPRD ). Jika pemilihan 

Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai  kepala daerah dilakukan secara 

langsung (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 



 

2014), melalui pemilihan umum ( Pilkda ), sedangkan UUD NRI 1945 Bab VIIB 

hanya mengenal pemilihan umum secara langsung untuk memilih Presiden dan 

wakil presiden, anggota DPR, anggota DPRD dan anggota DPD. 

 

b. Langkah-langkah Kedepan Dalam Mendesain Otonomi Daerah Untuk 

Mempertegas Sistemem Presidensial. 

Dalam kajian ini sebagai suatu perbandingan, akan dikaji beberapa 

pelaksanaan pemerintahan daerah yang pernah berjalan selama ini, lalu 

dicocokan dengan sistemem presidensial. Kajian akan dianalisis apakah 

pelaksanaan pemerintahan daerah tersebut sudah sesuai atau memperkuat 

atau memperlemah sistemem presidensial sebagaimana ditentukan dalam UUD 

NRI 1945. Kajian ini untuk melihat, ketika desain otonomi dipilih, supaya tidak 

terjebak pada pengalaman sejarah bahwa praktek otonomi daerah tersebut 

sudah pernah diterapkan dimasa lampau dan ternyata desain otonomi tersebut 

inkonsistemen dengan UUD NRI 1945 yang mengandung makna memperlemah 

sistemem presidensial. 

Ada beberapa ciri yang dapat dikategorikan dalam sistemem 

presidensial, dalam kajian ini antara lain135: 

1) Adanya masa jabatan Presiden yang bersifat pasti (fixed term); 

2) Presiden di samping sebagai kepala negara, sekaligus sebagai kepala 

pemerintahan; 

3) Adanya mekansme saling mengawasi  dan saling mengimbangi; 

4) Adanya mekanisme impeachment.  

Dalam sistemem pemerintahan daerah sejak tahun 1945 sampai tahun 

1948, dibuat sangat darurat, sehingga untuk mengkaji apakah sistemem 

pemerintahan daerah pada saat ini mempertegas sistemem presidensial atau 

justru memperlemah, agak sulit dikaji, karena kondisi pada jaman ini masih 

dalam keadaan darurat. 

Selanjutnya dalam periode tahun 1948 sampai tahun 1957, pada saat 

ini berlaku Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan 

Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok 
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Pemerintahan Daerah dan Penetapan Presiden ( Penpres ) No 6 Tahun 1959 

tentang Pemerintahan Daerah. 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 menggunakan sistemem materiil 

dimana mengatur bahwa pemerintah pusat menentukan kewajiban apa saja 

yang diserahkan kepada daerah. Artinya setiap daerah otonom dirinci 

wewenangnya yang diserahkan, diluar itu merupakan wewenang pemerintah 

pusat. Sehingga kekuasaan eksekutifkutif dipegang oleh DPRD. 

Jika kondisi pemerintahan daerah pada periode ini  dikaitkan dengan 

sistemem presidensial sebagaimana ditentukan dalamm UUD NRI 1945, maka 

dapat dikatakan salah satu ciri yaitu ciri adanya mekansme saling mengawasi  

dan saling mengimbangi, tidak terpenuhi. Maka jika analisis dasar ini 

dipergunakan menarik kesimpulan dasar, maka pada periode ini jelas 

memperlemah sistemem pemerintahan yang presidensial. 

Selanjutnya pada periode berikutnya berlaku UU No. 1 Tahun 1957. 

Dimana, UU Nomor 1 Tahun 1957 ditandai dengan penekanan lebih jauh lagi ke 

arah desentralisasi. Kemudian undang-undang ini mengalami penyempurnaan 

untuk kali kedua yang secara jelas tercantum pada pasal 31 ayat 1,2,3. 

Sehingga Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959 dan Penetapan Presiden 

Nomor 5 Tahun 1960. Akhirnya UU Nomor 18 Tahun 1965 kecenderungan 

menjadi dekonsentrasi. Menurut Undang-Undang ini, secara umum Indonesia 

hanya mengenal satu jenis daerah otonomi. 

Dalam UU No 18 Tahun 1965, adanya dominansi pihak-pihak diluar 

DPRD seperti136: 

a. Pada saat proses penentuan akhir calon Kepala Daerah, keputusan 

akhirnya berada di tangan Presiden, atau  Menteri Dalam Negeri ataupun 

Kepala Daerah Tingkat I.  

b. Laporan dari Kepala Daerah berkaitan dengan tugas dan kewenangannya 

hanyalah bersifat pelaporan saja, tidak mempunyai akibat hukum, 

walaupun laporannya ditolak. 

Dengan demikian jelaslah bahwa Undang-Undang No 18 Tahun 1965 

tidak memberi wewenang berupa fungsi anggaran dan fungsi pengawasan 
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kepada DPRD. Dengan demikian prinsip cheks and balances antara lembaga-

lembaga pemerintahan dalam Undang-Undang No 18 Tahun 1965 tidak sesuai 

atau telah bergeser bahkan hampir tidak ditemukan dari ketentuan mengenai 

prinsip yang sama dalam UUD 1945.137 

Periode pada saat ini berlakunya UU Nomor 5 Tahun 1974, ada tiga prinsip 

dasar yang dianut yaitu Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas pembantuan. 

Pada periode ini kedudukan Kepala Daerah sebagai penguasa tunggal. DPRD lah 

yang harus mengikuti kebijakan-kebijakan Kepala Daerah, dimana salah satu 

konsekuensi dari tidak mengikuti kebijakan tersebut adalah diberhentikan dari 

keanggotaan DPRD. Adanya wewenang Kepala Daerah sebagai penguasa tunggal 

tersebut jelas tidak sesuai atau telah bergeser dari prinsip UUD NRI 1945. 

  Selanjutnya berlakunya UU No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan 

Daerah, sebagai pengganti UU Nomor 5 Tahun 1974. UU No 22 Tahun 1999 

mengklasifikasikan  Pemerintah Daerah terdiri dari Kepala Daerah dan 

perangkat Daerah; DPRD berada di luar Pemerintah Daerah berfungsi sebagai 

Badan legislatiflatif Daerah yang mengawasi jalannya pemerintahan. Otonomi 

daerah tetap dititik beratkan di Kabupaten/Kota, namun Bupati/Walikota tidak 

lagi bertindak selaku Wakil Pemerintah di Daerah. UU ini juga menyebuntukan 

tidak ada hubungan hierarkhis antara Provinsi dan Kabupaten/Kota.  

Dalam pelaksanaan pemerintahan daerah berdasarkan UU No 22 Tahun 

1999 ditemukan:  

Pertama  dalam hal pemilihan kepala daerah, DPRD berwenang memilih 

Kepala Daerah, sedangkan UUD 1945 tidak menentukan kalau DPR berwenang 

memilih Presiden. 

Kedua, dalam hal mekanisme pemilihan Kepala Daerah,  DPRD merupakan 

pihak yang menjalankan semua mekanisme atau tata cara pemilihan Kepala 

Daerah. Sedangkan pada UUD 1945 sebelum amandemen semua mekanisme 

pemilihan presiden dilakukan oleh MPR , dan oleh KPU sesudah amandemen. 

Dengan demikian dapat dikatakan pada periode ini sistemem otonomi 

daerah telah bergeser atau tidak sesuai dengan prinsip chek and balances  atau 
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prinsip saling mengawasi  dan saling mengimbangi sebagai mana dikehendaki 

oleh UUD NRI 1945.   

Periode sekarang ini pernah berlaku UU No. 32 Tahun 2004  selanjutnya 

diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  tentang Pemerintahan 

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015  tentang Perubahan Kedua Atas Nomor 23 Tahun 

2014  tentang Pemerintahan Daerah. 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pasal 2 ayat 1 menentukan  

“Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah provinsi dan Daerah 

provinsi itu dibagi atas Daerah kabupaten dan kota.” Rumusan ketentuan Pasal 

2 ayat 1 ini, sejalan dengan rumusan pada UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat 1. 

Ungkapan dibagi atas ( bukan terdiri ) dalam rumusan ketentuan diatas 

menjelaskan bahwa negara kita adalah negara kesatuan yang berdaulat negara 

berada di tangan Pusat.Hal ini konsistemen dengan kesepakatan untuk tetap 

mempertahankan bentuk negara kesatuan138. 

Rumusan   pemilihan secara langsung terhadap Gubernur, Bupati, 

Walikota sebagai kepala daerah  sebagaimana diutarakan didepan dapat 

membahayakan  kesepakatan terhadap pilihan bentuk negara sebagai negara 

kesatuan. Dimana pada konsep ini negara yang berdaulat berada ditangan 

pusat. Kelemahan desain otonomi daerah yang berlaku pada saat ini 

berdasarkan pengamatan yakni terletak pada  terlalu kuatnya rasa legitimasi 

Gubernur, Bupati atau Walikota sebagai kepala daerah karena dipilih langsung 

oleh rakyat, sehingga secara umumnya  Gubernur, Bupati atau Walikota seperti 

menjadi “raja-raja kecil” di daerahnya, yang tidak sesuai dengan konsep negara 

kesatuan sebagaimana yang disepakati oleh pendiri bangsa ini.    

 

 

C. PENUTUP 

Berdasarkan perjalanan sejarah desain otonomi daerah yang pernah 

berlaku di Indonesia, dari tahun 1945 sampai tahun 2014, maka desain 

otonomi daerah yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, 
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yang menentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah 

provinsi dan Daerah provinsi itu dibagi atas Daerah kabupaten dan kota, 

sejalan dengan rumusan pada UUD NRI 1945. Ungkapan dibagi atas ( bukan 

terdiri ) dalam rumusan ketentuan diatas menjelaskan bahwa negara kita 

adalah negara kesatuan yang berdaulat negara berada di tangan Pusat.Hal ini 

konsistemen dengan kesepakatan untuk tetap mempertahankan bentuk negara 

kesatuan. 

Langkah kedepan yang perlu dilakukan adalah merumuskan kembali 

mekanisme pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota agar dipilih secara 

demokratis, bukan dipilih secara langsung. 
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RELEVANSI SIDANG TAHUNAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN 
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139

 

Oleh:  

I Nengah Suantra140 

 

Pendahuluan 

MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) merupakan salah satu lembaga Negara yang 

eksistensinya ditentukan secara konstitusional di dalam UUD NRI 1945 (Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Bab II UUD NRI 1945 berjudul tentang 

“Majelis Permusyawaratan Rakyat” memuat 2 (dua) pasal yaitu Pasal 2 dan Pasal 3. Tetapi 

sesungguhnya masih ada ketentuan dalam UUD NRI 1945 yang berkaitan dengan MPR RI, 

yaitu: Pasal 7B – pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatan yang 

diajukan oleh DPR (Dewan Perwakilan Rakyat); Pasal 8 ayat (2) – emilih Wakil Presiden 

dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wakil Persiden; Pasal 8 ayat (3) memilih Presiden dan 

Wakil Presiden dalam hal Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau 

tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan; Pasal 9 – 

Presiden dan Wakil Presiden bersumpah di hadapan MPR; Pasal 37 – MPR menyelenggarakan 

siding perubahan pasal-pasal UUD NRI 1945; dan Pasal I Aturan Tambahan – melakukan 

peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan MPRS dan MPR. 

