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r BAB I 

DAFTAR ISi 



Sejarah kehidupan ketatanegaraan Indonesia, sekurang-kurangnya 
dalam 32 tahun terakhir memperlihatkan, bahwa hubungan eksekutif 
dan legislatif tidak seimbang seperti yang diamanatkan dalam penjelasan 
UUD 1945. Akibatnya, DPR menghadapi krisis citra di masyarakat, 
sehingga dinilai kurang peka terhadap aspirasi rakyat dan tidak mampu 
dalam memperjuangkan nasib rakyat yang terkena dampak negatif 
lajunya pembangunan. Sebagai lembaga perwakilan, DPR oleh 
masyarakac dipandang tidak dapat melaksanakan fungsi konsritusionalnya 
secara optimal dalam membuat undang-undang, melakukan 
pengawasan, dan penetapan anggaran. Kesadaran politik rakyat yang 
terus meningkat, rnakin menyadarkan mereka akan hak- haknya. 

Ketidakpercayaan publik terhadap DPR, pada akhirnya menimbulkan 
suburnya gerakan ekstraparlementer, karena rakyat beranggapan, bahwa 
para wakilnya yang duduk di DPR tidak mampu meneruskan aspirasi 
mereka. Padahal, DPR memi!iki posisi yang sangar strategis sebagai 
rantai penghubung usaha pemenuhan substansi aspirasi rakyat terhadap 
berbagai kebijaksanaan pemerintah. Oleh karena itu, dapat dipahami 
jika berbagai macam keluhan, kritik, dan kecaman dilontarkan oleh 
berbagai pihak kepada DPR. 

Kondisi ini memuncak pada gerakan reformasi yang di motori oleh 
mahasiswa, yang menduduki gedung DPR, yang pada akhirnya memaksa 
pergantian kepemimpinan nasional, dan penyelenggaraan pemilihan 
umum yang dipercepat untuk memilih Anggota DPR yang lebih dipercaya 
masyarakat. Pemilihan Umum untuk memilih Anggota-Anggota DPR 

BARI 
PENDAHULUAN 



2 

yang baru, dilaksanakan pada tanggal 7 Juli 1999, yang diikuri oleh 48 

Partai Politik. Partai-partai yang berhasil menernpatkan wakilnya di DPR 

xebanyak 21 Partai Politik yang mengelompokkan diri kedalam Fraksi 

fraksi 

Se_iak l Oktober I 999. terbentuklah DPR RI hasil Pemilu 1999, 
DPR RI dengan masa bakti 1999-2004. Berdasarkan tata-tertib yang 
dimilikinya, DPR baru mulai melaksanakan rugas-tugasnya. yang diawali 
dengan pcmbentukan fraksi-fraksi (I 0 fraksi). Pemilihan Pimpinan DPR 
dan kcmudian berlanjut dengan pembentukan Alat-alat kelengkapan 
DPR. yaitu 9 (sernbilan) Komis i. satu panitia tetap, yaitu Panitia 
Anggaran. dan 3 (tiga) badan, yaitu Badan Legislasi. Sadan Kerja Sama 
Antar Pariemen. dan Badan Urusan Rumah Tangga. 

Landasan hukum bagi pelaksanaan tugas dan fungsinya serta 
wewenang Dewan. selain UUD 1945 beserta perubahaannya. adalah 
Kcietapan \:1PR Nornor III Tahun 1978 teruang Kedudukan dan 

Hubungan Tata Kerja Lernbaga Tcrtinggi Negara dan/atau Lcmbaga 

Tinggi Negara. Undang-undang Nomor 4 iahun 1999 tentang Susunan 
dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD, disamping Peraruran Tata-tertib 
DPR RI yang mempedomani Dewan didalam melaksanakan tugasnya 
Untuk melaksanakan berbagai kewenangan ini, Tap \.·IPR No IJl/MPRi 

1978. UU Nomor 4,: 1999. dan Peraturan Tata-tertib DPR. memberikan 

hak-hak kepada DPR, yaitu hak ( l ) merninta kecerangan kepada 
Presiden. (2) mengadakan penyelidikan, (3) mengadakan perubahan 
atas rancangan undang-undang, (4) mengajukan pernyataan pendapat, 
(5) nie ngajukan rancangan undang-undang. (6) mengajukan/ 

menganjurkan seseorang untuk jabatan tertentu jika ditentukan oleh 
suatu peraturan perundang-undangan, (7) menentukan anggaran DPR 
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RI, dan (8) memanggil seseorang. Disamping hak-hak tersebut, yang 

pada dasamya adalah hak-hak Anggota, Anggoca Dewanjuga mempunyai 

hak mengajukan pertanyaan, protokoler dan keuangan/administrasi 

sebagai hak anggota. 

