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Latar Belakang
Indonesia adalah Negara yang berdasarkan pada Demokrasi, Demokrasi pertama kali
ditemukan adalah 400 tahun sebelum masehi di negara yunani kuno. Dalam negara tersebut
sistem demokrasi yang digunakan adalah sistem demokrasi langsung, sedangkan dalam
perkembangannya sistem demokrasi langsung sudah tidak dapat dipraktekan di Indonesia
dikarenakan sistem tersebut tidak dapat mencakup kepentingan penduduk yang jumlahnya
besar. Hal ini artinya bahwa demokrasi yang dikembangakan adalah sistem demokrasi tidak
langsung. Di dalam teori-teori ketatanegaraan dikenal Demokrasi Langsung dan Demokrasi
Tidak Langsung. Sistem perwakilan berkembang ketika Sistem Demokrasi Langsung
menemui berbagai kendala ketika negara yang dulu dinamai polis dengan wilayah yang tidak
seluas sekarang dan penduduk semakin besar jumlahnya disertai kehidupan rakyatnya yang
semakin kompleks, lalu digunakanlah sistem perwakilan sebagai penyempurnaan dari
demokrasi langsung.1
Selanjutnya apabila dilihat dari bentuk negara, Indonesia merupakan negara yang
berdasarkan pada demokrasi Pancasila,2 dan suatu negara yang menyatakan dirinya
demokrasi dalam struktur negaranya memiliki parlemen sebagai tempat penyalur aspirasi dan
sebagai lembaga pengawas, hal ini tercipta dikarenakan perluasan tanggung jawab dari
pembuat Undang-Undang.
Apabila dilihat melalui teori trias politica atau seperation of powers

3

maka negara

dibagi menjadi 3 kekuasaan yaitu lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Maka parlemen
di Indonesia masuk dalam kekuasaan lembaga legislatif. Dengan adanya kekuasaan legislatif
ini dapat memberikan fungsi kontrol pemerintahan terhadap kekuasaan lembaga-lembaga
eksekutif dan yudikatif, serta sebagai wadah penyalur aspirasi terhadap rakyatnya.
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Di Indonesia ada tiga lembaga legislatif menurut perspektif kelembagaan yaitu MPR
(Majelis Permusyawatan Rakyat) DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dan DPD (Dewan
Perwakilan Daerah).
1. Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat dan
Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur
lebih lanjut dengan undang-undang.
2. Dewan Perwakilan Rakyat merupakan lembaga perwakilan politik di dalam
susunan ketatanegaraan Indonesia. Anggota DPR direkrut dengan cara dipilih
melalui pemilihan umum.
3. Dewan Perwakilan Daerah merupakan lembaga perwakilan yang mewakili
daerah (regional representative) Dewan Perwakilan Daerah anggotanya dipilih
dari setiap provinsi melalui pemilihan umum. Anggota Dewan Perwakilan
Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota DPD
itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
Dalam hal fungsi legislasi di Indonesia kekuasaan tersebut terletak pada Presiden,
DPR dan DPD hal tersebut terdapat dalam Pasal 5 Ayat 1, 20 Ayat 1 dan 22D UndangUndang Dasar 1945 Amandemen.
Pokok Permasalahan
Dengan melihat latar belakang yang telah penulis uraikan sebelumnya, maka
permasalahan yang dapat dirumuskan adalah:
1. Bagaimana fungsi DPR, DPD dan Presiden dalam pembentukan undang-undang
menurut UUD 1945?
2. Bagaimana

fungsi

legislasi

DPR

dibandingkan

dengan

DPD

yang

kedudukannya sama, yaitu sebagai lembaga perwakilan?

Pembahasan
Fungsi legislasi di Indonesia kekuasaannya terletak pada Dewan Perwakilan Rakyat
menurut Pasal 20 Ayat 1 UUD 1945 Amandemen yang menyatakan “DPR memegang
kekuasaan membentuk undang-undang”. Dalam sejarah DPR di Indonesia sebagai lembaga
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perwakilan yang berwenang untuk membentuk suatu undang-undang, perkembangannya
dimulai dari :
1. Volksraad

4

(1918-1942).

Selama

alam

penjajahan

terdapat

dualisme

kepemerintahan, yaitu yang langsung dibawah koloni dan yang tetap memberlakukan
ketentuan adat-istiadat setempat. Baru setelah adanya (korte verklaring) dan (lang
contract) diresmikan pembentukan- (a) 271 swapraja lewat “perjanjian singkat”,
(b)empat swapraja di Jawa lewat “kontrak panjang” dan 15 swapraja didaerah lain
dengan “kontrak panjang”. Langkah ini ditempuh Belanda dalam rangka
mempermudah dan mengefektifkan penguasaan mereka atas seluruh daerah
Indonesia. Barulah pada awal abad XX, pemerintah kolonial semakin menyadari
serta melihat timbulnya gerakan kebangkitan nasional menuju Indonesia merdeka.
Untuk menampung dampak gerakan nasional serta perubahan yang mendasar
diseluruh dunia dengan selesainya Perang Dunia 1 (1914-1918), pemerintah kolonial
membentuk semacam lembaga demokrasi yang disebut Volksraad (Dewan Rakyat)
pada tahun 1918.
2. Komite Nasional Pusat dan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat (1945-1949).
Komite Nasional dan Badan pekerja KNP menjadi cikal bakal DPR RI sebagai
perwujudan kedaulatan rakyat. Mereka inilh peletak tata tertib dan cara kerja DPR
sesuai dengan saat itu. Pengalaman Badan Pekerja KNP menjadi modal utama dalam
kelanjutan kehidupan berdemokrasi di Indonesia hingga saat ini.5
3. DPR dan Senat Republik Indonesia Serikat (RIS) (27 Desember 1949-17 Agustus
1950). Perubahan bentuk negara kesatuan RI menjadi negara federaal pada akhir
tahun 1949 merupkan kompromi sementara dari hasil perundingan KMB si Den
Haag. Perubahan ini terjadi setelah dipaksakan Komisi Tiga Negara pemenang PD II,
bekerja sama dengan pemerintah kolonial Belanda. Dalam perang kemerdekaan,
Belanda yang berupaya berkuasa kembali di Indonesia, telah mengadakan perang
serta membentuk negara boneka dalam strategi menutut balas kekuatan dan eksistensi
negara RI.6 Sebagai konsekuensi diterimanya hasil KMB, maka RI menjadi negara
Serikat yang dalam banyak hal sama dengan bentuk pemerintahan Amerika Serikat.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!

