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  Mekanisme Pelaksanaaa Checks And BalancesAnlara Kekuasaan 

EksekutifDanLegislatif Dalam Pembentukan PeraturanPerundangUndangan Di 

Indonesia 

ABSTRAK 

Skripsi ini mengkaji mengenai Mekanisme Pelaksanaan Checks And 
Ba!ancesAntara Kekuasaan Eksekutif Dan Legislatif Dalam Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan Di Indonesia. Metodepenelitian yang digunakan adalah 
penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan penelitian yaitu pendekatan 
perundang-undangan (statute approach)dan pendekatan konseptual ( conseptual 
approach). Mekanisme pembentukan UU di Indonesia seperti yang diatur di dalam 
peraturan perundang-undangan yaitu tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, 
pengesahan, dan pengundangan. Pada tahap pembahasan inilah sesungguhnya prinsip 
checks and balances terjadi yang mana pada tahap pembahasan ini RUU yang 
diajukan dapat diterima atau ditolak.pada tahap tersebut adanya saling mengawasi 
dan kerjasama antara kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif dalam 
pembentukan perundang-undangan. Adakalahnyaprinsip checks and balances 
tersebut diabaikan oleh pembentuk UU. Akibatnya, UU yang dihasilkan tersebut 
dapat diuji/Judicial Review di MK, terjadi perselisihan antara DPR dan Presiden serta 
lamanya proses pembentukan UU. Selain itu berimplikasi terhadap 
ekonomi/pernbangunanrnenyebabkan kurangnya baik investor asing maupun dalam 
negeri untuk menanamkan modalnya di Indonesia. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Kekuasaan itu layaknya senjata tajam yang tergantung kepada siapa dan untuk 

tujuan apa digunakan, dengan kata lain kekuasaan itu sangat tergantung bergantung 

dengan bagaimana pemegang kekuasaan itu menjalankannya.
1

 Sehingga untuk 

mengontrol/membatasi agar berjalan semestinya maka digunakanlah hukum sebagai 

pembatasnya. Seperti yang dikatakan oleh Lord Acton “Power tends to corrupt, 

absolute power corrupts absolutely”.
2
 Bahwa kekuasaan yang tersentral/terpusat 

pada satu tangan akan mudah disalahgunakan/diselewengkan. Untuk itu hadir sebuah 

konsep yang menjelaskan bagaimana kekuasaan disebarkan, agar tidak terkonsentrasi 

pada satu  tangan, Konsep itu adalah demokrasi yang sangat lekat dengan prinsip 

trias politica.
3
 

Prinsip trias politica dikembangkan oleh Montesquieu, yang dimuat di dalam 

buku “L’Esprit des Lois” (1748) yang mengikuti jalan pikir Jhon Locke, membagi 

kekuasaan negara dalam tiga cabang, yaitu :
4
 

i. Kekuasaan legislatif sebagai pembuat undang-undang; 

ii. Kekuasaan eksekutif sebagai yang melaksanakannya; dan 

iii. Kekuasaan untuk menghakim atau yudikatif. 

                                                           
1
Dewa Gede Atmadja, Hukum Kostitusi Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah 

Perubahan UUD 1945, Setara Press, Malang, 2010, hal.4. 
2
Ibid, hal. 5. 

3
Ibid,  

4
Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II, Jakarta: Sekretariat Jenderal 

dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006, hal 13. 
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Dari klasifikasi Montesquieu inilah dikenal pembagian kekuasaan negara 

modern dalam tiga fungsi yaitu legislatif (the legislative function), eksekutif (the 

executive or administrative function), dan yudisial (the judicial function). 

Sebelumnya, Jhon Locke juga membagi kekuasaan negara dalam 3 fungsi, tetapi 

berbeda isinya. Menurut Jhon Locke, fungsi-fungsi kekuasaan negara itu meliputi :
5
 

i. Fungsi legislatif; 

ii. Fungsi eksekutif; dan 

iii. Fungsi federatif. 

 

Di samping itu, dalam studi ilmu administrasi publik atau public 

adminstration dikenal pula adanya teori yang membagi kekuasaan ke dalam dua 

fungsi saja yaitu, fungsi pembuat kebijakan (policy making function) dan fungsi 

pelaksana kebijakan (policy executing function).
6

 Semua usaha membagi dan 

membedakan serta bahkan memisah-misahkan fungsi-fungsi kekuasaan itu ke dalam 

beberapa cabang, pada pokoknya adalah dalam rangka membatasi kekuasaan itu 

sendiri sehingga menjadi sumber kesewenang-wenangan.
7

Patut dicatat bahwa 

kekuasaan haruslah dibatasi agar tidak menimbulkan tindakan ataupun perbuatan 

absolutisme yang menimbulkan penindasan dan kekerasan dari pemegang kekuasaan 

tersebut. Montesquieu menegaskan bahwa kebebasan akan menjadi taruhan jika 

semua cabang kekuasaan berada pada satu tangan tanpa pengawasan.
8
 

                                                           
5
Ibid 

6
Ibid, hal.7. 

7
Ibid 

8
Ibid 
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Pembatasan kekuasaan erat kaitannya dengan pemisahan kekuasaan. Dalam 