Pengaturan dalam UUD NRI 1945 tersebut menunjukkan bahwa MPR RI 

berkedudukan sebagai lembaga negara yang keanggotaannya mecerminkan representasi politik 

dan representasi regional melalui pemilihan umum. Denga demikian, MPR berkedudukan 

sebagai lembaga perwakilan sekaligus lembaga demokrasi, yang mengemban aspirasi rakyat 

dan daerah. Sebagai salah satu pelaksana kedaulatan rakyat, MPR bertanggung jawab 

mewujudkan sistem ketatanegaraan yang dianut dlam UUD NRI sehingga dapat mendukung 

terwujudnya Negara Indonesia yang demokratis. Hal demikian ditegaskan pula dalam bagian 

Menimbang UU MD3 (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang 

Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan 
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Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), bahwa kehadiran MPR dalam rangka untuk melaksanakan 

kedaulatan rakyat atas dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 

permusyawaratan/perwakilan, yang mampu mengejawantahkan nilai-nilai demokrasi serta 

menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah sesuai dengan tuntutan 

perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara.  

 Kedudukan MPR yang demikian itu, dikukuhkan melalui piranti tugas dan wewenang 

konstitusional, yaitu: mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar; melantik Presiden 

dan/atau Wakil Presiden; dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa 

jabatannya menurut Undang-Undang Dasar; serta memilih Wakil Presiden dalam hal terjadi 

kekosongan jabatan Wail Presiden, dan memilih Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam hal 

Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan 

kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan. MPR melaksanakan tugas dan 

wewenangnya tersebut melalui menyelenggarakan sidang-sidang. Salah satu sidang yang 

diselenggarakan yaitu Sidang Tahunan. 

Sidang Tahunan MPR diselenggarakan untuk memperkokoh eksistensi MPR dan 

memiliki trend positip sebagai media pengawasan terhadap Negara serta untuk dapat 

mengetahui arah dan kebijakan pemerintah.
141

 Namun, belakangan pelaksanaan Sidang 

Tahunan ini banyak diperbincangkan. Ada yang menyatakan Sidang Tahunan hanya ajang 

rutinitas
142

, belum memiliki produk hukum dan belum bisa dibilang ideal karena tidak sesuai 

dengan tata tertib, dan jangan sampai sidang tahunan menjadi mubazir.
143

 Bahkan, Sidang 

Tahunan Tanggal 16 Agustus 2017 pun mendapatkan tanggapan dari pakar komunikasi politik 

Universitas Paramadina, Hendri Satrio bahwa sidang umum tahunan tahun ini lebih terasa 

hambar, enggak ada gregetnya, karena banyaknya dukungan partai politik kepada Jokowi yang 

bisa berdampak negatif pada jalannya roda demokrasi ke depan. Hal itu jangan sampai 

menjadikan DPR seperti DPR khas paduan suara zaman orde baru. 'Apa-apa iya, apa-apa oke', 

mengikuti keinginan presiden.  

Kilas Balik MPR  

A. Gagasan Pembentukan MPR.  

Gagasan pembentukan MPR sudah dikemukakan pada saat sidang Badan Penyelidik 

Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Kecil penyusun 
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Undang-Undang Dasar negara merdeka. Muh Yamin dalam pidatonya tanggal 29 Mei 1945 

menyatakan prinsip kerakyatan sebagai salah satu landasan bernegara. Dijelaskan bahwa, 

sesuai dengan peradaban Indonesia, maka permusyawaratan dan perwakilan itu adalah di 

bawah pimpinan hikmah-kebijaksanaan yang bermusyawarah atau berkumpul dalam 

persidangan.
144

 Hal itu menunjukkan bahwa prinsip kerakyatan diwujudkan melalui 

mekanisme permusyawaratan dan perwakilan. Kemudian pada siding lanjutan tanggal 11 uli 

1945 yang berlangsung dari pukul 12.30-13.30 dan 14.30-16.40 MuhYamin mengemukakan 

bahwa “… Kemudian di hadapan Kepala Negara dan Wakil Kepala Negara itu adalah suatu 

Majelis Permusyawaratan untuk seluruh rakyat Indonesia, yaitu yang menjadi kekuasaa 

setinggi-tingginya di dalam republik.” Permusyawaratan seluruh rakyat tersebut terdiri dari 

tidak saja wakil daerah, tetapi juga wakil golongan atau rakyat Indonesia seluruhnya yang 

dipilih oleh rakyat dengan suara terbanyak.
145

 

 Ide mengenai badan permusyawaratan dikemukakan juga oleh Soepomo saat berpidato 

dalam sidang tanggal 31 Mei 1945. Dalam pidato itu dinyatakan antara lain bahwa untuk 

menjamin agar Kepala Negara terus-menerus bersatu jiwa dengan rakyat maka, dalam susunan 

pemerintahan Negara dibentuk Badan Permusyawaratan. Kepala Negara harus selalu bergaulan 

dengan Badan Permusyawaratan ini supaya senantiasa mengetahui dan merasakan rasa 

keadilan dan cita-cita rakyat. Soepomo mengusulkan agar Badan Permusyawaratan Rakyat 

hendaknya jangan memakai sistem individualisme.
146

        

 Muh Yamin dan Soepomo keduanya sama-sama memiliki gagasan mengenai perlunya 

prinsip kerakyatan yang berwujud Badan Permusyawaratan dalam bernegara. Namun terdapat 

perbedaan paham mengenai system Badan Permusyawaratan yang akan dibangun. Muh Yamin 

menggunakan landasan individualism, sedangkan Soepomo tidak menghendaki individualism 

sebagai basis Badan Permusyawaratan, melainkan berdasarkan pada paham negara integralistik 

– paham negara nasional yang bersatu. 

 Sementara itu, dalam sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945, Soekarno berpidato, yang 

kemudian dikenal dengan pidato “Lahirnya Pancasila.”
147

 Dalam pidato itu dinyatakan bahwa 

prinsip ketiga yang dijadikan dasar negara merdeka yaitu dasar perwakilan, dasar 

permusyawaratan. Negara Indonesia bukan satu negara untuk satu orang, bukan satu negara 
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untuk satu golongan, walaupun golongan kaya. Tetapi kita mendirikan negara semua buat 

semua, satu buat semua, semua buat satu. Saya yakin bahwa syarat yang mutlak untuk kuatnya 

negara Indonesia ialah permusyawaratan, perwakilan.
148

 

 Gagasan pembentukan MPR RI tersebut kemudian terkristalisasi di dalam sidang 

BPUPKI pada tanggal 15 Juli 1945 sebagai lanjutan dari sidang tanggal 11 dan 13 Juli 1945, 

dengan agenda Pembahasan Rancangan Undang-Undang Dasar. Dalam sidang tersebut, 

Soepomo sebagai Ketua Panitia Kecil yang bertugas membuat Rancangan Undang-Undang 

Dasar menyatakan bahwa isi pokok dari Pasal 1 ayat 2 yaitu pikiran kedaulatan rakyat. 

“Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Pemusyawaratan 

Rakyat.” Majelis Permusyawaratan Rakyat ialah penyelenggara negara yang tertinggi, maka 

oleh karena itu harus merupakan penjelmaan seluruh rakyat, harus dibentuk sedemikian rupa 

sehingga betul-betul seluruh rakyat memiliki wakil di situ.  

 Pendapat para pendiri negara Republik Indonesia tersebut menunjukkan bahwa betapa 

mulia ide pembentukan MPR dalam kehidupan bernegara. MPR tidak hanya dipandang sebagai 

suatu lembaga negara yang mewakili rakyat tetapi sebagai perwujudan seluruh rakyat. MPR 

tidak hanya wadah berkumpulnya wakil-wakil rakyat sebagai perwakilan politik, melainkan 

juga sebagai representasi daerah dan golongan-golongan sehingga merupakan penjelmaan 

rakyat yang sesungguhnya. Karena itu, keberadaan MPR setelah perubahan UUD NRI 1945, 

betapa pun terbatasnya wewenang yang dimiliki, hendaknya dimaknai sebagai gagasan awal 

pembentukannya yakni MPR sebagai institusi pengintegrasi bangsa. Dalam konteks inilah 

hendaknya sidang tahunan itu diselenggarakan. Penyelenggaraan sidang tahunan tidak ada 

korelasinya dengan kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi negara, sebagaimana sudah 

ditampikkan oleh paham reformasi. Gagasan para pendiri negara memberikan status sebagai 

lembaga tertinggi dan pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat kepada MPR tidaklah 

dimaksudkan untuk menjadikan MPR sebagai alat yang dapat digunakan untuk 

menyalahgunakan kekuasaan. Hal itu tampak dengan limitasi kekuasaan MPR hanya pada hal-

hal yang bersifat mendasar, yaitu menetapkan UUD, menetapkan GBHN, memilih presiden 

dan wakil presiden, dan mengubah UUD.
149

 Dalam kaitan itu, Bagir Manan menyatakan bahwa 

sebenarnya kedudukan tertinggi tersebut dapat tetap dipertahankan sepanjang keanggotaannya 
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diperluas, yaitu anggota DPR ditambah dengan utusan daerah dan golongan; dan wewenang 

hanya terbatas pada yang ditentukan dalam UUD NRI 1945.
150

 

B. Penetapan MPR.  

Penetapan adanya MPR diawali dengan adanya usul KNP (Komite Nasional Pusat) agar 

sebelum MPR RI dibentuk kekuasaannja didjalankan oleh sebuah Badan bernama Dewan 

Pekerdja jang bertanggung djawab kepada Komite Nasional Pusat. Sebab sesuai dengan 

amanat Pasal IV Aturan Peralihan UUD NRI 1945 seblum MPR terbentuk kekuasaannya 

dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah komite nasional. Usul tersebut tampak pada 

bagian konsiderans Maklumat Wakil Presiden Nomor X tanggal 16 Oktober 1945. Ditegaskan 

pula bahwa dalam keadaan jang genting ini perlu ada Badan jang ikut bertanggung djawab 

tentang nasib bangsa Indonesia, disebelah Pemerintah, dan usulan tersebut berlandaskan pada 

paham kedaulatan rakyat. Karena itulah, dalam Maklumat ditetapkan KNP diserahi kekuasaan 

legislatif dan ikut menetapkan garis-garis besar dari pada haluan Negara, sebelum terbentuk 

MPR. Selain itu, ditetapkan pula bahwa pekerdjaan KNP sehari-hari didjalankan oleh BP 

(Badan Pekerdja) yang bertanggung djawab kepada KNP. Dengan demikian maka resmilah ada 

badan yang melaksanakan tugas sebagai MPR yaitu KNP, sehingga KNP ini dapat dinyatakan 

sebagai embrio keberadaan MPR. 

Dalam atualisasi, KNP menjalankan tugas dan wewenang dalam kapasitas sebagai 

MPR ketika mengesahkan UU No. 11 Tahun 1949 tentang Pengesahan Konstitusi Republik 

Indonesia Serikat 1949. Tugas dan wewenang MPR dijalankan juga oleh BP KNP pada saat 

mengubah sistem pemerintahan dari presidensial menjadi parlemneter. Tetapi, dengan 

perubahan sistem pemerintahan tersebut justru menjadi penghalang pelaksanaan tugas dan 

wewenang MPR.
151

  

Selanjutnya, dengan diterbitkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menetapkan 

pembubaran Konstituante, UUD NRI 1945 berlaku lagi bagi segenap bangsa Indonesia, dan 

seluruh tumpah darah Indonesia, dan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 tidak berlaku 

lagi. Selain itu ditetapkan pula pembentukan MPRS (Majelis Permusyawaratan Rakyat 

Sementara), yang terdiri atas anggota-anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan dari 

daerah-daerah dan golongan-golongan. Sebagai implementasi atas amanat Dekrit tersdebut 

maka, Presiden mengeluarkan Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 

Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (Penpres 2/1959). Dalam Penpres 2/1959 
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ditentukan bahwa MPRS dibentuk sebelum MPR RI yang dimaksudkan Pasal 2 ayat (1) UUD 

NRI 1945 tersusun. MPRS terdiri atas anggota-anggota DPR yang sudah ditetapkan dengan 

Penres 1/1959 ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah yakni Daerah Swatantra 

tingkat I, dan golongan-golongan yakni golongan karya. Jumlah anggota MPRS ditetapkan 

oleh Presiden, dan anggota-anggota tambahan diangkat oleh Presiden. 