$

!B. N. Marbun, DPR-RI: Pertumbuhan dan Cara Kerjanya, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1992), hlm.

%

!Ibid., hlm. 81. !

68.!

!

6

Ibid., hlm. 81-82.

Kedudukan dewan..., Tig Eri Prabowo, FH UI, 2013

Hal ini dituangkan dalam Konstitusi RIS yang menjelaskan adanya 2 kamar legislatif
yaitu Senat dan DPR.7
4. Dewan Perwakilan Rakyat Sementara (DPRS) (1950-1956). pembentukan NKRI
yang meliputi seluruh daerah Indonesia dengan Undang-Undang Dasar Sementara
yang mulai berlaku tanggal 17 Agustus 1950.8 Dalam pasal-pasal UUDS ditetapkan
bahwa RI yang merdeka dan berdaulat adalah satu negara hukum yang demokratis
dan berbentuk kesatuan, dan bahwa kedaulatan RI adalah ditangan rakyat dan
dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan DPR.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Hasil Pemilihan Umum (20 Maret 1956 – 22 Juli 1959).
Sesuai dengan ketentuan didalam UU No7/1953 yaitu UU tentang pemilu maka pada
tanggal 29 September 1955 diadakan pemilihan umum, dengan 37.875.299 dari
43.104.464 orang. Pemilu 1955 disamping memilih wakil rakyat juga memilih
konstituante, hasilnya baru diumumkan pada tanggal 1 Maret 1956, dilantik 20 Maret
1956. Dengan adanya pelantikan ini DPRS resmi dibubarkan Presiden.9
Dengan adanya perkembangan sejarah Dewan Perwakilan Rakyat di Indonesia dari
Volksraad sampai dengan Dewan Perwakilan Rakyat hasil Pemilu memberikan gambaran
mengenai kewenangan fungsi legislasi di Indonesia, berdasarkan sejarah tersebut fungsi
legislasi dari tiap-tiap periode mengalami beberapa pergeseran fungsi legislasi. Pada periode
setelah kemerdekaan tahun 1945-1949 dengan adanya gagasan “concentration of
responsibiity and power in Government”, Soepomo mengatakan bahwa pemerintah tidak
tergantung kepada vetrouwensvotum Dewan Perwakilan Rakyat. Karena hendak meletakan
pusat kekuasaan ditangan pemerintah, Soepomo menegaskan bahwa Dewan Perwakilan
Rakyat hanya bersifat sebagai “legislative council” saja, suatu badan pembentuk undangundang.10
Kemudian pada periode 1949-1950 dimana bentuk negara Indonesia berbentuk
Republik Indonesia Serikat, dimana lembaga perwakilan dibagi menjadi 2 (dua) yaitu DPR
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dan Senat, proses legislasi memberikan porsi yang lebih besar kepada DPR untuk
mengajukan segalam macam rancangan undang-undang termasuk masalah kedaerahan.
Sementara itu, Senat dibatasi pada rancangan undang-undang yang terkait dengan hubungan
pemerintah federal dengan daerah-daerah bagian.11
Selanjutnya dengan adanya perubahan Konstitusi RIS menjadi UUD Sementara
1950 berimplikasi pada fungsi legislasi. Salah satu perubahan mendasar, UUD Sementara
1950 tidak lagi menggunakan model lembaga perwakilan dua kamar (bicameral)
sebagaimana Konstitusi RIS.12 Terkait dengan fungsi legislasi, pasal 89 UUD Sementara
1950 menyatakan, “kekuasaan perundang-undangan dilakukan oleh pemerintah bersamasama dengan Dewan Perwakilan Rakyat”. Selanjutnya pasal 90 Ayat (1) UUD Sementara
1950 menegaskan, “rancangan undang-undang usul pemerintah disampaikan kepada DPR
dengan amanat presiden”. Begitu juga sebaliknya, Pasal 90 Ayat (2) UUD Sementara 1950
menyatakan, “DPR diberi hak untuk mengajukan rancangan undang-undang kepada
pemerintah”. Salah satu undang-undang yang dihasilkan oleh DPR Sementara 1950 adalah
UU No. 7/1953 tentang Pemilihan Umum. Dengan UU No. 7/1953, tanggal 29 September
1955 dilaksanakan pemilahan umum untuk memilih anggota DPR.
Perubahan dari DPR Sementara 1950 ke DPR hasil Pemilihan Umum 1955 tidak
banyak menimbulkan perubahan dalam proses legislasi.

Hasil kerja legislasi sepanjang

periode 1950-1959 (DPR Sementara 1950 dan DPR 1955) menunjukan, lembaga perwakilan
rakyat dapat dikatakan produktif dalam membahas rancangan undang-undang.
Dalam periode Orde Lama meskipun Dekrit Presiden 5 Juli 1959 mengakhiri
berlakunya UUD Sementara 1950 dan sistem pemerintahan parlementer, fungsi legislasi tetap
dilakukan dalam pola pembahasan antara presiden dan DPR. Selanjutnya pada periode Orde
Baru

Kekuasaan presiden dalam bidang legislatif merupakan “partner” bagi Dewan

Perwakilan Rakyat, yang artinya, presiden bekerja sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat
dalam tugas legislatifnya yang diantaranya membuat undang-undang dan menetapkan
anggaran dan pendapatan belanja negara.13
Dalam periode awal reformasi sebelum dilakukan perubahan atas UUD 1945 fungsi
legislasi dalam sistem pemerintahan Indonesia ditentukan oleh frasa “bersama-sama” antara
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pemerintah dan lembaga legislatif. Frasa bersama-sama itu dapat dilihat dalam tiga periode
dengan konstitusi dan sistem pemerintahan yang berbeda.14
Dengan adanya latar belakang sejarah fungsi legislasi di Indonesia maka perlu
dijelaskan melalui beberapa pendekatan teori-teori yang berkaitan dengan kewenangan fungsi
legislasi.

