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MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK 

INDONESIA 

LEMBAGA PENGKAJIAN 

 

SAMBUTAN 

 

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, 

atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan buku 

Prosiding Diskusi Kelompok Terfokus (Focus Group Discussion-

FGD) dengan Topik Dewan Perwakilan Daerah Republik 

Indonesia hasil kerjasama Lembaga Pengkajian MPR RI dengan 

Universitas Putra Batam, Provinsi Kepulauan Riau dapat kita 

selesaikan tepat waktu.  

Lembaga Pengkajian (Lemkaji) MPR RI adalah lembaga yang 

dibentuk MPR RI berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan MPR RI 

Nomor 05/MPR/2015 tanggal 1 Juli 2015. Lemkaji dibentuk sebagai 

pelaksanaan Keputusan MPR RI Nomor 4/MPR/2014 tentang 

Rekomendasi MPR RI masa jabatan 2009-2014. 

Lemkaji MPR RI bertugas mengkaji dan merumuskan pokok-

pokok pikiran yang berkaitan dengan dinamika masyarakat tentang 

pemasyarakatan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan 

Bhinneka Tunggal Ika serta menyerap aspirasi masyarakat dalam 

rangka penyusunan pokok-pokok pikiran haluan Negara. 

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya itu, Lembaga 

Pengkajian MPR RI mengadakan serangkaian rapat pengkajian 

tentang beragam isu kebangsaan yang terjadi di tengah masyarakat, 

dikaitkan dengan norma atau pasal yang ada dalam konstitusi. Hasil 

akhir dari kajian-kajian itu adalah suatu pandangan Lembaga 
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Pengkajian atas topik terkait yang diserahkan pada Pimpinan MPR RI 

sebagai masukan untuk pengambilan keputusan.    

Guna mendapatkan rekomendasi yang berkualitas dan obyektif, 

selain menghimpun pemikiran dari seluruh anggota Lembaga 

Pengkajian MPR secara internal, Lembaga Pengkajian MPR juga 

menyerap pemikiran dari pihak eksternal. Dalam rangka itulah, untuk 

setiap topik kajian yang dibahas, Lembaga Pengkajian MPR RI 

mengadakan acara Diskusi Kelompok Terfokus bekerjasama dengan 

lembaga-lembaga pendidikan tinggi dengan melibatkan para pakar 

dan narasumber terpilih di daerah. 

Buku ini merupakan Prosiding hasil Diskusi Kelompok 

Terfokus Lembaga Pengkajian MPR RI bersama Universitas Putra 

Batam, Provinsi Kepulauan Riau yang dilaksanakan pada 29 

September 2016. Buku ini memuat bermacam pendapat dalam Diskusi 

Kelompok Terfokus di provinsi tersebut, baik berupa makalah ataupun 

pendapat lisan dalam bentuk risalah rapat yang kemudian dirumuskan 

sebuah tim perumus. 

Penyelenggaraan Diskusi Kelompok Terfokus di Provinsi 

Kepualauan Riau diikuti oleh para Pimpinan dan Anggota Lemkaji 

sebagai berikut: Rully Chairul Azwar, Ahmad Farhan Hamid, Ali 

Masykur Musa, Didi Irawadi Syamsudin, Abdul Malik, Alirman Sori, 

dan Memed Sosiawan. 

Kegiatan Diskusi Kelompok Terfokus di Provinsi Kepulauan 

Riau ini adalah satu rangkaian dari kegiatan serupa di tiga provinsi 

lain yaitu Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, dan Jawa 

Tengah. Hasil Diskusi Kelompok Terfokus dengan topik yang sama di 

provinsi-provinsi lainnya itu diterbitkan dalam buku prosiding 

terpisah.   

Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah 

membantu terwujudnya Buku Prosiding ini. Harapan kami, buku ini 

dapat menjadi bahan masukan dan bahan pertimbangan bagi semua 

pihak, khususnya Pimpinan MPR RI, dalam menjalankan tugas-tugas 

dan kewenangan konstitusionalnya. 
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Semoga kerja keras dan semua usaha kita bersama ini dapat 

memberikan hasil yang positif bagi bangsa dan Negara, serta diridhai 

oleh Tuhan Yang Maha Esa. 

 

Lembaga Pengkajian MPR RI 

Ketua, 

 

Ir. Rully Chairul Azwar, M. Si., I.Pu 
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Dr. Ir. Arif Budimanta, M.Sc                 Prof. Dr. Syamsul Bahri, M.Sc 
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PENGANTAR 

 

Perubahan Ketiga UUD NRI Tahun 1945 hasil Sidang Tahunan 

Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 2001 justru mengadopsi 

gagasan parlemen bicameral yang bersifat soft. Kedua kamar dewan 

perwakilan tersebut tidak dilengkapi dengan kewenangan yang sama 

kuat. Yang lebih kuat tetap DPR RI, sedangkan kewenangan DPD RI 

hanya bersifat tambahan dan terbatas pada hal-hal yang berkaitan 

langsung dengan kepentingan daerah. 

Kedudukan DPD RI sebagaimana telah dikemukakan di atas, 

pada hakikatnya tidak sesuai dengan gagasan pembentukan DPD 

dalam proses reformasi struktur parlemen Indonesia. DPD RI sebagai 

lembaga negara tidak memiliki zelfstandigheid atau wewenang 

mandiri berkaitan dengan pengambilan keputusan hukum dalam 

menjalankan fungsi legislasi. 