doktrin pemisahan kekuasaan dibedakan menjadi dua sifat yaitu yang bersifat 

horizontal dan vertikal. Pemisahan kekuasaan yang bersifat horizontal (separation of 

power) dalam arti kekuasaan dipisah-pisahkan ke dalam fungsi-fungsi yang tercermin 

dalam lembaga negara yang sederajat dan saling mengimbangi (checks and balances), 

sedangkan pembagian kekuasaan (distribution of power) yang bersifat vertikal dalam 

arti perwujudan kekuasaan itu dibagikan secara vertikal kebawah kepada lembaga-

lembaga tinggi negara di bawah lembaga pemegang kedaulatan rakyat.
9
 

Sebelum reformasi (Pada zaman orde lama dan orde baru) pemisahan 

kekuasaan bersifat vertikal, dalam artian MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) 

selaku pemegang kekuasaan tertinggi, hal ini seperti disebutkan di dalam Pasal 1 

Ayat 2 UUD 1945 sebelum amandemen, yang menyebutkan “Kedaulatan berada di 

tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”. 

Dengan pernyataan “dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat” 

bahwa ada penafsiran bahwa hanya MPR yang melakukan kedaulatan rakyat, 

sedangkan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) yang merupakan wakil rakyat 

dipandang tidak melaksanakan kedaulatan rakyat.  

Sebelum perubahan UUD 1945, di Indonesia mengenal enam lembaga tinggi 

negara, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat 

(DPR), Mahkamah Agung (MA), Presiden, Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), 

                                                           
9
Susanto Polamolo, Reformasi Konstitusi Indonesia: Fenomena Transisi Kekuasaan, Jurnal 

Ilmu Hukum Supremasi Hukum, Vol. 11, Nomor 2, Juni 2014, hal. 8. 
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Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Dari keenam lembaga tinggi tersebut hanya 

MPR yang bersifat khas Indonesia dan merupakan lembaga tertinggi negara, 

sedangkan lima lembaga lainnya merupakan lembaga berasal dari cetak biru 

kelembagaan yang dicontoh dari zaman Belanda. Apalagi unsur-unsur keanggotaan 

MPR juga mengambarkan adanya semangat kombinasi ini, yaitu terdiri dari anggota 

DPR ditambah dengan Utusan Daerah (UD) dan Utusan Golongan (UG), sehingga 

keseluruhan anggota MPR benar-benar diharapkan mencerminkan dan dianggap 

sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian keberadaan MPR 

benar-benar mencerminkan seluruh lapisan dan golongan rakyat, sehingga tepat 

diberi kedudukan tertinggi (supreme).
10

 

Akan tetapi, walaupun MPR diberi kedudukan sebagai lembaga tertinggi, 

dalam struktur UUD 1945 menempatkan dan memberikan kekuasaan yang sangat 

besar terhadap Presiden sebagai pemegang eksekutif.Presiden tidak hanya sebagai 

pemegang dan menjalankan kekuasaan pemerintahan (chief executive), tetapi juga 

menjalankan kekuasaan untuk menbentuk Undang-Undang, di samping hak yang 

konstitusional khusus (lazimnya disebut hak prerogatif presiden) seperti memberi 

grasi, amnesti, abolisi dan lain-lainnya. UUD 1945 tidak cukup memuat sistem 

checks and balances antar cabang-cabang pemerintahan (lembaga negara) untuk 

menghindari penyalagunaan kekuasaan atau suatu tindakan melampaui wewenang. 

Akibatnya kekuasaan Presiden yang besar makin menguat (heavy) karena tidak cukup 

                                                           
10

Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta, Konpress, 2005, 

hal. 134-135. 
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mekanisme kendali dan pengimbang dari cabang-cabang kekuasaan lainnya (The 

Consentaration of Power of President).
11

 

Dalam keanggotaan MPR terdiri dari anggota DPR ditambah dengan Utusan 

Daerah (Utusan Daerah) dan Utusan Golongan (Utusan Golongan), dari ketiga 

lembaga tersebut tidak ada lembaga yang terlalu dominan dalam keanggotaan MPR 

ditambah Ketua MPR dipimpin oleh partai yang memenangi pemilu. Sehingga 

apabila eksekutif mampu “merangkul” MPR, maka akan menambah letigimasi 

kekuasaan dari eksekutif tersebut, dan akibatnya lembaga eksekutif mengontrol 

lembaga lain dalam melakukan tindakan apapun. Hal ini lah yang dirasakan oleh 

masyarakat baik pada zaman orde lama maupun orde baru.
12

 