Penpres 2/1959 menunjukkan bahwa telah terbentuk MPRS untuk memenuhi amanat 

Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan dimaksudkan untuk mengisi kekosongan sebelum MPR yang 

dikehendaki oleh Pasal 2 ayat (1) UUD NRI 1945. Hazairin menyatakan bahwa MPRS 

dibentuk untuk menjalankan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 sehingga UUD NRI 1945 dapat 

berlaku adalah lembaga surrogaat.
152

 Sifat sementara dan sebagai badan pengganti tersebut 

masih tetap berlaku sampai dengan MPR RI hasil pemilihan umum menjalankan tugas dan 

wewenangnya. Hal itu dengan tegas ditentukan dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1966 

tanggal 19 November 1966 Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong Menjelang Pemilihan Umum (UU No. 10 Tahun 

1966). Dalam Pasal 1 ditentukan bahwa dalam UU ini, MPRS yang ditetapkan dengan Penpres 

2/1959 tetap diberi nama MPRS, menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan UUD 

NRI 1945 sampai MPR hasil pemilihan umum mulai menjalankan tugas dan wewenangnya. 

Namun demikian, MPRS yang terbentuk melalui Penpres 2/1959 atau MPRS masa 

Orde Lama berbeda dengan MPRS yang ditentukan dalam UU No. 10 Tahun 1966 atau MPRS 

masa Orde Baru. Perbedaan terletak pada wewenang yang dimiliki oleh kedua lembaga negara 

tersebut. MPRS Orde Lama memiliki wewenang terbatas, yakni hanya untuk menetapkan 

garis-garis besar haluan negara, sedangkan wewenang lain yang ditentukan dalam UUD NRI 

1945, yakni menetapkan UUD dan memilih Presiden dan Wakil Presiden tidak dilaksanakan 

oleh MPRS.
153

 Pembatasan wewenang tersebut dengan sangat tegas dinyatakan oleh Presiden 

Soekarno dalam pidato pembukaan Sidang Umum I MPRS yang berlangsung tanggal 10 

Nopember – 3 Desember 1960 di Bandung. Presiden Soekarno dengan tegas menyatakan 

bahwa “… Saya mempersilahkan saudara-saudara hanya menentukan garis-garis besar 

daripada haluan negara saja.” Sebaliknya, MPRS masa Orde Baru berkedudukan sama dengan 

MPR yang dimaksudkan Pasal 2 ayat (1) UUD NRI 1945. Hal itu ditentukan dengan tegas di 

dalam Ketetapan MPRS No. X/MPRS/1966. Pasal 1 menentukan bahwa sebelum MPR hasil 

pemilihan umum terbentuk maka MPRS berkedudukan dan berfungsi seperti MPR yang 
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dimaksud dalam UUD NRI 1945.
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 Kemudian, Pasal 1 UU No. 10 Tahun 1966 juga 

menegaskan bahwa MPRS yang diatur berdasarkan Penpres 2/1959 menjalankan tugas dan 

wewenangnya sesuai dengan UUD NRI 1945 sampai MPR hasil pemilihan umum mulai 

menjalankan tugas dan wewenangnya. Walaupun demikian, tidak berarti bahwa MPRS ini 

memiliki wewenang penuh seperti halnya wewenang yang dimiliki MPR. Dalam kaitan ini, F. 

Sugeng Istanto menyatakan bahwa MPRS tidak dapat menjalankan semua wewenang MPR 

sebab MPRS berkedudukan sebagai badan pengganti, yang diadakan untuk melaksanakan 

ketentuan UUD NRI 1945.
155

 MPR yang diharapkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) 

UUD NRI 1945 terbentuk berdasarkan pemilihan umum pada bulan Oktober 1971. Namun 

peresmian baru dilakukan pada Oktober 1972, satu tahun setelah peresmian DPR.   

Perihal Sidang MPR dalam UUD NRI 1945 

Ketentuan mengenai sidang MPR secara eksplisit ditentukan di dalam Pasal 2 ayat (2) 

UUD NRI 1945, yakni “Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam 

lima tahun di ibu kota Negara.” Formulasi tersebut menunjukkan bahwa pembentuk UUD NRI 

1945 sangat menyadari bahwa MPR tidak mungkin untuk bersidang setiap hari, sebagaimana 

dilakukan oleh DPR. Sebab wewenang MPR sangat terbatas, itu pun mengenai hal-hal yang 

akan terjadi atau diadakan pada waktu-waktu tertentu, misalnya lima tahun untuk pemilihan 

Presiden dan Wakil Presiden serta penetapan GBHN
156

 atau saat-saat tertentu yang diperlukan, 

misalnya mengenai perubahan UUD. 

Ketentuan MPR bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun dapat dimaknai bahwa 

ada kemungkinan sidang dilakukan lebih dari satu kali dalam satu tahun, yaitu sidang pertama 

dilakukan pada permulaan masa jabatan, dan sidang kedua dilakukan pada akhir masa jabatan. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 61 ayat (2) UU MD3 dan Pasal 66 ayat (2) Peraturan Majelis 

Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib 

(Peraturan MPR No. 1/2014)  bahwa “Persidangan MPR diselenggarakan untuk melaksanakan 

wewenang dan tugas MPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.” Hal itu bderarti 

terdapat beberapa jenis sidang sesuai dengan wewenang dan tugas MPR, yaitu: 

a. Sidang untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 (Pasal 3 ayat 1 UUD NRI 1945, Pasal 4 UU MD3); 
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b. Sidang untuk melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden hasil pemilihan umum (Pasal 

3 ayat 2 UUD NRI 1945, Pasal 4 UU MD3); 

c. Sidang untuk memutuskan usul DPR untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil 

Presiden dalam masa jabatannya (Pasal 3 ayat 3 UUD NRI 1945, Pasal 4 UU MD3); 

d. Sidang untuk melantik Wakil Presiden menjadi Presiden sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) 

UUD NRI 1945 dan Pasal 4 huruf d UU MD3; 

e. Sidang untuk memilih Wakil Presiden dari 2 (dua) calon yang diusulkan oleh Presiden 

sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) UUD NRI 1945 dan Pasal 4 huruf e UU MD3; 

f. Sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya mangkat, 

berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa 

jabatannya secara bersamaan sesuai dengan Pasal 8 ayat (3) UUD NRI 1945 dan Pasal 

4 huruf f UU MD3; 

g. Sidang untuk memasyarakatkan ketetapan MPR (Pasal 5 huruf a UU MD3); 

h. Sidang untuk memasyarakatkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal 

Ika (Pasal 5 huruf b UU MD3); 

i. Sidang untuk mengkaji sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, serta pelaksanaannya (Pasal 5 huruf c UU MD3); dan 

j. Sidang untuk menyerap aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 5 huruf d UU MD3).  

Selanjutnya jika merujuk pada ketentuan Pasal 66 ayat (3), (4), dan (5) Peraturan MPR 

No. 1/2014 maka terdapat Sidang Paripurna dan sidang tahunan. Sidang Paripurna ada dua 

jenis 

yaitu Sidang Paripurna MPR awal masa jabatan dan Sidang Paripurna MPR akhir masa jabatan 

untuk mendengarkan laporan pelaksanaan tugas dan wewenang serta kinerja Pimpinan MPR. 

Sidang tahunan MPR diselenggarakan dalam rangka memfasilitasi lembaga-lembaga negara 

menyampaikan laporan kinerja. 

 Ketentuan bahwa MPR bersidang di ibu kota Negara merupakan perintah UUD NRI 

1945. Tetapi ketentuan itu harus dibaca bahwa sidang-sidang MPR tidak dapat dilakukan 

berpindah-pindah yang dapat mengakibatkan ketidak pastian mengenai tempat 

penyelenggaraan sidang. Ketentuan tersebut tidak dapat diartikan sebagai ketentuan sukstantif 

– konstitutif yang berimplikasi pada sah atau tidak sahnya suatu sidang dan hasil-hasilnya.
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MPRS pernah melaksanakan Sidang Umum I, II, dan III pada Gedung Konstituante di 

Bandung. Semua sidang tersebut dan putusan yang ditetapkan adalah sah karena MPRS telah 

menetapkan Bandung sebagai tempat pelaksanaan sidang. Demikian pula misalnya pada suatu 

ketika, karena keadaan yang memaksa MPR harus bersidang untuk mengisi jabatan Presiden 

dan/atau Wakil Presiden, sedangkan di ibu kota tidak memungkinkan, MPR menetapkan untuk 

bersidang di luar ibu kota maka, sidang tersebut dengan segala keputusan yang diambil adalah 

sah. 

 Dalam praktek ketatanegaraan mengenai pelaksaan sidang-sidang MPR (S) terdapat 

dua jenis sidang yaitu Sidang Umum dan Sidang Istimewa. Sidang Umum dilaksanakan sejak 

MPRS tahun 1960 hingga MPR di era reformasi ini. Sebagaimana sudah disebutkan di atas, 

Sidang Umum I, II, dan III dilaksanakan di Bandung. Sidang Umum I terselenggara tanggal 10 

Nopember sampai dengan 3 Desember 1960 yang menetapkan 2 (dua) Ketetapan MPRS. 

Sidang Umum II dilaksanakan tahun 1963 yang menghasilkan 2 (dua) ketetapan. Sidang 

Umum III berlangsung tahun 1965 dan menghasilkan 4 (empat) ketetapan. Sidang Umum IV 

MPRS dilaksanakan pada tanggal 20 Juni – 5 Juli 1966 di Jakarta yang menghasilkan 24 

ketetapan. MPRS melaksanakan Sidang Umum V pada bulan Maret 1968 di Jakarta yang 

menetapkan 8 (delapan) ketetapan, 2 (dua) nota, dan 1 (satu) keputusan. Pada Sidang Umum V 

ada pembahasan akan membentuk ketetapan mengenai HAM (hak asasi manusia) namun tidak 

mencapai kesepakatan sehingga MPRS tidak memutuskan ketetapan mengenai HAM. 

 Selanjutnya MPRS tidak menyelenggarakan sidang umum sampai dengan dilantiknya 

MPR pada tanggal 1 Oktober 1972. Keanggotaan MPRS dinyatakan berhenti dengan 

pelantikan MPR yang disusun dari hasil pemilihan umum tahun 1971. 

 Sidang Istimewa MPR (S) yang pernah terselenggara antara lain Sidang Istimewa 

MPRS pada tanggal 7 – 12 Maret 1967 di Jakarta dengan agenda yaitu:
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1. Resolusi dan Memorandum DPR GR tanggal 9 Februari 1967 serta menentukan 

tindakan konstitusional selanjutnya, dan Resolusi DPR GR tanggal 23 Februari 1967. 

2. Pengesahan keputusan Pimpinan MPRS tentang hasil-hasil karya Panitia Ad Hoc II, III, 

dan IV MPRS dan penilaian kembali ketetapan-ketetapan MPRS. 

Sidang Istimewa ini berhasil mengakhiri konflik dan dualism kepemimpinan antara Presiden 

Soekarno dengan Jenderal TNI Soeharto sebagai pengembang Ketetapan MPRS No. 

IX/MPRS/1967. Sidang Istimewa menetapkan mencabut kekuasaan dari Presiden Soekarno 

dan mengangkat Jenderal TNI Soeharto sebagai pejabat presiden melalui Ketetapan MPRS No. 
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XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan pemerintahan Negara dari Presiden 

Soekarno pada tanggal 12 Maret 1967. 