Teori “seperation of powers” seperti yang dikemukakan Montesquieu dapat

dikatakan belum matang, masih diperlukan asas lain seperti “check and balances” dan asas
bahwa pemerintahan harus mempunyai cukup kekuasaan untuk dapat menjalankan tugasnya,
pemerintah harus punya kedaulatan. Ajaran Montesquieu sangat teoritis; dalam praktek tidak
pernah ada sistem pemerintahan yang berjalan menurut ajaran tersebut.15 Fungsi check and
balances dalam upaya menciptakan relasi konstitusional untuk mencegah penyalahgunaan
kekuasaan diantara cabang-cabang kekuasaan negara untuk membangun keseimbangan
hubungan dalam praktik penyelenggaraan negara. Jika dalam teori pemisahan kekuasaan dan
pembagian kekuasaan lebih menggambarkan kejelasan posisi setiap cabang kekuasaan negara
dalam menjalankan fungsi-fungsi konstitusionalnya, check and balances lebih menekankan
kepada upaya membangun mekanisme perimbangan untuk saling kontrol antar cabang
kekuasaan negara. Bagaimanapun, mekanisme check and balances hanya dapat dilaksanakan
sepanjang

punya

pijakan

konstitusional

guna

mencegah

kemungkinan

terjadinya

16

penyalahgunaan kekuasaan oleh cabang-cabang kekuasaan negara.

Apabila UUD 1945 sebelum di Amandemen dihadapkan dengan teori konstitusi
maka Indonesia memiliki konstitusi yang memiliki kekhasan tersendiri. Dalam hal legislasi
khususnya bahwa kebijakan tertinggi harus dibuat oleh perwakilan seluruh masyrakat, sebab
itu dirancang MPR tetapi unsurnya berbeda dengan Parlemen di Inggris. Prof. Supomo
merancang Badan Perwakilan Rakyat yang terdiri dari dua bagian. Bagian atas, MPR
bertugas menetapkan UUD, sedangkan bagian bawah, DPR, bertugas untuk membentuk
undang-undang bersama-sama pemerintah. Terlihat bahwa di Indonesia, Legislatif dalam arti
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badan yang membuat kebijakan terbagi dua, yakni MPR yang membuat kebijakan tertinggi
dan Pemerintah dan DPR yang membuat kebijakan yang dijabarkan dari Ketetapan MPR.17
Dalam sistem pemerintahan ada beberapa fungsi legislasi antara lain :
1. Fungsi legislasi dalam sistem parlementer, tingkat ketergantungan eksekutif atas
dukungan parlemen dan tidak adanya pemisahan yang tegas antara cabang eksekutif
dengan cabang legislatif menjadi bagian penting dalam menjelaskan fungsi legislasi
dalam sistem pemerintahan parlementer. Sistem parlementer menempatkan eksekutif
sebagai bagian dari lembaga legislatif yang konsekuensinya cabang kekuasaan
eksekutif dan kekuasaan legislatif harus bekerja sama. Dengan perhimpitan tersebut
pemisahan antar cabang kekuasaan menjadi kabur hal tersebut menggambarkan (no
clear-cut seperation of powers) antara cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif.18
Pola hubungan yang semikian diartikan sebagai a system of mutual dependence.19
Perkembangan di sejumlah negara, fungsi legislasi potensial menjadi lebih alot bukan
disebabkan oleh hubungan antara badan eksekutif dan badan legislatif, tetapi lebih
sering terjadi karena hubungan antarkamar dalam lembaga legislatif khususnya
dalam sistem pemerintahan parlementer yang menggunakan bicameral system.
2. Fungsi legislasi dalam sistem pemerintahan presidensial, Pemisahan yang tegas
antara cabang kekuasaan eksekutif dan cabang kekuasaan legislatif menjadi titik
penting untuk menjelaskan fungsi legislasi dalam sistem pemerintahan presidensial.
Salah satu karakter mendasar dari sistem presidensial adalah seperation of legislative
dan executive power.

20

Dalam situasi seperti itu. Sulitnya mencapai kesepakatan

tentang suatu undang-undang oleh dua lembaga yang sama-sama mendapat mandat
langsung dari rakyat. Dalam sistem multi partai kesepakatan antara legislatif dan
eksekutif semakin sulit dicapai. . Kesulitan ini terletak bukan saja pada masalah tidak
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mudahnya mencapai konsensus antara presiden dan lembaga legislatif, tetapi juga
kekuatan-kekuatan di lembaga legislatif sendiri.21
3. Fungsi legislasi dalam sistem semi-presidensial Pembagian kekuasaan (power
sharing) antara presiden dan perdana mentri menjadi titik penting untuk menjelaskan
fungsi legislasi dalam sistem pemerintahan semi-presidensial.22 Karakter fungsi
legislasi dalam sistem semi-presidensial, perdana mentri dan setiap anggota parlemen
mempunyai hak untuk mengajukan rancangan undang-undang. Meski demikian,
rancangan undang-undang yang diajukan oleh eksekutif harus menjadi prioritas
utama karena secara konstitusional pemerintah yang menentukan agenda legislasi di
lembaga legislatif. Yang membedakan dengan sistem pemerintahan lainnya terutama
dengan sistem presidensial, dalam sistem semi-presidensial, jika rancangan undangundang yang diajukan eksekutif ditolak dapat berakhir pada mosi tidak percaya (a
motion of censure) yang berujung pada pembubaran parlemen. Perbedaan lainnya,
presiden dapat melakukan by-pass atas badan legislatif dengan cara meminta
persetujuan langsung kepada rakyat melalui referendum nasional. Jika mayoritas
suara dalam referendum mendukung, maka rancangan undang-undang menjadi
undang-undang tanpa persetujuan badan legislatif.23
Terjadinya pergeseran fungsi legislasi salah satu alasan mengubah UUD 1945,
konstitusi hasil karya pendiri bangsa ini, memberi kekuasaan lebih besar kepada eksekutif
(executive heavy) tanpa batas-batas kekuasaan yang jelas dan minus check and balances
antara lembaga-lembaga negara. Kondisi itu diperparah dengan meletakkan pusat kekuasaan
dan tanggungjawab penyelenggara negara di tangan presiden (concentration of power and
responsibility upon the president.24 Berdasarkan rumusan perubahan yang telah disepakati,
pasal 5 ayat (1) memberi kesempatan kepada Presiden atau eksekutif untuk mengajukan
rancangan undang-undang kepada DPR. Namun, yang perlu diberikan catatan khusus,
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rumusan perubahan itu memberikan ruang inisiatif kepada presiden dengan frasa “Presiden
berhak”, bukan dengan frasa “Presiden dapat”. Dengan adannya frasa “Presiden berhak”
tersebut, rumusan itu mendorong kembali presiden untuk terlibat lebih jauh dalam proses
legislasi. Dalam kaidah perumusan norma hukum “berhak” lebih dekat kepada norma yang
bersifat imperatif.
Dalam rangka membatasi aktivitas presiden dalam fungsi legislasi, idealnya
presiden hanya mengusulkan dan menyetujui rancangan undang-undang. Hal itu berarti,
pembuatan undang-undang sepenuhnya berada di tangan DPR. Dalam Amandemen ke 2
(dua) mengangkat model legislasi dalam sistem pemerintahan parlementer ke dalam UUD
1945. Perbedaannya, hasil perubahan memungkinkan presiden untuk tidak mengesahkan
rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama oleh DPR dan presiden. Namun
demikian, rancangan undang-undang yang disahkan presiden itu tetap berlaku dalam waktu
30 (tiga puluh hari) sejak rancangan undang-undang itu disetujui.
Lembaga perwakilan di Indonesia yang memiliki fungsi legislasi antara lain, Dewan
Perwakilan Rakyat dan juga Dewan Perwakilan Daerah hal ini dituliskan dalam UUD 1945
Amandemen yaitu pasal 20 Ayat (1) dan 22 D. Membaca ketentuan pasal 22 D UUD 1945,
lembaga perwakilan rakyat setelah perubahan UUD 1945 bukan merupakan lembaga
perwakilan bikameral. Dalam Pasal 22D ada kata “dapat” hal ini menjadikan DPD tidak
mempunyai kekuasaan legislatif yang efektif untuk menjadi salah satu institusi yang
mengajukan rancangan undang-undang.25 Disamping itu DPD diberi wewenang untuk
memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang anggaran pendapat
dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan,
dan agama. Dengan frasa “ikut membahas” dan “memberikan pertimbangan” dalam pasal 22
D ayat (2) uud 1945 itu, posisi DPD menjadi tidak sebanding dengan wewenang presiden dan
DPR yang ikut dalam “pembahasan dan persetujuan bersama” dalam fungsi legislasi.