Mahfud MD menyebutkan beberapa kelemahan dari UUD 1945 sebelum masa 

perubahan (amandemen) yang menyebabkan tidak demokratisnya Indonesia, yaitu:
13

 

i. UUD 1945 membangun sistem politik yang bersifat executive heavy 

dengan memberi porsi yang sangat besar kepada kekuasaan Presiden tanpa 

adanya mekanisme checks and balances yang memadai; 

ii. UUD 1945 terlalu banyak memberi atribusi dan delegasi kewenangan 

kepada presiden untuk mengatur lagi hal-hal penting dengan UU ataupun 

peraturan pemerintah; 

iii. UUD 1945 membuat beberapa peraturan yang ambigu atau multi tafsir 

sehingga bisa ditafsirkan dengan bermacam-macam tafsir, tetapi tafsir yang 

diterima adalah tafsir yang dibuat oleh presiden; 

iv. UUD 1945 lebih mengutamakan semangat penyelenggaraan negara dari 

pada sistemmya. 

 

                                                           
11

Purnomo Hadi, Mei 2013, Konstitusi Indonesia,  artikel dari 

Http://hukum.kompasiana.com/2010/10/25/konstitusi-indonesia-301947.html, diakses tanggal 8 

September 2017, Pukul 20.58 WIB. 
12

Daniel Samosir, Faktor-Faktor yang Menyebabkan Materi Muatan Undang-Undang 

Bertentangan Dengan UUD 1945, Jurnal Konstitusi, Jakarta, Mahkamah Konstitusi, hal. 3 
13

 Mahfud MD, Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia, Edisi Revisi, Jakarta, Rinneka 

Cipta, 2001, hal. 155-157. 

http://hukum.kompasiana.com/2010/10/25/konstitusi-indonesia-301947.html
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Setelah masa reformasi, dengan jatuhnya orde baru, hal yang paling utama 

diinginkan oleh masyarakat adalah tuntutan untuk perubahan pada UUD 1945 yang 

dirasakan  memberikan terlalu besar kekuasaan pada lembaga eksekutif yang 

berimbas pada otoritarianisme. Jimly Asshiddiqie mengemukakan pandangannya 

mengenai empat faktor utama yang menjadi dasar pendorong atau motivasi 

perubahan UUD 1945, yaitu:
14

 

i. Filosofis, antara lain didekati dari sifat hukum tertulis, tidak pernah 

sempurna; 

ii. Sosiologis, perngalaman selama 40 tahun di bawah UUD 1945, yang 

terjadi adalah suatu bentuk penyelewengan pemerintah yang otoritarin, 

bertentangan dengan cita-cita kemerdekaan dan dasar-dasar konstitusi 

untuk membangun negara demokratis berdasarkan atas hukum; 

iii. Historis, berkenaan dengan riwayat pembentukan dan pemberlakuan 

kembali UUD 1945, yang bersifat darurat dan sementara; 

iv. Yuridis, yaitu ketentuan-ketentuan hukum yang membuka peluang dan 

berbagai kelemahan hukum dalam muatan UUD 1945. 

 

Setelah perubahan pada UUD 1945 membawa dampak 

perubahankelembagaan dan kewenangan pada lembaga negara di Indonesia. 

Perubahan pada kekuasaan kelembagaan negara yang sebelumnya bersifat vertikal 

berubah menjadi horizontal fungsional dengan prinsip saling mengimbangi dan saling 

mengawasi antar lembaga negara (checks and balances).
15

 

Begitu juga berkaitan pada pembentukan UU, yang sebelumnya bersifat 

executive heavy berubah menjadi legislative heavy.Perubahan UUD 1945 pada Pasal 

5 dan Pasal 20 dipandang sebagai permulaan terjadinya pergeseran dari executive 

                                                           
14

Jimly Asshiddiqie, Gagasan Amandemen UUD 1945 dan Pemilihan Presiden Secara 

Langsung, Jakarta : Setjen & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006, hal. 29. 
15

Jimly Asshiddiqie, Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di 

Indonesia, Jakarta: Ichtiar Baru-van Hoeve, 1994, hal. 131-132 
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heavy ke arah legislativ heavy. Perubahan pada pasal-pasal tersebut memindahkan 

titik berat kekuasaan membentuk undang-undang yang semula berada pada Presiden 

beralih kepada DPR. Sementara itu, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) juga dapat 

mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah. 