 MPR era reformasi juga pernah mengadakan dua kali Sidang Istimewa. Sidang 

Istimewa pertama dilakukan pada tanggal 10-13 Nopember 1998. Presiden BJ. Habibie dilantik 

pada tanggal 21 Mei 1998 menggantikan Presiden Soeharto menyatakan akan mempercepat 

pemilihan umum dan memangkas masa jabatannya yang seharusnya selesai tahun 2002 

menjadi tahun 1999. Karena itulah MPR memandang perlu untuk mengadakan Sidang 

Istimewa. Pada perkembangan lain, Sidang Istimewa MPR dilakukan  dalam rangka 

pemberhentian Presiden Abdurrahman Wahid, yang didahului dengan memorandum I dari 

DPR pada tanggal 1 Februari 2001 dan memorandum II pada tanggal 30 April 2001. Sidang 

Istimewa ini pada awalnya ditetapkan pada tanggal 1-7 Agustus 2001. Tetapi karena 

mendapatkan ancaman dari Presiden akan membubarkan DPR dan MPR maka, pelaksanaan 

dimajukan ke hari Minggu-Senin, 22-23 Juli 2001. Dalam sidang sitimewa tersebut, MPR 

memberhentikan KH. Abdurrahman Wahid dari jabatannya sebagai presiden dan mengangkat 

Megawati Soekarnoputri sebagai presiden. 

Landasan Yuridis Sidang Tahunan MPR 

Nomenklatur Sidang Tahunan tidak dapat diketemukan di dalam UUD NRI 1945. 

Sebab UUD NRI 1945 hanya menentukan limitasi paling sedikit sidang yang diselenggarakan 

oleh MPR, yakni sekali dalam lima tahun, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2) 

UUD NRI 1945. Ketentuan tersebut justru memberikan fleksibilitas bagi MPR akan bersidang 

satu kali, dua kali, tiga kali atau lebih dalam lima tahun. Atau mungkin juga terjadi MPR 

bersidang satu kali dalam setahu, tetapi setiap tahun sehingga dalam lima tahun MPR 

bersidang sebanyak lima kali tergantung pada kebutuhan. Hal demikian sesuai dengan karakter 

Pasal 2 ayat (2) UUD NRI 1945 sebagai aturan dasar atau aturan pokok negara yang menjadi 

sumber bagi pembentukan aturan hukum yang lebih rendah. Pasal 2 ayat (2) UUD NRI 1945 

memuat aturan-aturan umum yang bersifat pokok dan sebagai norma tunggal
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 mengenai 

sidang MPR. Aturan-aturan yang bersifat garis besar tersebut menjadi dasar bagi pembentukan 

ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai sidang MPR. Dengan demikian, Pasal 2 ayat (2) 

UUD NRI 1945 dapat dijadikan sebagai dasar hukum secara inklusif bagi penyelenggaraan 

sidang tahunan MPR. 
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Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 

tentang Peraturan Tata Tertib yang ditetapkan pada tanggal 19 Oktober 1999 menentukan 

adanya Sidang Tahunan. Dalam Pasal 50 ditentukan ada 3 (tiga) jenis sidang MPR, yaitu:  

a. Sidang Umum Majelis adalah sidang yang diadakan pada permulaan masa jabatan 

keanggotaan Majelis. 

b. Sidang Tahunan Majelis adalah sidang yang diadakan setiap tahun. 

c. Sidang Istimewa Majelis adalah sidang yang diadakan di luar Sidang Umum dan 

Sidang Tahunan. 

Ketetapan MPR No. II/MPR/1999 dikeluarkan berbasis landasan konstitusional yaitu Pasal 1 

ayat (2), Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 37 UUD NRI 1945 sehingga memenuhi syarat keberlakuan 

secara yuridis. Dengan demikian, keberadaan Sidang Tahunan MPR memiliki ligitimasi yuridis 

sehingga dapat diselenggarakan oleh MPR. 

 Dalam tahun 2000 MPR menerbitkan Ketetapan MPR No. II/MPR/2000 tentang 

Perubahan Kedua Atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 

Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib. Di dalam Ketetapan No. II/MPR/2000 

ditentukan pula adanya 3 (tiga) jenis sidang MPR, yaitu Sidang Umum, Sidang Tahunan, dan 

Sidang Istimewa. Pasal 50 ayat (1) menentukan bahwa Sidang Umum Majelis adalah: 

a. sidang yang diselenggarakan MPR pada permulaan dan akhir masa jabatan 

keanggotaan; 

b. sidang yang diselenggarakan pada permulaan masa jabatan keanggotaan untuk 

meresmikan keanggotaan Majelis, memilih dan menetapkan Pimpinan, membentuk 

Badan Pekerja MPR, menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara, memilih dan 

mengangkat Presiden dan Wakil Presiden, dan dapat menetapkan Undang-Undang 

Dasar serta membuat putusan MPR lainnya; 

c. sidang yang diselenggarakan pada akhir masa jabatan keanggotaan untuk menilai 

pertanggungjawaban Presiden. 

Sidang Tahunan ditentukan dalam Pasal 50 ayat (2). Adapun yang dimaksudkan dengan 

Sidang Tahunan adalah:  

a. sidang yang diselenggarakan setiap tahun sekali di antara dua masa Sidang Umum pada 

masa jabatan keanggotaan MPR yang bersangkutan; 

b. sidang yang diselenggarakan untuk mendengarkan dan membahas laporan Presiden dan 

lembaga tinggi negara lainnya atas pelaksanaan putusan MPR; 

c. sidang yang dapat menetapkan putusan MPR lainnya. 

Selanjutnya, Pasal 50 ayat (3) menentukan mengenai Sidang Istimewa, adalah : 



 

a. sidang yang diselenggarakan selain Sidang Umum dan Sidang Tahunan; 

b. sidang yang diselenggarakan atas permintaan DPR untuk meminta dan menilai 

pertanggungjawaban Presiden atas pelaksanaan putusan MPR; 

c. sidang yang diselenggarakan untuk mengisi lowongan jabatan Presiden dan/atau Wakil 

Presiden apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden berhalangan tetap. 

Dalam tahun 2001 terdapat Ketetapan MPR No. V/MPR/2001 tentang Perubahan 

Ketiga Atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 

II/MPR/1999 Tentang Peraturan Tata Tertib. Dalam Ketetapan MPR No. V/MPR/2001 

ketentuan mengenai jenis sidang tidak mengalami perubahan. Tetapi diadakan ketentuan 

mengenai “Menugaskan Badan Pekerja MPR untuk membuat pertimbangan tentang 

pelaksanaan Sidang Tahunan MPR Tahun 2003.” Dengan demikian, MPR sudah 

merencanakan akan mengadakan Sidang Tahunan dalam tahun 2003. 

 Dalam tahun 2002, ketentuan mengenai Sidang Tahunan selain ditentukan di dalam 

Ketetapan MPR No. V/MPR/2002 Tahun 2002 tentang Perubahan Keempat Atas Ketetapan 

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan 

Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, ada pula Ketetapan MPR 

No. III/MPR/2002 Tahun 2002 tentang Penetapan Pelaksanaan Sidang Tahunan Majelis 

Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2003. Ketetapan MPR No. III/MPR/2002 

memuat ketentuan mengenai agenda maupun waktu pelaksanaan Sidang Tahunan MPR 2003, 

sebagai berikut: 

a. MPR perlu mendengar laporan lembaga-lembaga Tinggi Negara atas pelaksanaan 

putusan Majelis.  

b. MPR melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan MPRS dan 

Ketetapan MPR untuk diambil putusan pada Sidang Tahunan MPR Tahun 2003. 

c. Menugaskan kepada Badan Pekerja MPR untuk menyesuaikan Tata Tertib MPR 

dengan UUD NRI 1945. 

d. Sidang Tahunan MPR diselenggarakan pada bulan Agustus 2003.  

Sebagai tindak lanjut dari Ketetapan MPR No. III/MPR/2002 maka. MPR menerbitkan 

Ketetapan MPR No. II/MPR/2003 tentang Perubahan Kelima Atas Ketetapan Majelis 

Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/2003 tentang Peraturan Tata 

Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Dalam Pasal 2 ditentukan bahwa 

MPR adalah lembaga negara, pemegang, dan pelaksana kedaulatan rakyat menurut ketentuan 

UUD NRI 1945. Namun keberadaan Sidang Tahunan ditiadakan. Rumusan Pasal 50 ayat (2) 



 

diubah sehingga menjadi sebagai berikut: Sidang MPR adalah sidang yang diselenggarakan 

untuk: 

a. meresmikan keanggotaan MPR;  

b. memilih dan menetapkan Pimpinan MPR;  

c. membentuk Badan Pekerja MPR;  

d. melantik dan memilih Presiden dan/atau Wakil Presiden;  

e. memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden atas permintaan DPR;  

f. mendengar pidato Presiden tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Garis-

ganis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004 dan putusan MPR Iainnya, serta pidato 

Ketua DPR, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, dan Ketua Mahkamah Agung tentang 

pelaksanaan putusan MPR;  

g. menetapkan UUD NRI 1945; 

h. membuat putusan-putusan MPR lainnya. 

Walaupun nomenklatur Sidang Tahunan sudah dihapuskan, namun tetap eksis hanya 

saja tidak menggunakan nama Sidang Tahunan. Sebab Pasal 104 Ketetapan MPR No. 

II/MPR/2003 menentukan bahwa Sidang MPR Tahun 2004 diselenggarakan pada akhir bulan 

September 2004 atau selambat-lambatnya satu minggu sebelum anggota MPR hasil Pemilu 

2004 bersumpah/berjanji. Dengan demikian, MPR sudah memprogramkan akan mengadakan 

sidang dalam tahun 2004 sehingga sidang dilaksanakan secara rutin setiap tahun sejak tahun 

1999 hingga tahun 2004. Praktik yang dilakukan oleh MPR menyelenggarakan sidang setiap 

tahun secara terus menerus tersebut sudah menjadi konvensi ketatanegaraan,
160

 yang dapat 

dijadikan sebagai landasan untuk penyelenggaraan sidang tahunan MPR selanjutnya. 

Konektivitas Sidang Tahunan MPR dan Sistem Presidensial 

Sistem pemerintahan presidensil disebut juga eksekutif nonparlementer atau eksekutif 

tetap (fixed executive)
161

. Alan R. Ball mengemukakan ciri-ciri sistem pemerintahan presidensil 

yaitu:
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1 The president is both nominal and political head of state. 

2 The president is elected not by the legislature, but directly by the total electorate (the 

Electoral College in the United States is a formality, and is likely to disappear in the 

near future).  The president is not part of the legislature, and he cannot be removed 

from office by the legislature except through rare legal impeachments. 
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3 The president cannot dissolve the legislature and call a general election.  Usually the 

president and the legislature are elected for fixed terms. 
 

Ciri-ciri tersebut menunjukkan bahwa dalam sistem pemerintahan presidensil, presiden 

berkedudukan sebagai kepala negara dan juga sebagai kepala pemerintahan. Presiden tidak 

dipilih oleh badan legislatif, melainkan dipilih secara langsung oleh rakyat seperti halnya 

pemilihan anggota parlemen. Oleh karena itu, Presiden tidak merupakan bagian dari legislatif 

sehingga tidak dapat diberhentikan dari jabatannya, kecuali melalui prosedur impeachment. 