DPD selaku lembaga perwakilan daerah yang memiliki karakter 

keterwakilan berdasarkan daerah-daerah pada hakikatnya memiliki 

karakter keterwakilan yang lebih luas dari DPR, karena dimensi 

keterwakilannya berdasarkan seluruh rakyat yang terdapat pada 

daerah-daerah tersebut. Untuk itu, pengaturan kedudukan DPD yang 

merupakan lembaga perwakilan daerah dan berkedudukan sebagai 

lembaga negara, sebagai perwujudan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, 

hendaknya merupakan dasar perumusan kedudukan DPD RI. 

Berbicara mengenai kedudukan DPD RI sebagai lembaga 

perwakilan, hal ini tidak mungkin dilepaskan dari konsepsi demokrasi. 

Dalam konsepsi demokrasi terkandung asas dasar, yakni kedaulatan 

rakyat menentukan jalannya pemerintahan. Perwujudan asas ini dalam 

kehidupan pemerintahan sehari-hari tergambar dari keikutsertaan 

rakyat memutuskan kebijakan-kebijakan pemerintahan. 

Fungsi DPD RI seperti yang tercantum dalam Pasal 22D 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

memberikan hak kepada DPD RI untuk mengajukan rancangan dan 

ikut membahas undang-undang khusus yang berkaitan dengan 

otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan 

pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya 
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alam dan sumber ekonomi lainnya, dan perimbangan keuangan pusat 

dan daerah kepada DPR, belum sampai pada taraf memutuskan, hanya 

sebatas kepada melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-

undang tersebut.  

Padahal jika kita melihat mekanisme pemilihan anggota DPD-

RI melalui pemilihan langsung oleh rakyat seharusnya 

memperlihatkan betapa sangat kuatnya legitimasi anggota DPD-RI. 

Fungsi dan legislasi DPD juga semakin kukuh setelah MK 

mengeluarkan Putusan No 92/PUU-X/2012 tanggal 27 Maret 2013, 

yaitu (i) Kedudukan DPD sama dengan DPR dan Presiden dalam hal 

mengajukan RUU; (ii) DPD dapat mengajukan RUU di luar 

Prolegnas; dan (iii) usul RUU dari DPD tidak lagi menjadi usul RUU 

DPR.  

Akan tetapi pada kenyataanya DPR tidak memberikan 

kesempatan bagi DPD untuk menyesuaikan dan merinci lebih lanjut 

putusan MK tersebut, melalui perubahan UU 12/2011 dan UU MD3. 

Dan hal ini memunculkan kekhawatiran posisi legislasi DPD kembali 

dikesampingkan sebagaimana selama ini terjadi termasuk sebelum 

DPD mengajukan permohonan judicial review terhadap UU MD3 

(UU 17/2014), keberadaan UU MD3 (UU 27/2009) ternyata tidak 

dijalankan sepenuhnya oleh DPR. 

Tujuan Penyelenggaraan Focus Group Discussion (Diskusi 

Terfokus) adalah tentang Penataan Kewenangan DPD RI, yakni:  

1) Struktur dan Nama Lembaga DPD RI, karena nama menentukan 

lembaga, posisinya dalam tata ruang lembaga negara sebagai 

bagian dari MPR atau lembaga tersendiri dengan kewenangan 

sendiri;  

2) Fungsi dan peranan DPD RI; 

3) Posisi DPD RI sama dengan sebelum amandemen: nama 

lembaganya bukan DPD RI tapi Utusan Daerah; bukan lembaga 

sendiri, tidak punya kewenangan sendiri, tapi mengikut 

kewenangan MPR. Termasuk, ada lagi Utusan Golongan yang 

mengadopsi orang-orang yang tidak mungkin masuk partai. 
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4) Mengusulkan sistem bikameral murni (strong bicameral): nama 

lembaganya DPD RI, strukturnya sama dengan DPR RI, 

fungsinya persis sama dengan DPR RI (mengajukan RUU, ikut 

membahas dan ikut memutuskan, melakukan pengawasan dan 

punya hak budgeting; keanggotaan di MPR bersifat institusi; 

kekuatannya sama dengan DPR meski anggotanya lebih kecil dari 

DPR. 

5) DPD RI seperti yang existing saat ini; namanya DPD RI karena 

lembaga tersendiri, letaknya sederajat dengan lembaga lain tapi 

fungsi dan perannya sangat terbatas (terbatas ruang lingkup karena 

terbatas pada RUU daerah-vertikal, prosesnya juga terbatas-

horizontal, hanya mengusulkan, tidak membahas dan 

memutuskan). Itu sesuai Pasal 20 UUD NRI. 

6) DPD RI menjadi fraksi tersendiri di DPR RI. Namanya bukan 

DPD RI; sistem perwakilan kita berkarakter monokameral yang 

berisi perwakilan fraksi politik dan fraksi utusan/perwakilan 

daerah. MPR tidak ada lagi. 
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RANGKUMAN 

 

Dari dinamika yang berkembang dalam Focus Group 

Discussion (FGD) terhadap tema “DEWAN PERWAKILAN 

DAERAH” hasil kerjasama Lembaga Pengkajian MPR RI dengan 

Universitas Putra Batam, Kota Batam pada Kamis, 29 September 

2016, dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut: 

1. Penguatan DPD RI melalui perubahan terhadap Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

dimana DPD.mempunyai wewenang yang setara dengan DPR 

RI. 

2. Gagasan ini didasarkan pada tuntutan untuk memberlakukan 

sistem bikameral secara penuh (strong bicameral system). 

Pada mulanya tujuan dibentuknya parlemen bikameral 

dihubungkan dengan bentuk negara federasi. Tetapi, dalam 

perkembangannya sistem bikameral juga banyak dipraktikan 

di negara-negara yang berbentuk negara kesatuan. Terdapat 

dua alasan utama penggunaan sistem bikameral, yaitu : 

a. Perlu adanya keseimbangan yang lebih stabil antara 

eksekutif dan legislatif.  

b. Membuat sistem parlemen berjalan lebih efektif.   