Pengaturan mengenai kekuasaan dalam membentuk UU dalam UUD 1945 

menunjukkan adanya keterlibatan tiga lembaga tinggi negara, yaitu DPR, Presiden 

dan DPD. Dengan demikian, diharapkan akan terwujud checks and balances dalam 

pembentukan undang-undang. Walaupun kekuasaan pembentukan undang-undang 

ada pada DPR, tetapi Presiden dan DPD dapat berperan dalam mengawasi dan 

mengimbangi dalam pembentukan suatu UU. Dengan pergeseran kewenangan 

membentuk undang-undang ini, maka sesungguhnya ditinggalkan pula teori 

“pembagian kekuasaan” (distribution of power) dengan prinsip supremasi MPR, 

menjadi “pemisahan kekuasaan” (sparation of power) dengan prinsip checks and 

balances sebagai ciri perekatnya.
16

 

Proses pembentukan UU telah diatur dalam UU No 12 Tahun 2011 Tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam UU tersebut dijelaskan 

sistematika proses pembentukan perundang-undangan. Perencanaan penyusunan UU 

dilakukan dalam Prolegnas (Program Legislasi Nasional). Pengertian Prolegnas 

seperti yang disebutkan dalam Pasal 1 butir  9 adalah instrumen perencanaan program 

pembentukan Undang-Undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan 

                                                           
16

Ni’matul Huda, Hukum Tata Negara  Indonesia, Jakarta, PT  Raja Grafindo Persada, 2005, 

hal. 101 
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sistematis. Dalam penyusunan Prolegnas  dilaksanakan oleh DPR dan Presiden, 

dalam Prolegnas memuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:
17

 

a. pengesahan perjanjian internasional tertentu; 

b. akibat putusan Mahkamah Konstitusi; 

c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 

d. pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah Provinsi dan/atau 

Kabupaten/Kota; dan 

e. penetapan/pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. 

 

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan (khususnya pembentukan 

UU) seperti yang dimuat dalam UU No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan. secara garis besar disebutkan bahwa proses 

pembentukan UU terbagi menjadi 5 tahap yakni perencanaan, penyusunan, 

pembahasan, pengesahan dan pengundangan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17

Lihat Pasal 23 Ayat  UU No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan 
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Diagram 1. Skema Pembentukan UU menurut UU No 12 Tahun 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Perencanaan 

tahap dimana DPR dan Presiden (serta DPD terkait RUU 

tertentu) menyusun daftar RUU yang akan disusun ke depan 

 Penyusunan 

tahap penyiapan sebelum sebuah RUU dibahas bersama 

antara DPR dan Pemerintah 

Pengundangan 

penempatan UU yang telah disahkan ke dalam Lembaran Negara 

(LN), yakni untuk batang tubung UU, dan Tambahan Lembaran 

Negara (TLN)m yakni untuk penjelasan UU dan lampirannya, jika 

ada. 

Pembahasan 

Pembahasan materi RUU antara DPR dan Presiden (juga dengan 

DPD, khusus untuk topik-topik tertentu) melalui 2 tingkat 

pembicaraan. Tingkat 1 adalah pembicaraan dalam rapat komisi, 

rapat gabungan komisi, rapat badan legislasi, rapat badan anggaran 

atau rapat panitia khusus. Tingkat 2 adalah pembicaraan dalam rapat 

paripurna. 

Pengesahan 

Setelah ada persetujuan bersama antara DPR dan Presiden terkait 

RUU yang dibahas bersama, Presiden mengesahkan RUU tersebut 

dengan cara membubuhkan tanda tangan pada naskah RUU. 

Penandatanganan ini harus dilakukan oleh presiden dalam jangka 

waktu maksimal 30 hari terhitung sejak tanggal RUU tersebut 

disetujui bersama oleh DPR dan Presiden. 

1. 

1 

! 
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Mekanisme checks and balances dalam proses pembentukan UU memang 

mempunyai dampak positif yang bisa mencegah dominasi dari salah satu lembaga, 

namun juga mekanisme tersebut mempunyai dampak negatif, seperti terkadang 

timbul kebuntuan jalan dan membuat jalannya pembentukan peraturan perundang - 

undangan berhenti. Jika lembaga negara masih mementingkan keinginan masing-

masing, maka benar apa yang dinyatakan oleh Ismail Suny, menurutnya dalam suatu 

negara hukum yang penting bukan ada atau tidaknya Trias Politica itu, persoalannya 

adalah dapat atau tidak kah alat-alat kekuasaan negara itu dihindarkan dari praktek 

tirani. Menurutnya, hal itu tidaklah tergantung pada adanya pemisahan kekuasaan 

kekuasaan, tetapi pada adanya sendi negara demokrasi yaitu kedaulatan rakyat.
18

 Jika 

prinsip checks and balances yang selalu menjadi senjata bagi lembaga eksekutif dan 

lembaga legislatif untuk menghambat kinerja masing-masing lembaga maka hal itu 

akan menimbulkan kekacauan dalam sistem bernegara, termasuk dalam proses 

pembentukan peraturan perundang – undangan. Berdasarkan hal itu, maka menjadi 

relevan untuk membahas mengenai prinsip checks and balances antara eksekutif dan 

legislatif dalam proses pembentukan peraturan perundang – undangan dalam sistem 

ketatanegaraan Indonesia pasca reformasi ini. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan 

permasalah sebagai berikut: 

                                                           
18

Ismail Suny, Pergeseran Kekuasaan Eksekutif,  Jakarta,  Aksara Baru,  1986, hal.16 
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1. Bagaimana mekanisme checks and balances antara kekuasaan eksekutif dan 

legislatif dalam pembentukan peraturan perundang - undangan? 