Analisis
Lembaga-lembaga yang memiliki fungsi legislasi antara lain DPR, Presiden, DPD
hal tersebut dipaparkan dalam UUD 1945 Pasal 5 Ayat (1), Pasal 20 Ayat (1), Pasal 22D
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Ayat (1). Pada awal berdirinya negara Indonesia kedudukan Badan Perancang Undangundang terdiri dari 2 (dua) lembaga yaitu Lembaga Perwakilan dan Lembaga Kepresidenan.26
Oleh adanya pemikiran dengan semangat bersama-sama antara presiden dan DPR
dalam membentuk undang-undang, bahwa tidak tepat mengatakatakan gagasan fungsi
legislasi dipraktekan dalam sistem pemerintahan presidensial. Akan tetapi selama sejarah
Indonesia dari saat kemerdekaan sampai periode awal reformasi proses legislasi lebih terletak
pada lembaga eksekutif walaupun dalam UUD 1945, UUD Sementara, UUD RIS dan aturanaturan dibawahnya sudah memberikan ruang kepada DPR dalam proses legislasi. Hal tersebut
terjadi karena kedudukan lembaga eksekutif yang cenderung lebih dominan, sehingga hal
tersebut tidak memungkinkan DPR menjalankan fungsi-fungsi konstitusionalnya secara
penuh.
Dalam modern constitusional state, salah satu ciri negara hukum ditandai dengan
pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara.27 Dalam analisa ini
khususnya pada fungsi legislasi. Apabila disandingkan dengan fungsi legislasi dalam sistem
pemerintahan parlementer, pemerintahan presidensiil dan pemerintahan semi-presidensiil
Indonesia pada saat setelah Amandemen UUD 1945 cenderung menyerupai fungsi legislasi
dalam sistem pemerintahan semi-presidensiil, akan tetapi lebih tepat bila Indonesia dikatakan
mempunya sistem legislasi sendiri.
Dengan adanya Amandemen UUD 1945 yang sebelumnya UUD 1945 meletakan
pusat kekuasaan dan tanggung jawab penyelenggaraan negara ditangan presiden, ini
menyebabkan kekuasaan eksekutif yang eksesif sehingga bekerja tanpa ada kontrol
terhadapnya. Sehingga diperlukan adanya perubahan terhadap pasal yang berhubungan
terhadap fungsi legislasi presiden yang fungsinya untuk mengurangi dominasi lembaga
eksekutif, yaitu pasal 5 Ayat (1) UUD 1945 yang perlu diperhatikan khusus dalam pasal
tersebut adalah pada frasa “Presiden Berhak”.28 Dan juga memberikan perluasan fungsi
legislasi kepada DPR karena frasa “dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat” hal ini
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
26

RM.A.B Kusuma, Sistem Pemerintahan “Pendiri Negara” versus Sistem Presidensiel “Orde Reformasi”, Op.

Cit., hlm. 140-141.
27

Jimly Asshiddiqie, Pengantar Hukum Tata negara, Jilid 2, hlm. 11.