3. DPD mempunyai wewenang penuh dalam bidang tertentu 

yang terkait dengan kepentingan daerah yaitu otonomi daerah, 

hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan 

penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam sumber 

daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan 

daerah, anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, 

pendidikan dan agama, baik di bidang legislasi, anggaran 

setidak-tidaknya untuk pembahasan dana transfer daerah, 

maupun di bidang pengawasan. Dalam proses legislasi dan 

anggaran, DPD berhak mengusulkan RUU, membahas dan 

mengambil keputusan. Terkait fungsi pengawasan, hasil 

pengawasan DPD harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah. 
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4. Penguatan fungsi dan peran DPD melalui Undang-undang 

dapat dilakukan dengan cara: 

a. Mempertajam dan memperluas penafsiran terhadap Pasal 

22D dan Pasal 23 Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945,  dengan :  

b. mengimplementasikan Putusan MK No. 92/2013 dan 

Putusan MK No. 79/PUU-XII/2014 untuk dimasukkan ke 

dalam Undang-Undang; 

c. merevisi dan mensinkronkan Undang-Undang MD3 dan 

Undang-Undang P3 untuk menegaskan fungsi dan peran 

DPD dalam bidang legislasi, budgeting, dan pengawasan; 

dan merevisi Undang-Undang tentang proses penyusunan 

APBN dengan melibatkan DPD dalam seluruh proses 

pembahasan Tingkat I yang berkenaan dengan anggaran 

transfer daerah. 

d. Membentuk Undang-undang terpisah untuk masing-

masing Lembaga Negara MPR, DPR, dan DPD sesuai 

amanat Pasal 2, Pasal 19 dan Pasal 22C Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  

5. Kewenangan kelembagaan yang diberikan oleh Undang-

Undang Dasar memiliki banyak kelemahan yang berdampak 

tidak hanya dalam penyelenggaraannya seperti DPD, tetapi 

juga pada peraturan perundang-undangan dibawahnya. 

Karenanya diperlukan rekonstruksi ulang atas penataan 

kelembagaan negara termasuk DPD melalui amandemen 

kelima UUD NRI Tahun 1945. 

6. Keberadaan DPD harus tetap dipertahankan dan diperkokoh 

keberadaannya sebagai manifestasi territorial/regional 

representation.  

7. Untuk memperkuat peran DPD, maka harus ditingkatkan 

kualitas dan kuantitas DPD. Setiap anggota DPD harus dapat 

menjalin hubungan aspiratif dengan berbagai elemen 

organisasi kemasyarakatan dan tokoh-tokoh daerah. 
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8. Sangat diperlukan revitalisasi kewenagan dan fungsi DPD 

dalam hal fungsi legislasi, karena keberadaan DPD 

merupakan representasi kepentingan daerah dalam 

pengambilan keputusan ditingkat nasional, dan jika tidak 

direvitalisasi maka hanya menjadi sia-sia. 

9. Dalam konsteks Indonesia, yang memiliki wilayah luas, 

terdiri dari ribuan pulau dengan tingkat heteroginitas tinggi, 

jumlah penduduk banyak dan wilayahnya luas, kiranya tidak 

salah jika Indonesia memilih system bikameral. Eksistensi 

DPD yang kuat kedepan harus dipertahankan, dan pilihan 

perwakilan bikameral tidak perlu dikuatirkan akan menuju 

federalisme, karena sudah ada komitmen untuk menjaga dan 

memperkokoh jati diri bangsa yaitu Pancasila, UUD NRI 

Tahun 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika. 

10. Lembaga DPD RI dibentuk sesuai dengan amandemen UUD 

NRI Tahun 1945, Pasal 22C dan 22D. Dalam prakteknya 

dapat disimpulkan system parlemen Indonesia lebih 

menggunakan system bikameralisme lunak (soft 

bicameralism), bahkan sangat lunak dibandingkan negara 

kesatuan yang menganut system dua kamar. Pemisahan 

kelembagaan, baru pada tingkat institusi belum mencapai 

tingkat fungsi dan kewenangan. 
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NOTULENSI 

  

Dalam acara Diskusi Kelompok Terfokus dengan tema 

“DEWAN PERWAKILAN DAERAH” kerjasama Lembaga 

Pengkajian MPR RI dengan Universitas Putra Batam, Kota Batam, 

Kamis, 29 September 2016 terdapat pokok pikiran sebagai berikut; 

  

Narasumber 1 : Dr. Drs. Sayid Fadhil, S.H., M.Hum  

- Reformasi 1998 menghendaki  perubahan UUD 1945 yang 

dilandasi oleh semangat untuk menegakkan supremasi hukum, 

mewujudkan konstitusi yang baik, membangun sistem 

ketatanegaraan yang lebih demokratis, penguatan dan 

perlindungan Hak Asasi Manusia, pelaksanaan otonomi 

daerah, serta pengaturan hal-hal mendasar diberbagai bidang 

kehidupan masyarakat. 

- Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) 

merupakan lembaga negara baru yang lahir berdasarkan 

perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Kehadirannya, selain 

untuk penyeimbang checks and balances, juga dimaksudkan 

untuk memperkuat ikatan daerah-daerah dalam wadah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 

- DPD RI merupakan lembaga negara dalam cabang kekuasaan 

legislatif yang merupakan representasi regional (daerah). 

Fungsinya sama dengan cabang legislatif lain yaitu 

controling, budgeting dan legislasi. 

- Pasal 22C Ayat (2) perlu dintinjau ulang dengan substansi; 

jumlah anggota DPD masing-masing Provinsi disesuaikan 

dengan jumlah penduduk berdasarkan prinsip “Representatif” 

dan tidak melebihi dari setengah anggota dewan. 