2. Apa akibat hukumnya jika prinsip checks and balances antara kekuasaan 

eksekutif dan legislatif  dalam pembentukan perundang-undangan tersebut 

tidak dipatuhi oleh salah satu lembaga tinggi negara tersebut? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bahan hukum yang akan diolah 

dan dianalis dengan tujuan : 

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis mekanisme checks and balances antara 

kekuasaan eksekutif dan legislatif dalam proses pembentukan peraturan 

perundang-undangan. 

2. Untuk menjelaskan dan menganalisisakibat hukum jika prinsip checks and 

balances antara kekuasaan eksekutif dan legislatif  dalam pembentukan 

perundang-undangan tersebut tidak dipatuhi oleh salah satu lembaga tinggi 

negara tersebut. 

3.  

D. Manfaat Penelitian 

Penulisan dari hasil penelitian yang akan dilakukan ini diharapkan dapat 

memberi manfaat seperti : 
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1. Manfaat Teoritis 

Memberikan sumbangan pemikiran bagi kalangan akademis maupun 

masyarakat terkait dengan mekanisme checks and balances antara kekuasaa eksekutif 

dan legislatif yang diatur dalam UUD 1945 dan akibat hukum dari tidak dipatuhinya 

sistem checks and balances antara kekuasaan eksekutif dan legislatif dalam 

pembentukan perundang-undangan; 

 

2. Manfaat Praktis 

Memberikan masukan secara praktis dan sumbangan pemikiran bagi pembaca,  

masyarakat umum ataupun praktisi umum mengenai  mekanisme checks and 

balances antara kekuasaan eksekutif dan legislatif yang diatur dalam UUD 1945 dan 

akibat hukum dari tidak dipatuhinya sistem checks and balances antara kekuasaan 

eksekutif dan legislatif dalam pembentukan perundang-undangan; 

 

E. Kerangka Konsep 

1. Prinsip Trias Politica 

Persoalan pembatasan kekuasaan (limitation of power) berkaitan dengan 

dengan teori pemisahan kekuasaan (separation of power) dan teori pembagian 

kekuasaan (division of power atau distribution of power). Pada umumnya, konsep 

pemisahan kekuasaan atau pembagian kekuasaan dianggap berasal dari Montesquieu 

dengan trias politica-nya. Berdasarkan konsep trias politica atau tiga fungsi 
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kekuasaan, yang dalam pandangan Montesquieu harus dibedakan dan dipisahkan 

secara struktural dalam organ-organ yang tidak saling mencampuri urusan masing-

masing. Kekuasaan legislatif hanya dilakukan oleh lembaga legislatif, kekuasaan 

eksekutif hanya dilakukan oleh lembaga eksekurif, dan begitu juga kekuasaan 

yudikatif hanya dilakukan oleh cabang lembaga yudisial.  

Pada umumnya, doktrin pemisahan kekuasaan yang dikemukan oleh 

Montesquieu itu, dianggap oleh para ahli sebagai pandangan yang tidak realistis dan 

jauh dari kenyataan. Pandangan itu dianggap oleh para ahli sebagai kekeliruan 

Montesquieu dalam memahami sistim ketatanegaraan Inggris yang menjadi objek 

telaah untuk mencapai kesimpulan mengenai trias politica-nya. Banyak sekali pro 

dan kontra yang timbul di kalangan para sarjana mengenai pandangan Montesquieu di 

lapangan ilmu politik dan hukum.Oleh karena itu, dengan menyadari banyaknya 

kritik terhadap teori trias politica Monstesquieu, para ahli hukum di Indonesia 

seringkali menarik kesimpulan seakan-akan istilah pemisahan kekuasaan (separation 

of power) yang dipakai oleh Montesquieu itu sendiri pun tidak dapat dipergunakan.
19

 

Kadang-kadang istilah separation of power diidentikkan pula dengan istilah 

distribution of power atau setidaknya dipakai sebagai penjelasan atas kata separation 

of power.Separation of power diartikan oleh O. Hood Phillips dan yang lainnya 

sebagai the distribution of the various powers of government among different organs. 

                                                           
19

 Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II, Op.cit, hal.15 
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Dengan perkataan lain, kata separation of power diidentikkan dengan distribution 

ofpower.
20

 

Oleh karena itu, istilah-istilah separation of powers, division of powers, 

distribution of powers, dan demikian pula istilah-istilah pemisahan kekuasaan dan 

pembagian kekuasaan, sebenarnya mempunyai arti yang sama saja, tergantung 

konteks pengertian yang dianut. Misalnya, dalam konstitusi Amerika Serikat, kedua 

istilah separation of power dan division of power juga sama-sama digunakan. Hanya 

saja, istilah division of power itu digunakan dalam konteks pembagian kekuasaan 

antara federal dan negara bagian, atau yang menurut pengertian Arthus Mass yang 

terkait dengan pengertian territorial division of powers. Sedangkan, istilah separa- 

tion of powers dipakai dalam konteks pembagian kekuasaan di tingkat pemerintahan 

federal, yaitu antara legislature,  the  executive,  dan  judiciary.
21

 