Sebaliknya, presiden tidak berwenang membubarkan legislatif. Presiden dan legislatif dipilih 

untuk masa jabatan yang pasti. Presiden dan kabinetnya tidak saling bertanggung jawab, semua 

pertanggungjawaban ada pada kepala eksekutif.
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Dalam suatu negara republik, seperti juga negara Republik Indonesia, negara dibentuk 

oleh dan untuk kepentingan umum. Hal itu bermakna bahwa semua jabatan dalam negara 

berfungsi untuk mewujudkan kepentingan umum. Karena itulah semua jabatan dalam 

pengisian jabatan dan pemangku jabatan, pertanggungjawaban, pengawasan, dan pengendalian 

memerlukan partisipasi publik.
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 Semua jabatan dalam negara Indonesia dari pemerintahan 

pusat maupun daerah tidak terlepas dari prinsip pertanggungjawaban, pengawasan, dan 

pengendalian publik. Berdasarkan pada prinsip sistem presidensial, semua 

pertanggungjawaban dilakukan oleh presiden sebagai kepala pemerintahan.  

Partisipasi publik dalam pengawasan, pengendalian dan pertanggungjawaban tersebut 

dapat dilembagakan melalui penyelenggaraan sidang tahunan MPR. Dalam forum tersebut 

lembaga-lembaga negara menyampaikan laporan kinerja selama setahun pelaksanaan tugas dan 

wewenang. Melalui mekanisme tersebut publik dapat mengetahui bagaimana kinerja dari 

masing-masing lembaga negara dalam upaya mewujudkan tujuan negara. Dalam hal ini 

kedudukan MPR tetap sebagai lembaga negara yang sederajat dengan lembaga-lembaga negara 

lainnya, namun sebagai representasi seluruh  rakyat – penjelmaan seluruh rakyat dalam 

kapasitas sebagai pengintegrasi bangsa dan negara. Sidang tahunan ini hendaknya khusus 

diselenggarakan dalam kerangka tersebut dengan menggunakan moment tanggal 16 Agustu, 

tetapi bukan dalam rangka pidato Nota Keuangan RAPBN yang disampaikan kepada DPR dan 

DPD. Dalam kaitan itu, Jimly Asshiddiqie mengusulkan agar pidato Nota Keuangan 

diselenggarakan pada bulan April atau Mei agar ada waktu pembahasan yang cukup lama bagi 

DPR dan DPD serta pemerintah. Sedangkan mengenai pidato Presiden tanggal 16 Agustus 
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merupakan sidang tahunan MPR dalam rangka peringatan hari Kemerdekaan Negara Republik 

Indonesia, sehingga wajar presiden berbicara kepada seluruh rakyat, tetapi tidak erkait dengan 

hal teknis mengenai Nota Keuangan.
165

  

Penutup 

Berdasarkan pada deskripsi yang sudah dikemukakan di atas mengenai hal-hal yang 

berkaitan dengan judul tulisan ini, maka disimpulkan sebagai berikut:  

1. MPR merupakan lembaga negara, pemegang, dan pelaksana kedaulatan rakyat menurut 

ketentuan UUD NRI 1945, berkedudukan sama dengan lembaga-lembaga Negara 

lainnya sehingga Sidang Tahunan yang dilaksanakan sebagai upaya perwujudan 

pelaksanaan tugas dan wewenang dipertanyakan urgensi dan relevansinya dalam 

perspektif keterbatasan kekuasaan yang ditentukan dalam UUD NRI 1945, efektivitas 

dan efisiensi. 

2. MPR yang ditentukan di dalam UUD NRI 1945 merupakan buah kesepakatan para 

pendiri Negara tidak dimasudkan sebagai institusi supreme yang dapat 

menyalahgunakan kekuasaan, melainkan sebagai perwujudan seluruh rakyat, pemersatu 

bangsa dan Negara. MPR dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dilakukan 

melaui menyelenggarakan sidang paling sedikit sekali dalam lima tahun. Namun dalam 

aktualisasinya MPR bersidang lebih dari satu kali dalam lima tahun dalam forum 

sidang umum, sidang tahunan; bahkan pernah pula beberapa menyelenggarakan siding 

istimewa. 

3. UUD NRI 1945 secara eksplisit tidak menentukan adanya sidang tahunan. Tetapi di 

dalam Pasal 2 ayat (2) terkandung makna adanya sidang tahunan, sebab Pasal 2 ayat (2) 

merupakan ketentuan pokok mengenai garis-garis besar penyelenggaraan sidang yang 

dijadikan sebagai landasan pembentukan ketentuan mengenai pelaksanaan siding dalam 

peraturan perundang-undangan di bahwah UUD NRI 1945, seperti Ketetapan MPR dan 

UU MD3. Dalam praktik ketatanegaraan MPR telah beberapa kali menyelenggarakan 

sidang tahunan secara rutin, di luar sidang yang diselenggarakan setiap tanggal 16 

Agustus. Sidang tahunan yang sudah terlaksana dengan baik dan rutin setiap tahun 

paling tidak yang dapat dicatat yaitu mulai tahun 1999 sampai dengan 2004. Praktik 

baik tersebut sudah merupakan konvensi ketatanegaraan sehingga dapat dijadikan 

sebagai sumber hukum bagi penyelenggaraan sidang tahunan ke depan. Namun 
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demikian, sidang tahunan yang akan diselenggarakan jangan dicampuri dengan agenda 

pidato Nota keuangan RAPBN, melainkan seutuhnya sebagai upaya untuk memupuk 

dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara Indonesia. Karena itu, ada 

baiknya jika dalam forum tersebut diundang juga untuk hadir para gubernur seluruh 

provinsi di Indonesia. 

4. Sidang tahunan diselenggarakan dalam upaya untuk mengetahui kinerja jabatan-jabatan 

dalam Negara melalui meminta laporan kinerja setiap lembaga Negara selama satu 

tahun aktualisasi tugas dan wewenang masing-masing lembaga Negara. Hal itu 

sekaligus bermakna sebagai pertanggungjawaban jabatan-jabatan kepada public sebagai 

konsekuensi dari sistem presidensial yang dianut dalam UUD NRI 1945.  
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Kepada Ytahun.  

Rektor Universitas Udayana 

di  

Tempat 

 

Kami beritahukan dengan hormat bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat melalui alat 

kelengkapan Badan Pengkajian MPR RI bermaksud menyelenggarakan kegiatan Workshop dalam 

rangka penyerapan aspirasi masyarakatarakat dan daerah dengan tema “Penegasan Sistemem 

Presidensial” yang akan diselenggarakan pada hari Jumat-Sabtu, 15-16 September 2017, 

bekerjasama dengan Universitas Udayana, Badung, Bali. (Kerangka Acuan terlampir). 

 

Nomor 

Sifat 

Lampiran 

Perihal 

: 

:  

: 

: 

      

B-2300/PJ.07/B-VII/SetjenMPR/09/2017  

Biasa 

1 (satu) berkas 

Pelaksanaan Workshop 

   

 

         Jakarta, 10 September 2017 

 

 



 

Berkenaan dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Ibu Rektor untuk dapat 

bekerja sama dalam penyelenggaraan kegiatan Workshop dimaksud. Teknis pelaksanaan kegiatan 

dapat berkoordinasi dengan Saudara Bayu Nugroho telepon 0821.2627.3434, dan e-mail: 

puskaji@setjen.mpr.go.id dan biro.pengkajian@gmail.com.  

Demikian, atas perhatian dan kerjasama Ibu Rektor, kami mengucapkan terima kasih. 

         

            KEPALA BIRO PENGKAJIAN 

                                 

Yana Indrawan 

 

Tembusan : 

1.  Ytahun. Pimpinan MPR RI; 

2.  Ytahun. Pimpinan Badan Pengkajian MPR. 

3.  Ytahun. Sesjen dan Wasesjen MPR. 
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KERANGKA ACUAN WORKSHOP KETATANEGARAAN 

PENEGASAN SISTEMEM PRESIDENSIAL  

------------------- 

 

A. PENDAHULUAN 

1. MPR merupakan lembaga permusyawaratan rakyat yang berkedudukan sebagai 

lembaga negara yang keanggotaannya terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD 

yang dipilih melalui pemilihan umum. Dalam kedudukannya sebagai lembaga 

permusyawaratan, MPR adalah lembaga perwakilan sekaligus lembaga 



 

demokrasi, yang mengemban aspirasi rakyat dan daerah. Sebagai salah satu 

pelaksana kedaulatan rakyat, MPR mempunyai tanggung jawab mewujudkan 

bagaimana sistemem ketatanegaraan yang dianut sudah tepat sehingga dapat 

mendukung terwujudnya Negara Indonesia yang demokratis sebagaimana yang 

diinginkan dalam Undang-Undang Dasar. 

 

2. Tugas MPR sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 

tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD antara lain adalah mengkaji sistemem 

ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 

serta pelaksanaannya; dan menyerap aspirasi masyarakatarakat, daerah, dan 

lembaga negara berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. 

 

 

3. MPR masa jabatan 2009 – 2014 telah menyampaikan rekomendasi yang 

dituangkan dalam Keputusan MPR Nomor 4 Tahun 2014, yang antara lain 

merekomendasikan untuk melaksanakan penataan sistemem ketatanegaraan 

Indonesia melalui perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 dengan tetap berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila sebagai sumber 

segala sumber hukum negara dan Kesepakatan Dasar untuk tidak mengubah 

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tetap 

mempertahankan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, mempertegas 

sistemem pemerintahan presidensial serta melakukan perubahan dengan cara 

adendum. 

 

4. Sistemem presidensial yang dianut oleh UUD NRI 1945 memang seharusnya 

membentuk posisi yang kuat bagi Presiden sebagai Kepala Pemerintahan, tanpa 

menafikkan dan mengabaikan peran DPR melalui fungsi pengawasannya. 

Pengalaman dua pemerintahan rezim Soekarno dan Suharto, sistemem 

presidensial melahirkan executive heavy dimana posisi Presiden sangat kuat 

sehingga dengan posisi dan otoritasnya yang demikian itu tidak memberikan 

ruang bagi DPR untuk menjalankan fungsinya sebagai pengimbang dan pengawas 

(pengontrol). 

 



 

5. Pasca era Reformasi membawa euforia politik termasuk tuntutan partisipasi 

masyarakatarakat yang meluas yang kemudian terwakili oleh banyaknya partai 

politik kemudian mendorong upaya perubahan dengan memperkuat peran DPR 

melalui amandemen. Sayangnya perubahan ini tidak secara tuntas 

menyelesaikan model ketatanegaraan yang akan dibangun. Konstitusi yang telah 

menguatkan peran DPR (legislatiflatif heavy) disatu sisi, ternyata disisi lain 

tetap mengakui sistemem pemerintahan presidensiil. Akibatnya dalam praktik 

sistemem presidensiil ini menjadi tidak efektif untuk menguatkan kewenangan 

Presiden, karena setiap keputusan dan kebijakan yang diambil oleh Presiden 

tidak serta-merta atau otomatis dapat dilaksanakan tanpa persetujuan DPR. 

Faktor lain yang dapat menyebabkan lemahnya posisi dan wewenang Presiden 

itu, adalah sistemem kepartaian dan keberadaan multi partai yang memaksa 

Presiden harus melakukan koalisi fragmentasi yang syarat dengan kepentingan 

jangka pendek serta tidak berpihak pada kepentingan rakyat, jika ia ingin tetap 

dapat memperoleh dukungan yang solid dari partai politik-partai politik tersebut 

dalam pemerintahannya. 