- Pasal 22C Ayat (3) perlu dintinjau ulang dengan substansi; 

sidang DPD sedikitnya dua kali dalam setahun. 

- Pasal 22D Ayat (1) perlu ditinjau ulang dengan substansi; 

DPD RI dan DPR RI bersama-sama membuat undang-

www.m
pr

.g
o.

id



8 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia 

 

undang. Hal ini sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi RI No 

92/PUU-X/2012 Tanggal 27 Maret 2013 yaitu; (i) kedudukan 

DPD sama dengan DPR dan Presiden dalam mengajukan 

RUU, (ii) DPD dapat mengajukan RUU diluar prolegnas, dan 

(iii) usul RUU dari DPD tidak lagi menjadi usul RUU DPR. 

Disamping itu, merujuk kepada Putusan MK No 79/PUU-

XII/2014. 

- Sejauh ini anggota DPD telah melakukan fungsi dan perannya 

hanya saja perlu lebih ditingkatkan yakni dengan terus 

melakukan sosialisasi dan bekerja sama dengan institusi-

institusi terkait seperti Perguruan Tinggi, Lembaga-lembaga 

Kajian, dan Media baik cetak maupun elektronik untuk 

memberikan pemahaman yang komprehensif pada masyarakat 

luas. 

- Untuk memperkuat pelaksanaan fungsi dan peran DPD maka 

diperlukan penyempurnaan atau pembentukan Undang-

Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 D. 

 

Narasumber 2 : Dr. (Can) Emy Hajar Abra, S.H., M.H 

- Perubahan konstitusi tidak disertai dengan kewenangan DPD 

yang jelas dan kuat. DPD seakan hanya menjadi pelengkap 

dari tunturan rakyat (daerah), sedangkan keberadaannya 

sebagai salah satu lembaga keterwakilan daerah tidak dapat 

menunjukkan kemampuannya untuk membawa aspirasi 

daerah dalam pembuatan dan penentuan atas peraturan 

perundang undangan sebagaimana diatur konstitusi. 

- Undang Undang No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(UU MD3) tidak memberikan ruang yang kuat atas 

keberadaan DPD untuk dipersamakan kedudukannya dengan 

lembaga legislatif lainnya, seperti DPR. 

- Ketika Konstitusi mengatur adanya lembaga Parlemen yang 

terpisah dan berdiri sendiri, seharusnya lembaga-lembaga 
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tersebut landasan hukum undang-undang yang terpisah pula. 

Hal ini sesuai dengan konstruksi pasal di konstitusi yang 

mengatur MPR, DPR, DPD dan DPRD secara terpisah. 

- Apakah DPD akan diperkuat ataukah sebaliknya yakni DPD 

secara kelembagaan dihilangkan. Pernyataan kedua adalah 

salah, hal ini dikarenakan bahwa Indonesia adalah Negara 

kesatuan, sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1 ayat (2), 

bahwa konsekuensi Negara hukum dalam Negara kesatuan 

maka dibutuhkan sebuah wadah perwakilan dari tiap-tiap 

wilayah atau provinsi dan lainnya, agar dapat mengakomodir 

kebutuhan daerah masing-masing wilayah di NRI ini. 

- Dibutuhkan rekonstruksi ulang atas penataan kelembagaan 

DPD yang dimulai dari amandemen ke lima konstitusi, dan 

kemudian harus diikuti oleh undang-undang turunannya. 

- kehadiran DPD kedepannya sebagai lembaga perwakilan 

daerah yang dipilih melalui pemilihan umum yang mahal, 

harus dikuatkan dan disejajarkan dengan lembaga legislatif 

lainnya, yakni menjadi strong bicameral. 

. 

Narasumber 3 : Dr. Edy Faishal. M, S.H., S.Sos., M.H 

- Keberadaan, fungsi, dan peran DPD-RI sebagaimana 

diamanatkan Pasal 22C dan 22D UUD Negara RI Tahun 1945 

belum tepat, sehingga perlu segera dilakukan perubahan 

dan/atau perbaikan di antaranya melalui amandemen kelima 

terhadap UUD Negara RI Tahun 1945, yang salah satu 

agendanya adalah perubahan dan/atau perbaikan terhadap 

pasal-pasal yang berkaitan dengan keberadaan, fungsi, dan 

peran DPD-RI. 

- Anggota DPD masih belum dapat melakukan fungsi dan 

perannya selaras dengan aspirasi pemilihan masing-masing 

mengingat kapasitas, posisi, kewenangan, dan fungsinya 

secara institusional belum setara dengan DPR-RI. 
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- Keberadaan, fungsi, dan peran DPD perlu ditingkatkan, 

sehingga sejajar dengan DPR, karena kondisinya menjadi 

suatu keniscayaan. 

-  Perlu segera dilakukan penyempurnaan atau pembentukan 

UU tertentu yang memperkuat pelaksanaan fungsi dan peran 

DPD sebagaimana dimaksud Pasal 22D UUD Negara RI 

Tahun 1945, bahkan jika diperlukan amandemen kelima 

terhadap UUD Negara RI Tahun 1945, yang salah satu 

agendanya adalah perubahan dan/atau perbaikan terhadap 

pasal-pasal yang berkaitan dengan keberadaan, fungsi, dan 

peran DPD-RI.  

 

Pemikiran dari para narasumber itu kemudian dibahas dan 

diperkaya oleh sejumlah pembahas. Dari para pembahas, diperoleh 

sejumlah pokok pikiran dan pandangan sebagai berikut; 

 

Adri Wislawawan 

- Pasal 22D UUD 1945 menunjukkan bahwa fungsi dan 

kewenangan DPD sangat terbatas jika dikaitkan bahwa DPD 

adalah sebagai lembaga perwakilan yang ditetapkan oleh 

UUD 1945 sehingga menimbulkan kendalan bagi DPD 

menjalankan fungsinya sebagai bagian dari parlemen. 