28

Saldi Isra, Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial

Indonesia, Op. Cit., hlm.,187-191

Kedudukan dewan..., Tig Eri Prabowo, FH UI, 2013

jelas menggeser fungsi legislasi yang tadinya didominasi oleh lembaga eksekutif kepada DPR
sebagai lembaga perwakilan di Indonesia.
Dalam rangka membatasi aktivitas presiden dalam fungsi legislasi presiden saat ini
setelah Amandemen UUD 1945 hanya sebatas mengusulkan dan menyetujui rancangan
undang-undang. Hal itu dapat diartikan bahwa pembuatan undang-undang sepenuhnya berada
ditangan DPR. Yang rumusan tersebut dituliskan dalam Amandemen UUD 1945 pasal 20
Ayat (1) “DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang.”
Dalam sistem Lembaga Perwakilan menurut perspektif kelembagaan di Indonesia
ada 3 (tiga) lembaga yaitu MPR, DPR, DPD, akan tetapi hanya DPR dan DPD yang
bersentuhan dalam fungsi legislasi. Hal tersebut dicantumkan dalam UUD 1945 hasil
Amandemen Pasal 22D 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 serta penggabungan daerah,
pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan
dengan perimbanagan keuangan pusat dan daerah.”
Apabila dilihat dari analisa diatas jelas bahwa Indonesia tidak menganut teori
separation of powers seperti yang dikemukakan oleh Montesquieu, apabila ditarik kembali
pada sejarah sebelum Indonesia merdeka para pendiri negara menyusun sistem pemerintahan
yang berbeda dari sistem pemerintahan negara lain contohnya Amerika dengan sistem
presidensiil atau Inggris dengan sistem kabinet.
Para pendiri negara pada saat membentuk sistem pemerintahan jelas sudah
memasukan sistem check and balances dalam UUD 1945, hal itu dapat dibaca pada Risalah
Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan dan Panitia Penyelidik Kemerdekaan
Indonesia. Apabila dibandingkan dengan check and balances UUD 1945 yang sudah
diamandemen, para anggota MPR yang mengamandemen UUD 1945 terlihat gagal dalam
usahanya apabila dilihat checks terhadap presiden berkurang, selain itu dahulu dalam
pembuatan undang-undang, kekuasaan Presiden dan DPR dapat di checks oleh utusan daerah
dan golongan, tetapi sekarang, Dewan Perwakilan Daerah tidak punya kekuasaan untuk menchecks kekuasaan DPR.29
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Apabila dijelaskan mengenai fungsi dari masing-masing lembaga tersebut maka
selanjutnya akan menganalisa mengenai fungsi legislasi yang dimiliki oleh presiden. Apabila
mendasarkan pada teori trias politica seharusnya presiden yang dalam teori pemisahan
kekuasaan tersebut masuk kedalam lembaga eksekutif, arti dari lembaga eksekutif adalah
lembaga yang menjalankan undang-undang sehingga tidak dimungkinkan presiden sebagai
lembaga eksekutif memiliki kewenangan terhadap pembuatan rancangan undang-undang.
Sehingga apabila di Indonesia menggunakan separation of power30 maka presiden tidak
memiliki fungsi legislasi.
Jika menggunakan teori check and balances31 dimungkinkan adanya fungsi legislasi
pada lembaga eksekutif untuk menyeimbangkan kekuataan yang dimiliki lembaga legislatif,
agar tidak terjadi abuse of power karena kekuasaan berpusat pada satu titik. Sehingga tidak
hanya lembaga legislatif saja yang memiliki kekuasaan membentuk undang-undang.
Seharusnya lembaga-lembaga lain yang fungsinya tidak termasuk dalam fungsi lembaga
legislatif seperti lembaga eksekutif dan yudikatif juga diberikan kewenangan fungsi legislasi
untuk menciptakan check and balances antar lembaga.
Namun pada kenyataannya di Indonesia sendiri, Presiden sebagai lembaga eksekutif
dalam sistem pemerintahan di Indonesia diberikan kewenangan dalam fungsi legislasi yang
hal tersebut ada pada Pasal 5 Ayat (1) UUD 1945 Amandemen. Dalam sejarahnya memang
diharapkan adanya kerjasama antara presiden dan DPR dalam membentuk suatu undangundang, apabila dilihat dari sudut pandang eksekutif pada umumnya maka pemerintah
diperlukan