Tidak berlebihan apabila rakyat Indonesia dari semua tingkatan 

memprediksi, bahwa potret Dewan Perwakilan Rakyat Republik 

Indonesia atau Badan Legislatif di era Reformasi, yang dihasilkan oleh 

Pemilu 1999, akan mengalami perubahan yang sangat signifikan, 

Dalam kaitan kewenangan di bidang legislasi, sesuai dengan semangat 

reformasi terjadi pergeseran pemegang hak membentuk undang-undang 

dari Presiden kepada DPR. Presiden hanya memiliki atau mempunyai 

hak mengajukan RUU sama seperti anggota DPR, sesuai ketentuan 

Pasal 5 ayat (I) dan Pasal 21 ayat ( 1) UUD 1945. Pemegang kekuasaan 

membentuk undang-undang yang semula berada di eksekutif sekarang 

berada di tangan DPR, sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) 

Perubahan UUD 1945. Konsekuensi dan implikasi dari pergeseran ini 

adalah bahwa DPR harus pro-aktif dalam proses pembentukan undang 

undang. Sikap proaktif tersebut diwujudkan antara lain melalui 

penggunaan hak usu! inisiatif DPR, baik oleh Anggota maupun melalui 

komisi atau gabungan komisi, serta peningkatan kualitas dan kuantitas 

undang-undang yang dihasilkan. 

Kewenangan DPR dibidang pengawasan ada perubahan yaitu adanya 

pembatasan terhadap beberapa hak prerogatif Presiden yang sebelumnya 

tidak melibatkan DPR, sekarang harus dikonsultasikan terlebih dahulu 

atau rnendapat persetujuan/pertimbangan DPR. Perubahan tersebut 

adalah (a) terhadap Pasal 13 Ayat (I), dalam hal mengangkat duta, 

Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat; (b) 
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Pasal 13 Ayat (2), dalam hal Presiden menerima penemparan duta negara 

lain dengan memperhatikan penimbangan Dewan Perwakilan Rakyat; 

dan (C) Pasal 14 Ayat (2) Presiden mernberi arnnesti dan abolisi dengan 
mernperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Berbagai 
Sadan sesuai perintah undang-undang. mengusulkan seseorang untuk 

m enduduk i ja b ar a n tertentu d itug a s k a n k e p a d a DPR untuk 

mencrapkannya Kewenangan seperti ini pada masa yang lalu ada pada 

eksekutif. dan saat ini bergescr kepada lembaga legislatif. Kewenangan 
di bidang pengawasan ini diperkuat dengau penerapan hak soe-poena, 
yaitu hak mcmanggil seseorang yang disertai dengan ancarnan pidana 

bagi pejabat yang tidak mernenuhi pemanggilan tersebut berdasarkan 
U ndang-undang nornor 4 Tahun 1999 renrang Susunan dan Kedudukan 

MPR, DPR dan DPRD. Pencrapan hak soe-pocna ini. sangat efektif 

dilaksanakan oleh Komisi-kornisi Dewan. Pelaksanaan hak inilah yang 

sangat rnenonjol yang mernbedakan DPR hasil Pernilu 1999 dengan 
D PR-D PR periode sebelumnya 

Pergeseran dan pcningkatan kewenangan dan kekuasaan DPR 
tersebut, sccara langsung rneningkatkan beban dan tanggung jawab DPR, 

yang sekaligus menunjukkan bahwa peran DPR dalarn sistern 
kctarancgaraan menjadi sernakin signifikan dalam upaya menyalurkan 

aspirasi masyarakat Hal ini dilakukan oleh DPR dengan mernberikan 

keleluasaan kesernpatan kepada masyarakat untuk menyampaikan 
aspirasinya. baik secara langsung ataupun mclalui surat. sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku 

Kewenangan DPR di bidang penetapan Anggaran. Dewan berusaha 

untuk melakukan format dan strukrur APBN yang baru. seiring dengan 
sernangat reformasi dibidang kebijakan fiskal dalam upaya rneningkatkan 
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