- Kendala itu secara ringkas bisa disebutkan antara lain: 

kewenangannya di bidang legislasi hanya sebatas 

mengusulkan dan membahas tetapi tidak ikut dalam 

pengambilan keputusan; dalam bidang pengawasan hanya 

sebatas memberikan masukan kepada DPR sebagai bahan 

pertimbangan; tidak ada ketentuan yang mengatur hak DPD 

untuk meminta keterangan dari pejabat negara, pejabat 

pemerintah dan lainnya seperti yang diberikan kepada DPR. 

- Dalam rangka penguatan kapasitas DPD RI yang memadai 

dan lebih mantap, diperlukan penyempurnaan tatanan negara 

yang lebih menjamin kedaulatan rakyat dan prinsip check and 

balances antar lembaga negara. Dalam kekuasaan legislatif, 
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perlu ditata kembali prinsip kesetaraan, saling mengontrol dan 

mengimbangi antara DPR RI dengan DPD RI. Tujuan ke arah 

tersebut akan berujung perlunya melakukan perubahan UUD 

1945 secara komprehensif, dan dalam konteks DPD RI perlu 

penyempurnaan pasal 22 D. 

 

Agus Riyanto , S.H., M.Kn 

- Salah satu lembaga baru hasil amandemen UUD 1945 adalah 

Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Bersama DPR, DPD 

merupakan representasi rakyat Indonesia yang memiliki 

fungsi legislatif, anggaran dan pengawasan dalam kerangka 

mewujudkan negara Indonesia yang demokratis dan sejahtera. 

- Meskipun sama-sama sebagai lembaga perwakilan rakyat 

yang dipilih melalui Pemilu, akan tetapi fungsi dan kewengan 

DPD sangat lemah dibandingkan dengan DPR. Pasal 22D 

UUD 1945 menentukan bahwa tugas dan kewenangan DPD 

hanya sebatas memberi usul, saran dan  masukan kepada 

DPR. 

- Realitas konstitusional seperti ini tentunya tidak sesuai 

dengan prinsip strong becameralism dalam teori yang 

mengajarkan bahwa idealnya dua lembaga perwakilan dalam 

suatu negara memiliki fungsi dan kewenangan yang relatif 

seimbang dalam rangka checks and balance system. 

- Strategi yang perlu dilakukan adalah dengan melakukan 

amandemen kelima, khususnya melakukan reposisi 

kewenangan DPD agar DPD memiliki kewenangan yang 

relatif seimbang dengan DPR. Reposisi ini penting agar 

sistem strong bicameralism dan sistem checks  dan balancing 

dapat terealisir. 

 

Anggra Satria Sitindaon 

- Adanya pembatasan kewenangan DPD dengan argumentasi 

bahwa proses legislasi akan menjadi berbelit dan lamban 

dengan lembaga perwakilan membentuk sistem dua kamar 
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dengan kewenangan yang relatif berimbang merupakan 

kekhawatiran yang berlebihan. Begitu juga dengan 

argumentasi bahwa lembaga perwakilan dua kamar dengan 

kewenangan yang relatif berimbang berpotensi memunculkan 

negara federal juga merupakan ketakutan yang berlebihan. 

- Diperlukan optimalisasi fungsi DPD dalam konstelasi 

ketatanegaraan Indonesia, adapun optimalisasi yang harus 

dilakukan berupa : 

a. Penguatan kelembagaan. 

b. Penguatan kewenangan dan fungsi 

 

Bambang Heri Roriyanto, S.H 

- Sistim dua kamar (bikamral) yang baik adalah sistem 

bikameral yang kuat (symmetric bicameralism atau strong 

bicameralism), yaitu jika kekuatan kedua dua kamar nyaris 

sama kuat. Karena sistem inilah yang benar-benar 

mencerminkan bikameral murni untuk memperkuat Negara 

Kesatuan Republik Indonesia serta semangat otonomi daerah. 

- Jika terkelola dengan baik, kemungkinan sistem dua kamar 

akan lebih produktif karena segala tugas dan wewenang dapat 

dilakukan oleh kedua kamar tanpa menunggu atau tergantung 

pada salah satu kamar saja. 

 

Dr. Ir. Chablullah Wibisono, MM 

- Jika Urgensi Perubahan UUD 1945 kelima bertujuan untuk 

memperkuat lembaga perwakilan, yaitu ditujukan untuk 

meningkatkan kualitas kebijakan dari segi derajat 

keterwakilan dalam setiap pembentukan peraturan perundang-

undangan, maka diperlukan mekanisme check and balances 

antar kamar dalam fungsi lembaga perwakilan. Pasal 2 ayat 

(1) harus direkonstruksi lebih dahulu. 

- Kita harus sepakat secara hukum tata negara apakah MPR  

sebagaimana konstruksi hukum pasal 2 ayat (1) saat ini 
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disepakati semata-mata sebagai forum belaka? Pasal 2 ayat 1 

UUD 1945 harus ditegaskan lebih dahulu dengan rumusan :” 

Pasal 2 ayat (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah 

Forum bersama yang terdiri Dewan Perwakilan Rakyat dan 

Dewan Perwakilan Daerah “. 

- Konstruksi hukum terhadap rumusan ini dimaksudkan untuk 

menegaskan, bahwa parlemen Indonesia menjadi dua Kamar 

dan secara eksplisit saat ini dapat terlacak dari teks hukum 

negara Pasal 20 UUD 1945 mengatur DPR dan Pasal 22 C 

dan Pasal 22D mengatur DPD. 