 

6. Berdasarkan kondisi sebagaimana tersebut di atas, maka penguatan kewenangan 

Presiden sangat diperlukan terutama menyangkut beberapa isu atau masalah 

yang dapat dirumuskan dalam beberapa pernyataan mengenai usulan ide dan 

gagasan yang berkembang di publik: 

Pertama, Desain institusi parlemen, rancangan kelembagaan parlemen 

diarahkan untuk menyederhanakan polarisasi kekuatan politik di parlemen, 

seperti pengurangan jumlah fraksi dan efektivitas koalisi agar proses-proses 

politik di parlemen menjadi lebih sederhana dan efisien dalam kerangka checks 

and balances yang proporsional untuk menghindari terlalu kuatnya lembaga 

legislatiflatif. Berkaitan dengan hal itu, agenda rekayasa institusional yang perlu 

dirancang, antara lain: penyederhanaan jumlah fraksi di parlemen melalui 

pengetatan persyaratan ambang batas pembentukan fraksi, regulasi koalisi 

parlemen diarahkan ke dua blok politik (pendukung dan oposisi), dan penguatan 

kelembagaan dan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk 

mengimbangi DPR agar fungsi checks and balances tidak hanya terjadi antara 

presiden dan DPR, tetapi juga antara DPR dan DPD”. 

Kedua, Desain pemilu, pemilu perlu dirancang untuk mendorong 

penyederhanaan jumlah partai politik di parlemen sekaligus mendukung 



 

penguatan sistemem pemerintahan presidensial. Dengan mereformasi sistemem 

pemilu, penyederhanaan jumlah partai politik dapat ditempuh melalui beberapa 

agenda rekayasa institusional (institutional engineering), antara lain: 

menerapkan sistemem pemilu distrik (plurality/majority system) atau sistemem 

campuran (mixed member proportional), memperkecil besaran daerah pemilihan 

(distric magnitude), dan menggabungkan pelaksanaan pemilu legislatiflatif dan 

pemilu presiden. 

Ketiga, Desain institusi kepresidenan, desain institusi kepresidenan juga 

diarahkan untuk memperkuat posisi politik presiden di hadapan parlemen, agar 

kekuasaan parlemen tidak di atas presiden, tetapi juga menghindari terlalu 

kuatnya posisi presiden. Selain itu juga diarahkan kabinet solid dan 

pemerintahan dapat berjalan efektif. Karena itu, ada beberapa agenda rekayasa 

institusional, antara lain: penataan ulang sistemem legislatiflasi, presiden tidak 

memiliki kekuasaan dalam membentuk undangundang tetapi diberikan hak veto, 

kejelasan kewenangan wakil presiden dan relasi antara presiden dan wakil 

presiden. 

 

 

B. TUJUAN DAN OUTPUT WORKSHOP 

1. Memperoleh masukan dari para pakar/akademisi, praktisi, tokoh 

masyarakatarakat mengenai langkah-langkah yang perlu ditempuh untuk 

semakin mempertegas sistemem pemerintahan presidensial sebagai tindak 

lanjut dari Rekomendasi MPR masa jabatan 2009-2014, yakni melakukan 

penataan sistemem ketatanegaraan melalui perubahan kelima Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

2. Output Kegiatan Workshop adalah Rekomendasi dan Prosiding yang disusun oleh 

Panitia daerah dan disampaikan kepada Badan Pengkajian MPR melalui Biro 

Pengkajian Sekretariat Jenderal MPR, selambat-lambatnya 14 (empat belas) 

hari setelah pelaksanaan workshop. 

 

 

C. MATERI BAHASAN 

1. Sistemem kepartaian yang ideal bagi penegasan sistemem pemerintahan 



 

presidensial dan pembiayaan partai politik. 

2. Desain pemilu yang dapat mendorong penyederhanaan jumlah partai politik di 

parlemen, korelasi pemilu serentak dengan penegasan sistemem pemerintahan 

presidensial, serta penetapan ambang batas parlemen dan presiden dalam 

kerangka penegasan sistemem pemerintahan presidensial. 

3. Langkah-langkah strategis untuk menyederhanaan jumlah fraksi di DPR yang 

diarahkan kepada pembentukan dua blok politik (pendukung dan penyeimbang 

pemerintah). 

4. Penataan ulang sistemem legislatiflasi: presiden tidak memiliki kekuasaan 

dalam pembentukan undang-undang, tetapi diberikan hak veto. 

5. Penataan ulang kewenangan DPR dalam memberikan persetujuan atau 

pertimbangan untuk pengisian jabatan-jabatan tertentu, serta penataan 

penggunaan hak DPR: hak interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapat. 

6. Sinkronisasi reformulasi sistemem perencanaan pembangunan nasional model 

GBHN dengan sistemem pemerintahan presidensial. 

7. Pelaksanaan Sidang Tahunan MPR sebagai fasilitasi bagi lembaga-lembaga 

negara untuk menyampaikan laporan kinerja kepada rakyat, hubungannya 

dengan penegasan sistemem pemerintahan presidensial. 

8. Kejelasan kewenangan wakil presiden dan relasi antara presiden dan wakil 

presiden. 

9. Penguatan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam sistemem 

pemerintahan presidensial, serta langkah-langkah strategis untuk menjawab 

pertanyaan keberadaan anggota DPD, antara keterpilihan dan keterwakilan 

dengan daerah. 

10. Desain otonomi daerah dalam kerangka penegasan sistemem pemerintahan 

presidensial. 

  

D. PESERTA WORKSHOP 

1. Jumlah peserta workshop adalah 30 (tiga puluh) orang. 

2. Peserta workshop terdiri dari: 

a. Pakar/akademisi ilmu hukum tata negara, ilmu politik, ilmu pemerintahan. 

b. Pimpinan dan/atau anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota. 

c. Pejabat Pemerintah Provinsi. 

d. KPU dan Bawaslu Provinsi. 

e. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi/Kabupaten/Kota. 



 

f. Tokoh masyarakatarakat. 

3. Peserta ditentukan oleh Panitia Daerah, sesuai dengan materi bahasan. 

 

 

E. MEKANISME PEMBAHASAN 

1. Peserta  dibagi dalam 2 (dua) kelompok diskusi sesuai materi bahasan  workshop. 

2. Masing-masing kelompok terdiri dari 15 (lima belas) orang. Pengelompokkan 

peserta workshop ditetapkan oleh Panitia Daerah, sesuai materi bahasan. 

3. Diskusi dalam kelompok dipimpin oleh seorang Ketua dan seorang Sekretaris yang 

ditetapkan oleh panitia daerah. 

4. Masing-masing peserta diharapkan membuat makalah (5-10 halaman) terkait 

materi bahasan dan disampaikan kepada Panitia Daerah (hard copy beserta soft 

copy). 

5. Setiap peserta workshop memaparkan gagasan/pendapat mengenai materi 

bahasan yang ditetapkan Panitia Daerah, yang selanjutnya 

ditanggapi/dilengkapi/disempurnakan oleh peserta lainnya dalam kelompok yang 

bersangkutan. 

6. Pembagian materi bahasan adalah sebagai berikut: 

 

a. Kelompok 1 

Peserta Makalah/Materi Bahasan 

Peserta 1 

Peserta 2 

Peserta 3 

Sistemem kepartaian yang ideal bagi penegasan sistemem 

pemerintahan presidensial dan pembiayaan partai politik. 

Peserta 4 

Peserta 5 

Peserta 6 

Desain pemilu yang dapat mendorong penyederhanaan 

jumlah partai politik di parlemen, korelasi pemilu 

serentak dengan penegasan sistemem pemerintahan 

presidensial, serta penetapan ambang batas parlemen dan 

presiden dalam kerangka penegasan sistemem 

pemerintahan presidensial. 



 

Peserta Makalah/Materi Bahasan 

Peserta 7 

Peserta 8 

Peserta 9 

Langkah-langkah strategis untuk menyederhanaan jumlah 

fraksi di DPR yang diarahkan kepada pembentukan dua 

blok politik (pendukung dan penyeimbang pemerintah). 

Peserta 10 

Peserta 11 

Peserta 12 

Penataan ulang sistemem legislatiflasi: presiden tidak 

memiliki kekuasaan dalam pembentukan undang-undang, 

tetapi diberikan hak veto. 

Peserta 13 

Peserta 14 

Peserta 15 

Penataan ulang kewenangan DPR dalam memberikan 

persetujuan atau pertimbangan untuk pengisian jabatan-

jabatan tertentu, serta penataan penggunaan hak DPR: hak 

interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapat. 

 

 

 

 

 

b. Kelompok 2 

Peserta Makalah/Materi Bahasan 

Peserta 1 

Peserta 2 

Peserta 3 

Sinkronisasi reformulasi sistemem perencanaan 

pembangunan nasional model GBHN dengan sistemem 

pemerintahan presidensial. 

Peserta 4 

Peserta 5 

Peserta 6 

Pelaksanaan Sidang Tahunan MPR sebagai fasilitasi bagi 

lembaga-lembaga negara untuk menyampaikan laporan 

kinerja kepada rakyat, hubungannya dengan penegasan 

sistemem pemerintahan presidensial. 



 

Peserta Makalah/Materi Bahasan 

Peserta 7 

Peserta 8 

Peserta 9 

Kejelasan kewenangan wakil presiden dan relasi antara 

presiden dan wakil presiden. 

Peserta 10 

Peserta 11 

Peserta 12 

Penguatan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam 

sistemem pemerintahan presidensial, serta langkah-

langkah strategis untuk menjawab pertanyaan keberadaan 

anggota DPD, antara keterpilihan dan keterwakilan dengan 

daerah. 

Peserta 13 

Peserta 14 

Peserta 15 

Desain otonomi daerah dalam kerangka penegasan sistemem 

pemerintahan presidensial. 

 

 

 

F. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN   

1. Waktu pelaksanaan workshop adalah 2 (dua) hari sebagaimana jadwal terlampir. 

2. Tempat pelaksanaan ditentukan oleh Sekretariat Jenderal MPR bersama-sama 

dengan Panitia Daerah. 

 

 

G. BIAYA PENYELENGGARAAN 

Biaya penyelenggaraan workshop dibebankan pada APBN Majelis Permusyaratan 

Rakyat Tahun 2017. 

 

 

H. PENUTUP 



 

Demikian kerangka acuan ini dibuat sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan 

workshop ketatanegaraan.  

 

 

 

 

BADAN PENGKAJIAN MPR RI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 

RANCANGAN JADWAL KEGIATAN 

Tanggal Waktu Uraian Kegiatan Keterangan 

Hari 

Pertama 

08.30 – 09.00 Registrasi Peserta Panitia 

09.00 – 09.55 Pembukaan Pembawa Acara 

09.00 – 09.10 Menyanyikan Lagu Indonesia Raya 
Seluruh Peserta 

Workshop 



 

                   

 

 

DOKUMENTASI FOTO KEGIATAN  

WORKSHOP PANCASILA, KONSTITUSI DAN KETATANEGARAAN BADAN 

PENGKAJIAN MPR RI TAHUN 2017 

Novotel Hotel, Tuban, Badung 

Jum’at dan Sabtu, 15-16 September 2017 

 

 

 

 

 

09.10 – 09.25 Sambutan Rektor/Dekan 
 

09.25 – 09.40 

Sambutan Pimpinan Badan 

Pengkajian Sekaligus Membuka 

Acara 

Panitia 

09.40 – 10.20 Penjelasan Materi (tambahan) 

Anggota Badan 

Pengkajian/ Sekretariat 

Jenderal MPR 

10.20 – 10.30 
Pertukaran Cinderamata dan Foto 

Bersama 

Pimpinan Badan 

Pengkajian dan  Kepala 

Daerah 

10.30 – 10.20 Pembacaan Doa Panitia 

10.20 – 10.40 Penjelasan Teknis Workshop 
Sekretariat Jenderal 

MPR 

10.20 – 13.30 I S H O M A Panitia 

13.30 – 15.30 
Diskusi Kelompok (Kelompok I dan 

Kelompok II) 
Peserta/Kelompok 

15.30 – 16.00 Coffee Break - Sholat Panitia 

16.00 – 17.00 
Diskusi Kelompok (Kelompok I dan 

Kelompok II) 
Peserta/Kelompok 

Hari Kedua 

08.30 – 12.00 
Diskusi Kelompok (Kelompok I dan 

Kelompok II) 
Narasumber 

12.00 – 13.00 I S H O M A Panitia 

13.00 – 14.00 

Pemaparan hasil diskusi oleh 

Kelompok I ditanggapi oleh 

Kelompok II 

Peserta/ Kelompok 

14.00 – 15.00 

Pemaparan hasil diskusi oleh 

Kelompok II ditanggapi oleh 

Kelompok I 

Peserta/ Kelompok 

15.00 - Selesai Penutupan  



 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Tampak Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR RI, Martin Hutabarat, S.H., 

beserta Anggota Badan Pengkajian MPR RI,  M. Syukur, S.H. dan Drs. A.H. Mujib 

Rohmat, Kepala Biro Pengkajian MPR RI, Drs. Yana Indrawan, S.H., M.Si. dan Wakil 

Dekan III Fakultas Hukum UNUD, Dr. I Gede Yusa, S.H., M.H. duduk bersama. 