diberikan

kewenangan

membentuk

undang-undang

karena

pemerintah

mempunyai alat-alat, badan-badan tata usaha negara (administrasi). Sehingga undang-undang
tersebut kompatibel dan bekerja secara efektif dengan apa yang diaturnya.
Setelah Indonesia merdeka satu-satunya lembaga negara yang terbentuk satu hari
setelah kemerdekaan adalah presiden dan wakil presiden. Untuk mengantisipasi kekosongan
hukum diciptakan aturan peralihan UUD 1945 Pasal IV; yang intinya adalah sebelum ada
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MPR, DPR, DPA terbentuk maka segala kekuasaan terletak pada presiden.32 Dalam hal ini
termasuk dalam hal fungsi legislasi. Dalam pergolakan sejarah bangsa Indonesia sistem
pemerintahan mengalami beberapa perubahan tetapi fungsi legislasi secara legitimate masih
tetap berada pada presiden dan DPR dengan frasa “bersama-sama” akan tetapi sampai pada
periode orde lama yang sesungguhnya terjadi adalah fungsi legislasi dilaksanakan dibawah
kendali presiden. Hal tersebut terlihat sedemikian jelas terutama setelah terjadi pertentangan
antara DPR dan Presiden Soekarno pada 1960. Yang hasilnya adalah pembubaran DPR hasil
Pemilu 1955 menjadi DPR-GR. Hal ini sebenarnya secara kenegaraan tidak dapat dibenarkan
karena kedudukan DPR dan presiden setara yaitu sama sebagai Lembaga Tiinggi Negara.
Dalam Perpres No. 32/1964 secara explisit menegaskan bahwa DPR-GR merupakan
pembantu presiden, dengan posisi itu jelas bahwa proses legislasi tetap dibawah kendali
presiden
Selanjutnya pada periode Orde Baru, adanya kesalaahan tafsir mengenai pasal 5
Ayat (1) UUD 194533 yang berimplikasi pada performance DPR seharusnya pasal 5 Ayat (1)
dalam menjelaskannya digabungnkan dengan norma yang terdapat dalam pasal 20 Ayat (1)
UUD 1945. Dari pendekatan sejarah (historical context), para penyusun UUD 1945 tidak
pernah bermaksud bahwa wewenang membentuk undang-undang berada ditangan presiden,
sementara DPR hanya memberikan persetujuan saja.
Berdasarkan analisa diatas, presiden dalam hal menciptakan suatu undang-undang,
dia bertindak sebagai lembaga legislatif hal ini dapat diartikan bahwa Indonesia tidak
mengikuti teori trias politica, karena dalam hal legislasi jelas tidak ada separation of powers
melainkan adanya hubungan kerja sama anatara lembaga presiden (eksekutif) dengan
lembaga perwakilan (legislatif). Indonesia menciptakan sistem legislasi tersendiri yang sudah
sesuai dengan cita-cita dari para pendiri negara dimana tiap-tiap lembaga negara saling
berkaitan untuk menciptakan negara yang demokratis. Yang berlandaskan UUD 1945 dan
Pancasila.
Dalam fungsi legislasi yang dimiliki Dewan Perwakilan Rakyat. Apabila
mendasarkan pada teori pembatasan kekuasaan negara yang dirumuskan oleh teori John
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Locke, Montesquieu, Van Vollenhoven sesuai dengan perkembangannya menjadi teori
pemisahan kekuasaan34 maka teori tersebut menempatkan lembaga perwakilan rakyat sebagai
lembaga yang berwenang untuk membentuk undang-undang yaitu sebagai lembaga legislatif.
Sehingga lembaga eksekutif dan yudikatif tidak memiliki kewenangan dalam membentuk
suatu undang-undang karena sudah memiliki wewenang dan fungsi masing-masing.
Apabila mendasarkan pada teori check and balances maka meskipun kewenangan
legislasi tetap pada lembaga legislatif akan tetapi kewenangan tersebut juga diberikan kepada
lembaga-lembaga lain diluar lembaga legislatif. Tujuan pemberian kewenangan pada
lembaga-lembaga lain untuk mencegah terjadinya abuse of power, dimana hal tersebut dapat
menjadikan suatu lembaga tidak terkontrol kewenangannya. Karena power tends to corrupt
absolute power corrupt absolutely. Hal tersebut tidak diharapkan karena akan jadi satu sistem
pemerintahan yang tidak demokratis karena memiliki kecenderungan terjadinya suatu
kebijakan yang tidak efektif dan efisien. Sudah pasti dalam hal ini yang akan dirugikan
rakyatnnya.
Dalam hal Indonesia dalam UUD 1945 sudah menganut kedua teori ini. Dengan
adanya penyempurnaan teori trias politica dengan teori check and balances terhadap hal ini
sudah disadari oleh para pendiri negara, sehingga mereka tidak menggunakan ajaran
Montesquieu murni, mereka tidak pernah menganggap ajaran itu ideal. Teori separation of
power seperti yang dikemukakan Montesquieu dapat dikatakan belum matang, masih
diperlukan asas lain seperti “checks and balances” dan asas bahwa pemerintahan harus
mempunyai cukup kekuasaan untuk dapat menjalankan tugasnya, pemerintah harus punya
kedaulatan. Dan dibutuhkan adanya penegasan bahwa pemerintahan yang demokratis itu
harus dilakukan oleh golongan mayoritas, dikenal sebagai majoritarianism, tetapi harus
menjamin haknya golongan minoritas
Apabila mendasar pada teori Konstitusi dan UUD 1945 maka DPR merupakan
bagian dari kekhasan sistem pemerintahan sendiri yang seluruhnya terdiri dari enam lembaga,
salah satunya adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang mewakili partai politik, bertugas
memberi persetujuan kepada tiap-tiap rancangan undang-undang dari pemerintah. DPR
mempunyai hak inisiatif untuk menetapkan undang-undang. DPR bertugas menyusun APBN
bersama-sama dengan Kepala Negara (dalam penyusunan APBN kedudukan DPR lebih kuat
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dari presiden). DPR juga bertugas mengawasi jalannya pemerintahan. DPR tidak dapat
dibubarkan oleh Presiden.35
Terlihat bahwa di Indonesia, Legislatif, dalam arti badan yang membuat kebijakan
terbagi dua, yakni MPR yang membuat kebijakan tertinggi, dan pemerintah dan DPR yang
membuat kebijakan yang dijabarkan dari ketetapan MPR.
Apabila mendasar terhadap teori sistem presidensiil, dalam fungsi kewenangan
legislasi di Indonesia tidak menganut teori tersebut dikarenakan Indonesia memakai
pemisahan kekuasaan terbatas. Di indonesia undang-undang dibuat bersama oleh dua
lembaga, yaitu pemerintah dan DPR, dan dalam hal kewenangan kekuasaan membentuk
undang-undang berada pada DPR.
Di Indonesia selama perkembangan sejarah dari awal kemerdekaan sampai awal
reformasi sebenarnya DPR memiliki fungsi legislasi akan tetapi karena hendak meletakan
kekuasaan ditangan pemerintah, maka DPR hanya bersifat sebagai legislative council . pada
periode RIS fungsi legislasi terbagi pada dua kamar yaitu Senat dan DPR dalam hal Senat
mengajukan usul undang-undang maka usul tersebut diajukan kepada DPR serentak kepada
presiden. Sedangkan apabila usul terebut datang dari DPR, maka DPR mengajukan usul
undang-undang kepada pemerintah saja.
Pada periode Orde Lama kekuasaan pemerintahan Indonesia terpusat pada lembaga
eksekutif yaitu presiden sehingga fungsi legislasi yang berada pada Dewan Perwakilan
Rakyat dijalankan berdasarkan keinginan presiden. Hal tersebut terbukti pada pembubaran
DPR hasil Pemilihan Umum 1955 oleh presiden karena terjadi perbedaan pendapat antara
DPR dan Presiden Soekarno tentang Rencana APBN tahun 1960. Dan menggantikannya
dengan DPR-GR
Pada periode Orde Baru DPR tetap memiliki kewenangan fungsi legislasi, akan
tetapi dalam pelaksanaan fungsi legislasi inisiatif yang mengajukan undang-undang pada
periode ini lebih banyak berasal dari lembaga eksekutif, bukan berarti tidak ada perubahan
atas rancangan undang-undang yang diajukan oleh presiden sebagai lembaga eksekutif
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namun perubahan itu dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan kehendak
presiden.36
Pada awal Periode Reformasi kewenangan legislasi pada DPR mulai berjalan sesuai
dengan fungsi konstitusionalnya sebagai lembaga yang merancang undang-undang dengan
lahirnya hak inisiatif dari Dewan Perwakilan Rakyat dalam hal membuat suatu rancangan
undang-undang. Dengan lahirnya Keppres No. 188/1988 tentang Tata Cara Mempersiapkan
Rancangan Undang-Undang. Dalam waktu sekitar 17 bulan (21 Mei sampai 19 Oktober
1999) pemerintahan Habibie, dari 66 undang-undang yang dihasilkan, enam undang-undang
berasal dari usul inisiatif DPR.
Fungsi legislasi DPR dalam UUD 1945 Amandemen terletak pada pasal 20 Ayat (1)
dan pada Undang-undang No 27/2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada
Pasal 69 Ayat (1) huruf a, Pasal 70 Ayat (1), Pasal 71 huruf (a), (b), (c), (d) dan (e) serta
untuk anggota DPR mempunyai hak mangajukan usul rancangan undang-undang; menurut
pasal 78 huruf (a) UU no 27/2009. Semua peraturan tersebut menjelaskan bahwa kekuasaan
membentuk undang-undang terletak pada DPR. Sedangkan mengenai tata cara membentuk
undang-undang terletak pada undang-undang No 10/2004 Tentang pembentukan peraturan
perundang-undangan.