- DPR adalah mewakili prinsip Tunggal, yaitu satu 

kepentingan, yaitu kerakyatan yang dipimpim oleh hikmat 

kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan 

sebagaimana sila keempat. Tetapi Dewan Perwakilan Daerah 

hakekatnya mewakili Daerah Otonom yang masing masing 

memiliki karakteristik yang beraneka ragam, oleh karena itu 

DPD itu mewakili prinsip Bhinneka atau mewakili persatuan 

Indonesia pada sila ketiga Pancasila.  

- Secara legalitas kedudukan dan fungsi DPD RI semakin kuat 

berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 

92/PUU-X/2012 yang diketok pada 27 Maret 2013 lalu. 

Keputusan MK ini sifatnya final dan mengikat maka harus 

dilaksanakan hasil judicial review mengenai kedudukan, 

wewenang dan fungsi DPD RI. Keputusan MK nomor 

92/PUU-X/2012 hendaknya dilihat secara positif oleh semua 

pihak sehingga memiliki komitmen bersama untuk 

melaksanakannya.  

- Adanya keputusan MK yang memberikan kewenangan yang 

sama kepada DPD RI dengan DPR RI dalam hal penyusunan 

prolegnas akan dapat mengubah sistem ketatanegaraan 

Indonesia. Menariknya, kedudukan DPD RI dan DPR RI serta 

Presiden akan menjadi bersifat tripartit dalam hal pembahasan 

RUU, bukan seperti yang ada selama ini. 

- Keberadaan, Fungsi Dan Peran DPD Perlu Ditingkatkan 

Sehingga Sejajar Dengan DPR. 
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Irman, SH.,MH 

- Dalam hal landasan kewenangan dan peran serta fungsi yang 

termuat dalam Pasal 22C dan Pasal 22D perlu diperkuat 

kembali terkait keberadaan DPD sehingga tidak menjadi 

lembaga yanghadir namun hanya sebagai penonton. 

- DPD hanya dapat menerima masukan dan aspirasi pemilihan 

masing-masing namun DPD tidak dapat sepenuhnya memiliki 

kekuatan dalam mewujudkan aspirasi daerah pemilihan. 

- Keberadaan DPD perlu diperkuat, khususnya terkait dengan 

kewenangan legislasi yang penuh, artinya DPD tidak hanya 

sampai dalam tahapan pembahasan dalam suatu RUU namun 

dapat masuk dalam tapan memutuskan. Namun kewenangan 

legislasi yang penuh pada DPD tidak harus dalam semua 

RUU, namun di batasi dalam hal fungsi dan keberadaan DPD 

sebagai perwakilan daerah, seperti termuat dalam ketentuan 

Pasal 22D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 

- Hal yang harus didorong bukan melakukan Amandemen UUD 

NRI Tahun 1945, namun DPD harus dilandasi UU tersendiri 

sehingga memiliki kejelasan soal keberadaan serta fungsi nya 

yang tidak dibatasi oleh kekuatan DPR. 

 

Muhammad Pajri Marta Gunawan 

- Sejauh ini dapat dikatakan masyarakat di daerah belum 

merasakan betul manfaat kehadiran DPD sebagai lembaga 

perwakilan selain DPR. 

- Kondisi deligitimasi DPD, tampak bukan sekadar kelemahan 

yuridis konstitusional belaka, melainkan kepentingan parpol 

yang bernaung di DPR. 

- Keterbatasan kewenangan DPD tidak sesuai dengan semangat 

dan jiwa yang terkandung maksud dan tujuan diadakannya 

DPD sebagai lembaga perwakilan daerah serta perwujudan 

prinsip check and balances. 
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- Terwujudnya kesederajatan dan kebersamaan DPR dan DPD 

dalam lembaga legislatif atas dasar prinsip check and 

balances dalam kerangka melaksanakan Pancasila, UUD 

1945, koridor kokohnya NKRI yang berbhineka Tunggal Ika 

untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dan dengan niat kuat 

untuk mengembangkan demokrasi modern berdasarkan 

konstitusi dalam tata kenegaraan, eksistensi DPD RI harus 

dipertahankan dan diperkuat kapasitas kelembagaannya 

sebagai badan legislatif. 

- Untuk mewujudkan peran ideal DPD sebagai lembaga 

perwakilan, perlu penguatan fungsi legislasi pada tataran 

konstitusi melalui Perubahan UUD 1945. Namun, ada strategi 

lain guna mengoptimalkan peran DPD, yakni:  

a. DPD harus makin mempertegas posisi sebagai 

‟penyambung lidah rakyat‟ terkait dengan kepentingan 

daerah di tingkat nasional.  

b. Menjadikan DPR sebagai lembaga mitra parlemen dalam 

rangka berbagi beban dan tanggungjawab menghasilkan 

RUU tertentu.  

c. DPD harus mengambil inisiatif/peran aktif dalam berbagai 

hal terkait dengan masalah kebangsaan, baik yang bersifat 

lokal maupun nasional.  

d. Membangun pola koordinasi dan kerjasama DPD dengan 

DPRD dan Pemda. Perlu dibuat mekanisme resmi 

konsultasi daerah agar DPD mendapatkan informasi yang 

akurat dari DPRD dan Pemda tentang prioritas aspirasi 

daerah yang diperjuangkan guna tepat sasaran. 

 

Muhammad Zuhri (AJI Batam) 

- Mengusulkan bicameral murni (strong bicameral): nama 

lembaganya DPD RI. Strukturnya sama dengan DPR RI, 

Fungsinya persis sama dengan DPR RI (mengajukan RUU, 

ikut membahas dan ikut memutuskan, melakukan pengawasan 
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dan punya hak budgeting, keanggotaan di MPR bersifat 

institusi). 