Dengan demikian, dapat dibedakan penggunaan istilah pembagian dan 

pemisahan kekuasaan itu dalam dua konteks yang berbeda, yaitu konteks hubungan 

kekuasaan yang bersifat horizontal atau vertikal.Dalam konteks yang vertikal, 

pemisahan kekuasaan atau pembagian kekuasaan itu dimaksudkan untuk 

membedakan antara kekuasaan pemerintahan atasan dan kekuasaan pemerintahan 

bawahan, yaitu dalam hubungan antara pemerintahan federal dan negara bagian 

dalam negara federal (federal state), atau antara pemerintah pusat dan pemerintahan 

                                                           
20

 Ibid 
21

 Ismail Sunny, Op.cit, hal. 25. 
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daerah provinsi dalam negara kesatuan (unitary state). Perspektif vertikal versus 

horizontal ini juga dapat dipakai untuk membedakan antara konsep pembagian 

kekuasaan (division of power) yang dianut di Indonesia sebelum perubahan UUD 

1945, yaitu bahwa kedaulatan atau kekuasaan tertinggi dianggap berada di tangan 

rakyat dan dijelmakan dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga 

tertinggi negara.Sistem yang dianut oleh UUD 1945 sebelum perubahan itu dapat 

dianggap sebagai pembagian kekuasaan (division of power) dalam konteks 

pengertian yang bersifat vertikal. Sedangkan sekarang, setelah Perubahan Keempat, 

sistem yang dianut oleh UUD 1945 adalah sistim pemisahan kekuasaan (separation 

of power) berdasarkan prinsip checks and balances, hal ini dapat dilihat pada Pasal 

5, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 20, Pasal 22 yang temuat dalam UUD 1945.
22

 

 

2. Prinsip Checks and Balances 

Prinsip checks and balances dikemukakan pertama kali oleh Baron de 

Montesquieu. Gagasan ini lahir sebagai hasil dari ajaran klasik tentang pemisahan 

kekuasaan (separation of power), dan pertama kali diadopsi ke dalam konstitusi 

negara oleh Amerika Serikat (US Constitution 1789). Berdasarkan ide ini, suatu 

negara dikatakan memiliki sistem check and balances yang efektif jika tidak ada 

satu pun cabang pemerintahan yang memiliki kekuasaan dominan, serta dapat 

dipengaruhi oleh cabang lainnya. Secara tersirat dapat dikatakan bahwa hakikat dari 

prinsip check and balances adalah menjamin adanya kebebasan dari masing-masing 

                                                           
22

Ibid, hal. 17. 

http://temukanpengertian.blogspot.com/2015/08/pengertian-negara-federasi-serikat.html
http://temukanpengertian.blogspot.com/
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cabang kekuasaan yang satu terhadap kekuasaan lainnya.
23

 

Secara etimologis, checks and balances memiliki dua suku kata,  

yakni checks dan balances. Komponen pertama mengandung arti adanya hak untuk 

ikut memeriksa, menilai, mengawasi atau mencari informasi dan konfirmasi terhadap 

suatu keadaan (the right to check),  sedangkan komponen kedua merujuk pada alat 

untuk mencari  keseimbangan (the means to actively balance out imbalances). 

Dengan mendasarkan pada spektrum pelaksanaannya, prinsip checks and 

balances dapat diklasifikasikan menjadi dua macam yakni:
24

 

(1).Pelaksanaan checks and balances internal dalam cabang kekuasaan 

tertentu; 

(2). Pelaksanaan checks and balances antara cabang-cabangkekuasaan. 

 

Esensi pokok dari prinsip checks and balances ini adalah menjamin adanya 

kebebasan dari masing-masing cabang kekuasaan negara sekaligus menghindari 

terjadinya interaksi atau campur tangan dari kekuasaan yang satu terhadap kekuasaan 

lainnya. Dengan kata lain, inti gagasan demokrasi konstitusional adalah menciptakan 

keseimbangan dalam interaksi sosial politik. Namun, upaya menciptakan 

keseimbangan tersebut tidak dilakukan dengan melemahkan fungsi, mengurangi 

independensi, atau atau mengkooptasi kewenangan lembaga lain yang justru akan 

mengganggu kinerja lembaga yang bersangkutan.
25

 

Dengan demikian, checks and balances sesungguhnya bukanlah tujuan dari 

                                                           
23

Titik Triwulan Tutik, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen 

UUD1945, Jakarta, Kencana, 2011, hal. 147 
24

Ibid, hal. 148. 
25

 Ni’matul Huda, Op. Cit, hal. 105. 