Dalam

lintasan

sejarah

Dewan

Perwakilan

Rakyat

fungsi

konstitusionalnya dalam hal legislasi khususnya terlihat mulai dilakukan pada awal periode
reformasi. Dalam hal perencanaan penyusunan undang-undang dilakukan dalam suatu
Program Legislasi Nasional Pasal 16 UU No.12/2011, pengkoordinasian serta penyusunan
Prolegnas dijelaskan melalu Pasal 20-22 UU No 12/2011 yang didalamnya juga menjelaskan,
hasil penyusunan yang disepakati ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR yang
pengesahannya ditetapkan dengan keputusan DPR. Akan tetapi DPR atau Presiden dapat
mengajukan rancangan undang-undang tanpa melalui Prolegnas apabila dalam keadaan
tertentu Pasal 23 Ayat (2) UU No. 12/2011. Apabila dibandingkan dengan UU No 10/2004
penyusunan undang-undang serta pengesahan terhadap hasil rancangan undang-undang yang
intinya adalah adanya persetujuan bersama anatara Presiden dan DPR, yang akhirnya
disahkan oleh presiden. Lalu selanjutnya untuk menjalankan undang-undang dibutuhkan
peraturan pemerintah dan juga bagian penting dalam hal pengesahan adalah dan apabila
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rancangan undang-undang itu sudah disetujui bersama antara presiden dan DPR walaupun
tidak disahkan atau ditandatangani oleh presiden maka undang-undang itu sah dan wajib
diundangkan dalam garis besar tidak jauh berbeda dengan UU No. 12 Tahun 2011, akan
tetapi dalam UU No.12/2011 tentang tata cara penyusunan ada hal yang baru yaitu adanya
penyertaan Naskah Akademik dalm hal rancangan undang-undang baik dari DPR, DPD atau
presiden, hal ini dijelaskan dalam Pasal 43 Ayat (3) UU No 12/2011, selanjutnya dalam
pembahasan rancangan undang melalui dua tahap (Pasal 66 UU No. 11/2011) lalu
pengesahannya dijelaskan dalam Pasal 72-74 UU No. 12/2011.
Sedangkan fungsi legislasi pada Dewan Perwakilan Daerah. Apabila mendasarkan
pada teori trias politica maka menempatkan lembaga perwakilan rakyat sebagai lembaga
yang berwenang untuk membentuk undang-undang. Sehingga lembaga eksekutif dan
yudikatif tidak memiliki kewenangan dalam membentuk suatu undang-undang. Dalam
konteks ini DPD terletak pada kekuasaan legislatif dimana menurut teori ini suatu lembaga
legislatif berwenang untuk membentuk suatu undang-undang.37
Apabila mendasarkan pada teori check and balances maka meskipun kewenangan
legislasi tetap pada lembaga legislatif akan tetapi kewenangan tersebut juga diberikan kepada
lembaga-lembaga lain diluar lembaga legislatif. Selain itu diberikan juga kepada kamar lain
didalam lembaga legislatif itu sendiri khususnya diberikan kepada DPD yang legitimasinya
sama yang fungsinya memberikan keseimbangan terhadap kewenang membentuk undangundang yang dimiliki DPR.
Akan tetapi dengan kewenangan yang begitu terbatas, DPD tidak dapat dinyatakan
mempunya fungsi legislasi. Fungsi legislasi harus dilihat secara utuh, dimulai dari proses
pengajuan sampai menyetujui rancangan undang-undang, apabila dilihat secara explisit Pasal
20 Ayat (1) UUD 1945 Amandemen menentukan bahwa fungsi legislasi hanya dimiliki oleh
DPR apabila dilihat dari Pasal 22D Ayat (2) UUD 1945 Amandemen, DPD hanya membahas
rancangan undang-undang bidang tertentu hal ini diatur juga dalam Pasal 45 Ayat (2) UU
No. 12/2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan.
Maka sebagai bagian dari lembaga perwakilan dan lembaga legislatif menurut teori
trias politica, DPD tidak mempunyai fungsi legislasi.
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DPD merupakan contoh yang tidak lazim dalam praktik lembaga perwakilan rakyat
karena merupakan kombinasi dari lembaga dengan kewenangan yang amat terbatas dan
legitimasi tinggi. Berdasarkan analisa tersebut DPD yang dihasilkan dalam perubahan UUD
1945 tidak memberikan wewenang kepada DPD untuk mengubah dan menolak rancangan
undang-undang yang telah disetujui bersama oleh presiden dan DPR. Bahkan DPD tidak
punya kewenangan untuk menunda pengesahan rancangan undang-undang yang telah
disetujui bersama antara DPR dan Presiden. Hal yang mengaitkan DPD dengan fungsi
legislasi ada pada Pasal 22D Ayat (2) dalam frasa “ikut membahas” dan “memberikan
pertimbangan”38 menunjukan bahwa DPD merupakan pelengkap dalam fungsi legislasi,
karena pembahas utama tetap dilakukan oleh DPR dan Presiden.
Melihat hubungan DPR, presiden, DPD dalam fungsi legislasi yang terkait dengan
kewenangan DPD, keterlibatannya hanya terjadi pada proses awal pada Pembicaraan Tingkat
I. Pada tahap itu proses legislasi berlangsung dalam proses tripartit. Namun, ketika proses
memasuki pembahasan lebih lanjut dan pengambilan persetujuan bersama, DPD tidak lagi
terlibat karena proses legislasi kembali kepada DPR dan Presiden sebagaimana dinyatakan
Pasal 20 Ayat (2) UUD 1945 Amandemen. Perubahan yang dibawa oleh UU No. 27/2009
bukan berarti mampu mengatasi semua kelemahan, salah satu masalah potensial muncul
adalah tidak ada batasan waktu yang jelas bagi DPR untuk menindak lanjuti rancangan
undang-undang yang berasal dari DPD. Dengan ketidak adaaan batas itu, bukan tidak
mungkin nasib semua rancangan undang-undang yang akan dihasilkan mengalami kejadian
tidak ada tindak lanjutnya oleh DPR. Terlepas dari kekhawatiran itu, dengan adanya UU No.
27/2009, DPD memiliki ruang yang lebih luas untuk berkiprah dalam fungsi legislasi.
Penutup
Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan dan analisis pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik
beberapa kesimpulan, yaitu:
1. Fungsi legislasi yang dimiliki presiden ada dikarenakan tercantum dalam pasal
5 ayat (1) UUD 1945. Apabila dilihat dari sistem legislasi tersebut maka
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Indonesia memiliki sistem legislasi yang berbeda dengan sistem legislasi
negara manapun karena kedudukan presiden sebagai lembaga eksekutif
menurut teori trias politica/separation of power tidak berhak untuk
mempunyai kewenangan dalam fungsi legislasi karena hanya lembaga
legislatif yang memiliki kewenangan untuk membentuk undang-undang. Akan
tetapi dengan adanya ketentuan tersebut dalam UUD 1945 maka presiden
berwenang dalam membentuk undang-undang dalam hal mengajukan
rancangan dan menyetujui bersama-sama dengan DPR
Akan tetapi dalam sistem pemerintahan di Indonesia lembaga legislatif
disamakan dengan lembaga perwakilan, didalam lembaga perwakilan
Indonesia terdapat tiga lembaga yaqitu MPR, DPR DPR sedangkan yang yang
memiliki fungsi legislasi dalam hal membentuk rancangan undang-undang
yaitu hanya DPR, DPD yang dituliskan dalam UUD 1945 Pasal 20 Ayat (1)
dan Pasal 22D.
Dalam hal ini Pasal 20 Ayat (1) UUD 1945 memberikan kekuasaan kepada
DPR dalam kewenangan membentuk undang-undang, sedangkan pada DPD
ada juga kewenangan yang dimiliki akan tetapi kewenangannya terbatas hanya
sebatas hal yang berhubungan dengan bidang tertentu (kedaerahan)