 

 
 

Gambar 2. Moderator (I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari, S.H., M.Kn.) membuka 

Acara Workshop Pancasila, Konstitusi dan Ketatanegaraan Badan Pengkajian MPR RI 

Tahun 2017. 

 

 
 

Gambar 3. Para hadirin menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipandu oleh Dirigen 

(Putu Novarisna Wiyatna, S.H., M.H.). 

 

 



 

 

Gambar 4. Para hadirin tampak menyanyikan lagu Indonesia Raya. 

 

 
 

Gambar 5. Wakil Dekan III Fakultas Hukum UNUD, Dr. I Gede Yusa, S.H., M.H. 

sedang menyampaikan Kata Sambutan. 

 

 
 

Gambar 6. Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR RI, Martin Hutabarat, S.H., 

memberikan Kata Sambutan kepada para peserta Workshop. 

 
 

Gambar 7. Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR RI, Martin Hutabarat, S.H., 

memberikan Kata Sambutan kepada para peserta Workshop. 

 



 

 
 

Gambar 8. Tampak para peserta menyimak penyampaian Kata Sambutan kepada para 

peserta Workshop Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR RI, Martin Hutabarat, S.H. 

 

 
 

Gambar 9. Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR RI, Martin Hutabarat, S.H., 

memberikan Kata Sambutan kepada para peserta Workshop. 

 

 
Gambar 10. Wakil Dekan III Fakultas Hukum UNUD beserta Wakil Ketua Badan 

Pengkajian MPR RI tampak memberikan cinderamata. 

 

 



 

Gambar 11. Wakil Dekan III Fakultas Hukum UNUD beserta Wakil Ketua Badan 

Pengkajian MPR RI berjabat tangan. 

 

 
 

Gambar 11. Wakil Dekan III Fakultas Hukum UNUD menerima cinderamata dari Wakil 

Ketua Badan Pengkajian MPR RI. 

 

 

 

 
Gambar 12. Tampak Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR RI, Martin Hutabarat, S.H., 

beserta Anggota Badan Pengkajian MPR RI,  M. Syukur, S.H. dan Drs. A.H. Mujib 

Rohmat, Kepala Biro Pengkajian MPR RI, Drs. Yana Indrawan, S.H., M.Si. dan Wakil 

Dekan III Fakultas Hukum UNUD, Dr. I Gede Yusa, S.H., M.H. berfoto bersama. 

 

 
Gambar 13. Tampak Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR RI, Martin Hutabarat, S.H., 

beserta Anggota Badan Pengkajian MPR RI,  M. Syukur, S.H. dan Drs. A.H. Mujib 

Rohmat, Kepala Biro Pengkajian MPR RI, Drs. Yana Indrawan, S.H., M.Si. dan Wakil 

Dekan III Fakultas Hukum UNUD, Dr. I Gede Yusa, S.H., M.H. beserta para peserta 

berfoto bersama. 

 



 

 
Gambar 14. Tampak Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR RI, Martin Hutabarat, S.H., 

beserta Anggota Badan Pengkajian MPR RI,  M. Syukur, S.H. dan Drs. A.H. Mujib 

Rohmat, Kepala Biro Pengkajian MPR RI, Drs. Yana Indrawan, S.H., M.Si. dan Wakil 

Dekan III Fakultas Hukum UNUD, Dr. I Gede Yusa, S.H., M.H. beserta para peserta 

berdoa bersama. 

 

 

 
Gambar 15. Tampak Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR RI, Martin Hutabarat, S.H., 

beserta Anggota Badan Pengkajian MPR RI,  M. Syukur, S.H. dan Drs. A.H. Mujib 

Rohmat, Kepala Biro Pengkajian MPR RI, Drs. Yana Indrawan, S.H., M.Si. dan Wakil 

Dekan III Fakultas Hukum UNUD, Dr. I Gede Yusa, S.H., M.H. beserta para peserta 

berdoa bersama. 

 



 

 
Gambar 16. Tampak para peserta sedang berdoa membuka kegiatan workshop. 

 

 

 

 

 
Gambar 17. Tampak Kepala Biro Pengkajian MPR RI, Drs. Yana Indrawan, S.H., M.Si. 

memberikan penjelasan materi kepada para peserta workshop. 

 

 



 

Gambar 18. Tampak Kepala Biro Pengkajian MPR RI, Drs. Yana Indrawan, S.H., M.Si. 

memberikan penjelasan materi kepada para peserta workshop. 

 

 
Gambar 19. Tampak Kelompok II sedang mempersiapkan Diskusi Panel diantara 

peserta workshop, dipimpin oleh I Nengah Suantra, S.H., M.H. (paling kanan), dan 

Sagung Putri M.E. Purwani, S.H., M.H. (kedua paling kanan) sebagai Sekretaris Diskusi. 

 

 

 
Gambar 20. Tampak Prof. Dr. I Made Subawa, S.H., M.S. menyampaikan makalahnya 

dihadapan peserta workshop. 

 

 



 

Gambar 21. Tampak Kelompok II sedang menyimak penyampaian makalah. Tampak 

Bapak Mudjib Rochmat (paling kiri) menyimak penyampaian makalah pada Kelompok 

II.  

 

 
Gambar 22. Tampak Kelompok II sedang menyimak penyampaian makalah. M. Syukur, 

S.H. (paling belakang) menyimak penyampaian makalah. 

 

 
Gambar 23. Tampak Prof. Dr. I Wayan Parsa, S.H., M.Hum. sedang menyampaikan 

makalah dihadapan peserta workshop. 

 

 

 



 

Gambar 24. Tampak Bapak Drs. A.H. Mujib Rohmat (Anggota Badan Pengkajian MPR 

RI Fraksi Partai Golongan Karya) sedang menyampaikan pandangannya dihadapan 

peserta workshop. 

 

 
Gambar 25. Tampak Kelompok I sedang mempersiapkan Diskusi Panel diantara peserta 

workshop, dipimpin oleh Prof. Dr. Ibrahim R., S.H., M.H. (sisi kanan), dan Dr. Made Gde 

Subha Karma Resen, S.H., M.Kn. (sisi kiri) sebagai Sekretaris Diskusi. 

 

 
Gambar 26. Tampak para peserta Kelompok I sedang menyimak penyampaian makalah. 

 

 
Gambar 27. Tampak para peserta Kelompok I sedang menyimak penyampaian makalah. 



 

 

 
Gambar 28. Tampak para peserta Kelompok II sedang menyimak penyampaian 

makalah. Dr. I Nyoman Suyatna, S.H., M.H. (paling kiri) sedang menyampaikan 

makalah dihadapan peserta workshop. 

 

 

 

 
Gambar 29. Tampak para peserta Kelompok II sedang menyimak penyampaian 

makalah. 

 

 



 

Gambar 30. Tampak Dr. I Gede Yusa, S.H., M.H. sedang menyampaikan makalah 

dihadapan para peserta Kelompok I. 

 

 
Gambar 31. Tampak Dr. I Gede Yusa, S.H., M.H. sedang menyampaikan makalah 

dihadapan para peserta Kelompok I. 

 

 

 
Gambar 32. Tampak Prof. Dr. I Gusti Ngurah Wairocana, S.H., M.H. (paling kanan) 

sedang menyampaikan makalah dihadapan para peserta Kelompok II. 

 

 
Gambar 33. Tampak para peserta Kelompok I sedang menyimak penyampaian makalah. 



 

 

 
Gambar 34. Tampak Dr. Sukawati Lanang Perbawa, S.H., M.H. (ditengah) sedang 

menyampaikan makalahnya dihadapan peserta workshop. 

 

 

 
 

Gambar 35. Tampak Dra. Ni Luh Wirati, M.H. (memegang microphone) sedang 

menyampaikan makalahnya dihadapan peserta workshop. 

 

 
Gambar 36. Tampak Dra. Ni Luh Wirati, M.H. (sisi kanan) sedang menyampaikan 

makalahnya dihadapan peserta workshop. 



 

 

 
Gambar 37. Tampak Dr. Sukawati Lanang Perbawa, S.H., M.H. (ditengah) sedang 

menyampaikan pandangannya dihadapan peserta workshop. 

 

 

 

 
Gambar 38. Tampak Edward Thomas Lamury Hadjon, S.H., LL.M. (ditengah) sedang 

menyampaikan pandangannya dihadapan peserta workshop. 

 

 
Gambar 39. Tampak Drs. Fadholi (Anggota Badan Pengkajian MPR RI Fraksi Partai 

NasDem) sedang menyampaikan pandangannya dihadapan peserta workshop. 



 

 

 
Gambar 40. Tampak Drs. Fadholi (ditengah) sedang menyampaikan pandangannya 

dihadapan peserta workshop. 

 

 

 

 
Gambar 41. Tampak Nyoman Mas Ariyani, S.H., M.H. (ditengah) sedang menyampaikan 

pandangannya dihadapan peserta workshop. 

 

 
Gambar 42. Tampak Nyoman Mas Ariyani, S.H., M.H. (ditengah) sedang menyampaikan 

pandangannya dihadapan peserta workshop. 



 

 

 
Gambar 43. Tampak Drs. Fadholi (Anggota Badan Pengkajian MPR RI Fraksi Partai 

NasDem) (sebelah kiri) dan I Kadek Arimbawa (Anggota Badan Pengkajian MPR RI 

Kelompok DPD) sedang menyimak penyampaian pandangan peserta workshop. 

 

 

 
Gambar 44. Tampak Dr. I Gede Yusa, S.H., M.H. sedang menyampaikan pandangan dan 

tanggapan terhadap penyampaian makalah. 

 

 
Gambar 45. Tampak Dr. I Wayan Jondra (tengah) sedang menyampaikan makalahnya 

dihadapan peserta workshop.  



 

 

 
Gambar 46. Tampak Prof. Dr. Made Subawa, S.H., M.S. (paling kiri) sedang 

menyampaikan makalahnya dihadapan peserta workshop. 

 

 

 

 
Gambar 47. Tampak Prof. Dr. Ibrahim R., S.H., M.H. sedang menyampaikan 

makalahnya dihadapan peserta workshop. 

 

 
Gambar 48. Tampak Sagung Putri M.E. Purwani, S.H., M.H. (paling kanan) sedang 

menyampaikan makalahnya dihadapan peserta workshop. 



 

 

 
Gambar 49. Tampak Dr. IGB. Suryawan, S.H., M.H. sedang menyampaikan makalahnya 

dihadapan peserta workshop. 