 

Pery Rehendra Sucipta, SH., MH 

- Fungsi DPD hanyalah sebagai co-legislator disamping DPR. 

Sifat tugasnya hanya menunjang (auxiliary agency) terhadap 

tugas-tugas konstitusional DPR. Bikameralisme semu, karena 

DPD hanya menjadi bentuk lain dari “utusan daerah” dengan 

wewenang sempit, hanya memberikan pertimbangan. Terlihat 

jelas sistem bikameral yang diterapkan tidak sesuai dengan 

prinsip bikameral yang umum dipahami, yaitu adanya fungsi 

parlemen yang dijalankan oleh kedua kamar secara seimbang 

dalam hal legislasi maupun pengawasan. 

- DPD dapat dikatakan tidak mempunyai fungsi ketatanegaraan 

yang berarti. Peran-perannya yang sering dilakukan untuk 

menyampaikan aspirasi rakyat daerah terhadap pusat 

sebenarnya dapat dilakukan Ormas, LSM atau Media massa. 

DPD hanya menjadi penting kalau terjadi sesuatu yang akan  

jarang terjadi dan sifatnya insidental berdasarkan UUD 1945, 

yakni terjadinya perubahan atas UUD dan terjadinya 

impeachment terhadap Presiden/Wapres yang prosesnya 

sampai ke MPR. 

- Perimbangan dalam fungsi legislasi menjadi faktor utama 

dalam mekanisme lembaga perwakilan rakyat. Bagaimanapun, 

dengan perimbangan itu, terutama dalam sistem dua kamar, 

dimaksudkan untuk melaksanakan mekanisme checks and 

balances antarkamar di lembaga perwakilan rakyat. 

- Bila ingin memperkuat pelaksanaan fungsi dan peran DPD 

sebagaimana dimaksud Pasal 22, yang harus dilakukan adalah 

melakukan amandemen terkait fungsi dan peran DPD, salah 

satu nya dengan memrikan perimbangan dalam fungsi 

legislasi. 
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Riko Riyanda, S.IP, M.Si 

- Sistem parlemen Indonesia lebih menggunakan sistem 

bikameralisme lunak (weak or soft bicameralism) bahkan 

sangat lunak dibandingkan dengan negara kesatuan yang 

menganut sistem bikameral.  

- Pemisahan kelembagaan, baru pada tingkat institusi belum 

mencapai tingkat kewenangan. 

- Lembaga legislatif Indonesia terdiri dari 3 kamar 

(threecameralism), yakni DPR, DPD dan MPR, karena MPR 

memiliki tugas dan kewenangan sendiri. Oleh karena itu untuk 

mewujudkan harapan reformasi adanya checks and balances 

antar lembaga diperlukan kembali penyempurnaan.  

- Legitimasi kebasahan anggota DPD memiliki kesamaan 

dengan anggota DPR RI, karena sama-sama dipilih oleh 

rakyat (Demokratis), maka seharusnyalah kewenangannya 

diperkuat, jika tidak lembaga ini dibubarkan. Tantangan bagi 

DPD RI ke depan agar terus konsern memperjuangkan 

amandeman kelima UUD 1945. 

 

Rizki Jayuska 

- Dengan kewenangan yang begitu terbatas, DPD tidak dapat 

mempunyai fungsi legislasi. Bagaimanapun, dalam teori 

perundang-undangan, fungsi legislasi harus dilihat secara utuh 

yaitu dimulai dari proses pengajuan sampai menyetujui 

sebuah RUU menjadi undang-undang. Ketimpangan fungsi 

legislasi menjadi semakin nyata dengan adanya Pasal 20 Ayat 

(1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan 

membentuk undang-undang berada di tangan DPR. Tidak 

hanya itu, Pasal 20A Ayat (1) UUD 1945 secara eksplisit 

menentukan bahwa fungsi legislasi hanya dimiliki oleh DPR. 

- Sama dengan fungsi legislasi, dalam fungsi anggaran DPD 

juga mempunyai fungsi anggaran yang sangat terbatas yaitu 

terbatas pada memberikan pertimbangan kepada DPR dalam 

proses pembahasan rancangan undang-undang APBN. 
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Padahal, pertimbangan hanyalah sebagian kecil saja 

penggunaan hak dalam fungsi anggaran. 

- Fungsi pengawasan DPD sangat terbatas. Pasal 22D Ayat (3) 

UUD 1945 menyatakan bahwa DPD dapat melakukan 

pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai: (a) 

otonomi daerah, (b) hubungan pusat dan daerah, (c) 

pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, (d) 

pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi 

lainnya, (e) pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja 

negara, (f) pajak, (g) pendidikan, dan (h) agama. Kemudian, 

hasil itu disampaikan kepada DPR sebagai bahan 

pertimbangan untuk ditindaklanjuti. 

- Ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk memperkuat 

atau menempatkan diri sebagai lembaga yang penting dalam 

sistem ketatanegaraan kita pada periode 20014-2019 yang 

akan datang. Pertama, berikan dukungan kepada ide 

Perubahan Kelima UUD 1945 yang datang dari partai-partai 

politik yang berkuasa; Kedua, tingkatkan kinerja dengan „high 

profile‟ di segala bidang di mata publik; Ketiga, setiap 

anggota DPD sebaiknya mengalihkan sasaran kritik, bukan 

kepada DPR yang merasa disaingi oleh DPD, tetapi justru 

aktif dan kritis terhadap jalannya pemerintahan sesuai dengan 

kewenangannya. DPR harus diperlakukan sebagai partner, 

bukan saingan. 