2. Perbandingan antara fungsi legislasi DPR dengan DPD yang memiliki
legitimasi sama dan juga berkedudukan sebagai lembaga perwakilan di
Indonesia, menurut saya terlihat perbedaan yang cukup mendasar karena DPD
kewenangannya dibatasi mengenai apa pembahasan yang diusulkan untuk
menjadi rancangan undang-undang, selanjutnya lebih dari itu dalam tahap
perancangan undang-undang hanya sampai Tahap Pertama, sehingga dalam
hal pembahasan dengan presiden dan DPR untuk melakukan persetujuan
bersama-sama, peran DPD seperti tidak ada.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa DPD dalam fungsi legislasi hanya sebagai
sebuah acuan yang perannya dalam merancang suatu undang-undang tidak
dapat mengawal proses terjadinya suatu undang-undang, apalagi menolak
suatu undang-undang. Tetapi hal sedemikian dapat dimengerti karena memang
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sistem pemerintahan dalam perspektif fungsi legislasi di Indonesia bukan
menganut sistem bikameral dimana ada dua kamar yang tiap-tiap kamar
memiliki kewenangan yang sama dalam hal legislasi.
Saran
Saran-saran yang dapat diberikan antara lain :
1. Menurut penulis, sistem yang ada sekarang mengenai fungsi legislasi sudah
baik dan sesuai dengan cita-cita yang diharapkan para founding father
dimana ada kerja sama antar lembaga tidak hanya terbagi-bagi dalam
fungsi dan tugasnya masing-masing apabila dijelaskan menurut teori trias
politica, sistem sendiri dalam fungsi legislasi yang dimiliki Indonesia jelas
sudah cukup untuk kebutuhan negara Indonesia dalam hal legislasi karena
didalamnya sudah ada fungsi check and balances antar lembaga. Apabila
dibandingkan dengan sistem legislasi negara lain memang sebaiknya kita
tetap pada apa yang dicita-citakan oleh para pendiri negara sehingga kita
memiliki ciri khusus dibanding negara lain, dan sistem tersebut sesuai
dengan karakteristik bangsa Indonesia
2. Memang apabila dilihat secara perbandingan fungsi legislasi antara DPR
dan DPD terlihat sangat jauh berbeda. Akan tetapi menurut penulis, hal
tersebut telah sesuai dengan porsi dan fungsinya masing-masing. Idealnya
DPD mampu berperan lebih dalam hal mengawal undang-undang yang
berhubungan dengan kepentingan kedaerahan, bukan secara langsung tetapi
lebih dimungkinkan apabila DPD dan DPR bersidang bersama dalam
bentuk Lembaga MPR, hal ini dapat dimungkinkan apabila mengembalikan
kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi sehingga check and balances
antar lembaga sesuai dengan mekanisme yang ideal.

Kedudukan dewan..., Tig Eri Prabowo, FH UI, 2013

DAFTAR REFERENSI
Buku
B. N. Marbun, DPR-RI: Pertumbuhan dan Cara Kerjanya, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka
Utama, 1992.
Jimly Asshiddiqie, Pengantar Hukum Tata negara, Jilid 2, Jakarta: Sekretariat Jendral dan
Kepaniteraan RI, 2006.
Kotan Y. Stefanus, Perkembangan Kekuasaan Pemerintahan Negara, Dimensi Pendekatan
Politik Hukum terhadap Kekuasaan Presiden Menurut Undang-Undang Dasar
1945.
Makmur Amir dan Reni Dwi Purnomowati, Lembaga Perwakilan Rakyat, Cet 1. Jakarta:
Pusat Studi Hukum Tata Negara, 2005.
Miriam Budiarjo, Dasar Dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia, 2003.
Mochtar Lubis, Bicara Lurus: Menjawab Pertanyaan Wartawan, Jakarta: Yayasan Obor
Indonesia, 1995.
Paul Christoper Manuel dan Anne Maria Camissa, Check and Balances? How a
Parliamentary System Changed American Politics, United State of America:
Westview Press,1999.
RM.A.B Kusuma, Sistem Pemerintahan “Pendiri Negara” versus Sistem Presidensiel “Orde
Reformasi”, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indoesia, 2011.
Saldi Isra, Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam
Sistem Presidensial Indonesia, Jakarta: Rajawali Pres, 2010.

Kedudukan dewan..., Tig Eri Prabowo, FH UI, 2013