 

 

 
 

Gambar 50. Tampak Ni Luh Gede Astariyani, S.H., M.H. sedang menyampaikan 

makalahnya dihadapan peserta workshop. 

 

 
Gambar 51. Tampak Putu Novarisna Wiyatna, S.H., M.H. (tengah) sedang 

menyampaikan makalahnya dihadapan peserta workshop. 



 

 

 
Gambar 52. Tampak Putu Novarisna Wiyatna, S.H., M.H. (tengah) sedang 

menyampaikan makalahnya dihadapan peserta workshop. 

 

 

 
Gambar 53. Tampak Dr. Made Gde Subha Karma Resen, S.H., M.Kn. (tengah) sedang 

menyampaikan makalahnya dihadapan peserta workshop. 

 

 
Gambar 54. Tampak Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati, S.H., M.Kn., LL.M. (tengah) sedang 

menyampaikan makalahnya dihadapan peserta workshop. 

 



 

 
Gambar 55. Tampak Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati, S.H., M.Kn., LL.M. (tengah) sedang 

menyampaikan makalahnya dihadapan peserta workshop. 

 

 

 
Gambar 56. Tampak Dr. I Gusti Ayu Putri Kartika, S.H., M.H. sedang menyampaikan 

makalahnya dihadapan peserta workshop. 

 

 
Gambar 57. Tampak Prof. Dr. Ibrahim R., S.H., M.H. sedang menyampaikan 

makalahnya dihadapan peserta workshop. 

 



 

 
Gambar 58. Tampak para peserta workshop sedang menyimak penyampaian materi oleh 

pemakalah.  

 

 

 

 
Gambar 59. Tampak para peserta workshop sedang menyimak penyampaian materi oleh 

pemakalah.  

 

 
Gambar 60. Tampak Dr. Sukawati Lanang Perbawa, S.H., M.H. sedang menyampaikan 

pandangannya dihadapan peserta workshop. 

 



 

 
Gambar 61. Tampak I Kadek Arimbawa (Anggota Badan Pengkajian MPR RI 

Kelompok DPD RI) sedang menyampaikan makalahnya dihadapan peserta workshop. 

 

 

 

 
Gambar 62. Tampak Drs. Yana Indrawan, M.Si. (Kepala Biro Pengkajian MPR RI) 

sedang menyampaikan pandangan dihadapan peserta workshop. 

 

 
Gambar 63. Tampak para peserta workshop sedang mempersiapkan presentasi 

kelompok. 

 



 

 
Gambar 64. Tampak para peserta workshop sedang mempersiapkan presentasi 

kelompok. 

 

 

 

 
Gambar 65. Tampak Prof. Dr. Ibrahim R., S.H., M.H. sedang menyampaikan rancangan 

butir-butir rekomendasi dihadapan peserta workshop. 

 

 
Gambar 66. Tampak Prof. Dr. I Made Subawa, S.H., M.S. sedang menyampaikan 

komentar atas rancangan butir-butir rekomendasi dihadapan peserta workshop. 

 



 

 
Gambar 67. Tampak para peserta workshop menyimak diskusi butir-butir rekomendasi 

kelompok. 

 

 

 

 
Gambar 67. Tampak Dr. I Wayan Jondra menyampaikan komentarnya atas butir-butir 

rekomendasi kelompok. 

 

 
Gambar 68. Tampak Dr. I Gusti Ayu Putri Kartika, S.H., M.H. menyampaikan 

komentarnya atas butir-butir rekomendasi kelompok. 

 



 

 
Gambar 69. Tampak Dr. Made Gde Subha Karma Resen, S.H., M.Kn. sedang 

menyampaikan komentarnya atas butir-butir rekomendasi kelompok. 

 

 

 
Gambar 70. Tampak Dr. Made Gde Subha Karma Resen, S.H., M.Kn. sedang 

menyampaikan komentarnya atas butir-butir rekomendasi kelompok. 

 

 

 
Gambar 71. Tampak para peserta menyimak butir-butir rekomendasi kelompok. 

 



 

 
Gambar 72. Tampak para peserta sedang bersiap untuk mengikuti sesi diskusi panel 

antara kelompok pertama dengan kelompok kedua workshop. 

 

 

 
Gambar 73. Tampak Master of Ceremony (tengah) sedang membuka sesi diskusi panel. 

Tampak notulen workshop, dari kanan ke kiri : I Made Marta Wijaya, Ni Putu Mella 

Manika. Sebelah kiri moderator : I Gede Yudi Arsawan dan Bagus Hermanto (dari 

kanan ke kiri). 

 

 
Gambar 74. Tampak I Ketut Sudiarta, S.H., M.H. membuka sesi diskusi panel selaku 

Moderator Diskusi. 



 

 

 
Gambar 75. Tampak Prof. Dr. Ibrahim R., S.H., M.H. mewakili Kelompok Pertama 

sedang menyampaikan butir-butir rekomendasi dihadapan peserta workshop. 

 

 
Gambar 75. Tampak Prof. Dr. Ibrahim R., S.H., M.H. mewakili Kelompok Pertama 

sedang menyampaikan butir-butir rekomendasi dihadapan peserta workshop. 

 

 
Gambar 76. Tampak I Nengah Suantra, S.H., M.H. mewakili Kelompok Kedua sedang 

menyampaikan butir-butir rekomendasi dihadapan peserta workshop. 

 



 

 
Gambar 77. Tampak I Nengah Suantra, S.H., M.H. mewakili Kelompok Kedua sedang 

menyampaikan butir-butir rekomendasi dihadapan peserta workshop. 

 

 

 

 
Gambar 78. Tampak para peserta workshop menyimak penyampaian butir-butir 

rekomendasi dihadapan peserta workshop. 

 

 
Gambar 79. Tampak Prof. Dr. I Gusti Ngurah Wairocana, S.H., M.H. (tengah) 

menyampaikan pandangan dan komentar terkait butir-butir rekomendasi. 

 



 

 
Gambar 80. Tampak Dr. I Gede Yusa, S.H., M.H. sedang menyampaikan pandangan dan 

komentar terkait butir-butir rekomendasi. 

 

 

 

 
Gambar 81. Tampak Dr. I Gede Yusa, S.H., M.H. sedang menyampaikan pandangan dan 

komentar terkait butir-butir rekomendasi. 

 

 
Gambar 82. Tampak Prof. Dr. Ibrahim R., S.H., M.H. mewakili Kelompok Pertama 

sedang menyampaikan komentar atas pertanyaan terhadap butir-butir rekomendasi 

dihadapan peserta workshop. 



 

 
Gambar 83. Tampak Prof. Dr. Ibrahim R., S.H., M.H. mewakili Kelompok Pertama 

sedang menyampaikan komentar atas pertanyaan terhadap butir-butir rekomendasi 

dihadapan peserta workshop. 

 

 
Gambar 84. Tampak Dr. I Wayan Jondra mewakili Kelompok Pertama sedang 

menyampaikan komentar atas pertanyaan terhadap butir-butir rekomendasi dihadapan 

peserta workshop. 

 

 
Gambar 85. Tampak Dr. I Wayan Jondra mewakili Kelompok Pertama sedang 

menyampaikan komentar atas pertanyaan terhadap butir-butir rekomendasi dihadapan 

peserta workshop. 



 

 

 
Gambar 86. Tampak I Nengah Suantra, S.H., M.H. mewakili Kelompok Kedua sedang 

menyampaikan komentar atas pertanyaan terhadap butir-butir rekomendasi dihadapan 

peserta workshop. 

 
Gambar 87. Tampak Prof. Dr. I Gusti Ngurah Wairocana, S.H., M.H. (tengah) 

menyampaikan pandangan dan komentar terkait butir-butir rekomendasi. 

 

 
Gambar 88. Tampak Prof. Dr. Made Subawa, S.H., M.S. (tengah) menyampaikan 

pandangan dan komentar terkait butir-butir rekomendasi. 

 



 

 
Gambar 89. Tampak Dr. I Gusti Ayu Putri Kartika, S.H., M.H. (tengah) menyampaikan 

pandangan dan komentar terkait butir-butir rekomendasi. 

 

 

 

 
Gambar 90. Tampak Dr. I Gusti Ayu Putri Kartika, S.H., M.H. (tengah) menyampaikan 

pandangan dan komentar terkait butir-butir rekomendasi. 

 

 
Gambar 91. Tampak Prof. Dr. Ibrahim R., S.H., M.H. mewakili Kelompok Pertama 

sedang menyampaikan komentar atas pertanyaan terhadap butir-butir rekomendasi 

dihadapan peserta workshop. 



 

 
Gambar 92. Tampak Dr. I Gede Yusa, S.H., M.H. (Wakil Dekan III Fakultas Hukum 

UNUD) dan Drs. Yana Indrawan, M.Si. (Kepala Biro Pengkajian MPR RI) menyimak 

moderator yang membuka sesi penutupan Workshop Pancasila, Konstitusi dan 

Ketatanegaraan Badan Pengkajian MPR RI. 

 
Gambar 93. Tampak Dr. I Gede Yusa, S.H., M.H. (Wakil Dekan III Fakultas Hukum 

UNUD) memberikan ucapan terimakasih atas terselenggaranya Workshop Pancasila, 

Konstitusi dan Ketatanegaraan Badan Pengkajian MPR RI. 

 

 
Gambar 94. Tampak Dr. I Gede Yusa, S.H., M.H. (Wakil Dekan III Fakultas Hukum 

UNUD) memberikan ucapan terimakasih atas terselenggaranya Workshop Pancasila, 

Konstitusi dan Ketatanegaraan Badan Pengkajian MPR RI. 



 

 

 
Gambar 95. Tampak Dr. I Gede Yusa, S.H., M.H. (Wakil Dekan III Fakultas Hukum 

UNUD) memberikan ucapan terimakasih atas terselenggaranya Workshop Pancasila, 

Konstitusi dan Ketatanegaraan Badan Pengkajian MPR RI. 

 
Gambar 96. Tampak Drs. Yana Indrawan, M.Si. (Kepala Biro Pengkajian MPR RI) 

secara resmi menyampaikan ucapan terimakasih pada para peserta Workshop Pancasila, 

Konstitusi dan Ketatanegaraan Badan Pengkajian MPR RI. 

 

 
Gambar 97. Tampak Drs. Yana Indrawan, M.Si. (Kepala Biro Pengkajian MPR RI) 

secara resmi menyampaikan ucapan terimakasih pada para peserta Workshop Pancasila, 

Konstitusi dan Ketatanegaraan Badan Pengkajian MPR RI. 



 

 

 
Gambar 98. Tampak Drs. Yana Indrawan, M.Si. (Kepala Biro Pengkajian MPR RI) 

secara resmi menyampaikan ucapan terimakasih pada para peserta Workshop Pancasila, 

Konstitusi dan Ketatanegaraan Badan Pengkajian MPR RI. 

 
Gambar 99. Sesi Foto Bersama para peserta Workshop Pancasila, Konstitusi dan 

Ketatanegaraan Badan Pengkajian MPR RI beserta Drs. Yana Indrawan, M.Si. (Kepala 

Biro Pengkajian MPR RI). 

 

 
Gambar 100. Sesi Foto Bersama para peserta Workshop Pancasila, Konstitusi dan 

Ketatanegaraan Badan Pengkajian MPR RI beserta Drs. Yana Indrawan, M.Si. (Kepala 

Biro Pengkajian MPR RI). 



 

 

 
Gambar 101. Sesi Foto Bersama para peserta Workshop Pancasila, Konstitusi dan 

Ketatanegaraan Badan Pengkajian MPR RI beserta Drs. Yana Indrawan, M.Si. (Kepala 

Biro Pengkajian MPR RI). 
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