17 
 

 
 

penyelenggaraan entitas politik bernama negara (nation-state). Konsep ini lebih 

merupakan elemen pemerintahan demokratis untuk mewujudkan cita-cita besar 

membangun sosok pemerintahan yang demokratis (democratic and egalitarian), 

bersih dan kuat (good and strong), serta mendorong perwujudan good 

society, melalui penyempurnaan tata hubungan kerja yang sejajar dan harmonis 

diantara pilar-pilar kekuasaan dalam negara.
26

 

 

3. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (“UUD 1945”), 

kekuasaan untuk membentuk undang-undang (“UU”) ada pada Dewan Perwakilan 

Rakyat (“DPR”). Selanjutnya, di dalam Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 diatur bahwa 

setiap rancangan undang-undang (“RUU”) dibahas oleh DPR dan Presiden untuk 

mendapatkan persetujuan bersama.
27

 

Undang-undang (UU) adalah produk hukum yang dibentuk oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden, serta, untuk UU tertentu, melibatkan 

Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Secara garis besar proses pembentukan undang-

undang terbagi menjadi 5 (lima) tahap, yakni perencanaan, penyusunan, 

pembahasan, pengesahan dan pengundangan. Perencanaan adalah tahap dimana 

DPR dan Presiden (serta DPD terkait RUU tertentu) menyusun daftar RUU yang 

akan disusun ke depan. Proses ini umumnya kenal dengan istilah penyusunan 

                                                           
26

Ibid, hal. 106. 
27

Ilman Hadi, Rabu, 10 Oktober 2012, pembentukan undang-undang, artikel dari 

http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt506c3ff06682e/pembuatan-undang-undang, diakses pada 

30 September 2017, pukul 19.54 WIB. 

http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ca2eb6dd2834/nprt/lt49c8ba3665987/uud-undang-undang-dasar-1945
http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt506c3ff06682e/pembuatan-undang-undang
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Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Hasil pembahasan tersebut kemudian 

dituangkan dalam Keputusan DPR.Tahap Penyusunan RUU merupakan tahap 

penyiapan sebelum sebuah RUU dibahas bersama antara DPR dan Pemerintah.
28

 

Pembahasan materi RUU antara DPR dan Presiden (juga dengan DPD, 

khusus untuk topik-topik tertentu) melalui 2 tingkat pembicaraan.Tingkat 1 adalah 

pembicaraan dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat badan legislasi, rapat 

badan anggaran atau rapat panitia khusus. Tingkat 2 adalah pembicaraan dalam rapat 

paripurna. Setelah ada persetujuan bersama antara DPR dan Presiden terkait RUU 

yang dibahas bersama, Presiden mengesahkan RUU tersebut dengan cara 

membubuhkan tanda tangan pada naskah RUU. Penandatanganan ini harus 

dilakukan oleh presiden dalam jangka waktu maksimal 30 hari terhitung sejak 

tanggal RUU tersebut disetujui bersama oleh DPR dan Presiden.Pengundangan 

adalah penempatan UU yang telah disahkan ke dalam Lembaran Negara (LN), yakni 

untuk batang tubung UU, dan Tambahan Lembaran Negara (TLN)m yakni untuk 

penjelasan UU dan lampirannya, jika ada. TLN.Sebelum sebuah UU ditempatkan 

dalam LN dan TLN, Menteri Hukum dan HAM terlebih dahulu membubuhkan 

tanda tangan dan memberikan nomor LN dan TLN pada naskah UU. Tujuan dari 

pengundangan ini adalah untuk memastikan setiap orang mengetahui UU yang akan 

mengikat mereka.
29

 

                                                           
28

Tim Database kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, September 2017, Database 

Peraturan, Artikel dari http://peraturan.go.id/welcome/index/prolegnas_pengantar.html, diakses pada 

30 September 2017, pukul 19.56 WIB. 
29

Ibid. 

http://peraturan.go.id/welcome/index/prolegnas_pengantar.html
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F. Ruang Lingkup Penelitian 

Pembahasan dalam penelitian ini dibatasi hanya mengenai  mekanisme checks 

and balances antara kekuasaa eksekutif dan legislatif yang diatur dalam UUD 1945 

dan akibat hukum jika prinsip checks and balances antara kekuasaan eksekutif dan 

legislatif  dalam pembentukan perundang-undangan tersebut tidak dipatuhi oleh salah 

satu lembaga tinggi negara tersebut. 

 

G. Metode Penelitian  

Metode merupakan jalan atau cara yang ilmiah untuk mengetahui sesuatu 

dengan menggunakan cara-cara yang sistematis, di mana metode tersebut 

menyangkut cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang 

bersangkutan.
30

 Penelitian hukum merupakan suatu usaha untuk menganalisa serta 

mengadakan konstruksi dengan menggunakan metodologi yang berarti suatu 

penelitian dilakukan dengan metode dan cara tertentu, sistematis yang berarti harus 

mengikuti langkah-langkah tertentu, dan konsisten yakni dilakukan secara taat asas.
31

 

Dengan kata lain, penelitian dapat dikatakan sebagai sarana untuk menambah, 

memperkuat, dan mengembangkan ilmu pengetahuan manusia. 

Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam data diantaranya 

sebagai berikut : 

                                                           
30

Koentjaraningrat, Metode Penelitian Masyarakat, Gramedia, Jakarta, 1997, hlm.16. 
31

Soerjono Soekanto,Pengantar Penelitian Hukum, UI- Press, Jakarta, 1986, hlm.3. 
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1. Tipe Penelitian 

penulisan menggunakan tipe penelitian hukum normatif yuridis. Dalam 

penelitian normatif yuridis ini bersifat deskriptif analitis
32

, penulis melakukan 

penelitian terhadap peraturan perundang-undangan dan bahan hukum yang 

berhubungan dengan judul skripsi “Mekanisme pelaksanaan checks and balances    

antara kekuasaan eksekutif dan legislatif dalam pembentukan peraturan perundang-

undangan di indonesia”. 

2. Bahan Hukum 

Penulisan skripsi ini menggunakan beberapa bahan hukum, bahan hukum 

tersebut diperoleh melalui penelusuran kepustakaan dan dokumen-dokumen. 

 

a. Bahan Hukum Primer 

I. Undang-Undang Dasar 1945; 

II. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan; 

III. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan 

Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah; 

IV. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 

2012 tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Nasional; 

                                                           
32

Penelitian Deskriptif Analitis Ialah penelitian yang tidak semata-mata menjelaskan, akan 

tetapi juga memaparkan dan menganalisis isi dan struktur hukum positif yang berlaku 



21 
 

 
 

V. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 

2012 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang 

 

b. Bahan Hukum Sekunder 

yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai kedudukan dari 

bahan hukum primer, meliputi: 

I. Buku-buku Literatur; 

II. Hasil-hasil penelitian, seminar, sosialisasi, atau penemuan ilmiah; 

III. Ketentuan-ketentuan lain yang memiliki keterkaitan langsung dan relevan 

dengan objek kajian penelitian; 

 

c. Bahan Hukum Tersier 

Yaitu bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan 

penjelasanterhadap bahan hukum primer dan sekunder68 meliputi: 

I. Koran, majalah, jurnal ilmiah; 

II. Internet, kamus hukum, dan referensi lainnya yang relevan. 

 

3. Pendekatan Penelitian 

Dalam penulisan skripsi ini menggunakan 2 (dua) macam pendekatan yakni 

pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual 

(conseptual approach). Pendekatan perundang-undangan (statute approach) 

digunakan untuk mengetahui aspek mekanisme checks and balances antara 
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kekuasaan eksekutif dan legislatif, sehingga tidak terjadi penyimpangan, tumpah 

tindih, dan definisi checks and balances antara Presiden dan DPR tersebut menjadi 

persoalan dalam penerapannya. Sedangkan pendekatan konseptual dipergunakan 

untuk memahami bagaimana konsep dari sistem checks and balances antara 

kekuasaan eksekutif dan legislatif. 

 

4. Teknik Analisis Bahan Hukum 

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini dengan 

melakukan penelahaan bahan kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, 

sekunder maupun bahan hukum tersier, yaitu baik berupa peraturan perundang-

undangan maupun dokumen-dokumen yang berkaitan dengan checks and balances 

antara lembaga negara dalam lingkup kekuasaan eksekutif dan legislatif.
33

 

Untuk menganalisis bahan hukum yang terkumpul, dalam penelitian ini 

mengunakan analisis kualitatif yang disajikan secara deskriptif, yaitu dengan tidak 

hanya memberikan suatu penjelasan, akan tetapi juga memaparkan dan menganalisis 

suatu kebijakan yang terkait dengan mekanisme checks and balances antara lembaga 

negara dalam lingkup kekuasaan eksekutif dan legislatif dalamsistem hukum di 

Indonesia dan selanjutnya dilakukan pengkajian apakah aplikasinya sesuai dengan 

ketentuan-ketentuan normatifnya. Setelah bahan hukum disusun dalam bentuk kata-

kata yang tersusun secara teratur, runtun, logis dan tidak tumpah tindih. Maka dari 
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 Lexi Moeloeng, Metode Penelitian Kualitatif, Rosdakarya, Bandung, 2000, hal. 7. 
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proses tersebut ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu mengambil kesimpulan dari 

bahan-bahan yang bersifat umum ke bahan-bahan yang bersifat khusus.
34

 

 

5. Teknik Penarikan Kesimpulan 

Setelah pengolahan bahan selesai dilakukan, selanjutnya akan dilakukan 

analisis secara deskriptif kualitatif yaitu menguraikan bahan secara bermutu dalam 

bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga 

memudahkan interpretasi bahan dan pemahaman hasil analisis. Untuk kemudian 

ditarik kesimpulan secara deduktif yaitu cara berpikir dengan menarik kesimpulan 

dari bahan-bahan yang bersifat umum ke bahan yang bersifat khusus.
35
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 Ibid, hal. 8. 
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Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2008, 

hlm.35. 
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