 

Saibansah Dardani (wartawan Batamtoday) 

- Media berperan penting bagi anggota DPD RI untuk 

mensosialisasikan kinerja masing-masing anggota DPD RI. 

DPD RI secara kelembagaan harus dapat memperjuangkan 

alokasi anggaran lebih besar untuk belanja publikasi. Karena 

dengan begitulah, masyarakat dapat melihat kinerja seorang 

anggota DPD RI. 

- Secara individual DPD harus meningkatkan kinerjanya 

dengan meningkatkan performance-nya secara individu. 

Seperti dilakukan Fahira Idris. Sebab, bagaimana pun sulit 
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jika harus dibandingkan dengan DPR RI. Bagaimanapun 

dalam pembahasan APBN, rakyat tetap menunggu putusan 

DPR RI. Bukan DPD RI.  

- Dengan demikian, peran DPD RI lebih kepada individual. 

Yaitu, harus mampu merespon berbagai peristiwa yang ada 

khususnya di daerah seperti kasus freeport, pertambangan, dan 

lain-lain terkait kekayaan alam di daerah, sehingga bisa 

menjadi news maker (pembuat berita).  

- Intinya, untuk mengukur kinerja seorang anggota DPD RI 

dapat dilihat dari seberapa banyak kinerjanya tercover media. 

Itu! 

 

Seftia Azrianti 

- DPD bukan merupakan lembaga legislatif melainkan hanya 

sekedar lembaga co-legislator. Hal ini dapat dilihat dari tidak 

adanya aturan di konstitusi maupun perundang-undangan 

yang berkaitan dengan DPD menjelaskan bawa DPD adalah 

lembaga legislatif dengan fungsi legislasinya.  

 

Syarifa Yana, S.H., M.H 

- kewenangan DPD haruslah dikuatkan dengan melakukan 

amandemen terhadap UUD NRI Tahun 1945 dan merumuskan 

secara eksplisit bahwa DPD mempunyai kewenangan legislasi 

sebagai lembaga perwakilan.  

- Amandemen terhadap UUD NRI 1945 itu juga sebagai bentuk 

penguatan juga atas putusan (tafsir konstitusi) yang sudah 

dikeluarkan MK dalam menguatkan kewenangan DPD. 
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REKONSTRUKSI KEDUDUKAN DPD DALAM SISTEM 

KETATANEGARAAN INDONESIA
1
 

 

Oleh : Emy Hajar Abra 

 

 

PENDAHULUAN 

Sebelum amandemen UUD 1945, kelembagaan khusus yang 

berkaitan dengan perwakilan daerah belum memiliki tempat didalam 

Undang Undang Dasar 1945, UUD 1945 hanya memberi kesempatan 

bagi utusan daerah dan golongan untuk ditempatkan pada lembaga 

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), artinya bahwa satu 

kelembagaan MPR terdiri partai, golongan dan daerah. Namun pasca 

amandemen ketiga tahun 2001 barulah konstitusi menganulir 

keberadaan Dewan Perwakilan Daerah dalam pasal 22C Undang 

Undang Dasar 1945, yang mana anggota Dewan Perwakilan Daerah 

(DPD) adalah utusan-utusan daerah yang dipilih dari tiap daerah 

masing-masing melalui pemilihan umum. 

Problematika kemudian muncul ketika perubahan amandemen 

ketiga tersebut tidak disertai dengan kewenangan DPD yang jelas dan 

kuat, sehingga seakan-akan DPD hanya menjadi pelengkap dari 

tunturan rakyat (daerah) semata, sedangkan keberadaannya sebagai 

salah satu lembaga keterwakilan daerah tidak dapat menunjukkan 

kemampuannya untuk membawa aspirasi daerah dalam pembuatan 

dan penentu atas peraturan perundang undangan yang telah ditunjuk 

oleh UUD 1945.  

Pasal 22D UUD 1945 bahwa kewenangan DPD dapat 

mengajukan rancangan undang undang yang berkaitan dengan; 

otonomi daerah, hubungnn pusat dan daerah, pembentukan dan 

pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya 

                                                   
1Dibuat Dalam Rangka Focus Group Discussion, dengan tema Penataan kelembagaan DPD, 

yang dilenggarkan Oleh Lembaga Pengkajian MPR RI Bekerja Sama Dengan Universitas Putra 
Batam, Pada Tanggal 29 September 2016 
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ekonomi lainnya, serta berkaitan dengan dengan perimbangan 

keuangan pusat dan daerah. Dalam ayat (2) UUD 1945 DPD juga 

diberi kewenangan untuk membahas RUU terkait hal-hal tersebut 

dalam ayat (1). Sayangnya, ayat (3) UUD justru langsung memberikan 

DPD fungsi pengawasan atas pelaksanaan undang undang tadi, tanpa 

memberi ruang konkrit kewenangannya DPD untuk ikut memutuskan 

atas RUU yang dibawa atau dibahas sebelumnya. 

Hal tersebut yang kemudian menjadikan permasalahan 

berkelanjutan, yakni dalam  Undang Undang No. 17 Tahun 2014 

tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 

Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(UU MD3). UU MD3 tersebut tidak memberikan ruang yang kuat atas 

keberadaan DPD untuk dipersamakan kedudukannya dengan lembaga 

legislative lainnya, seperti DPR. 

 

TEORI SISTEM PARLEMEN  

Sistem kelembagaan parlemen berawal dari bentuk 

ketidakpuasan rakyat atas kekuasaan tunggal yang dimainkan oleh 

para pengusa, oleh karenanya muncul teori bahwa rakyat harus 

mampu seimbangi kekuasaan apapun yang dinilai otoriter, maka 

sebuah lembaga yang dipimpin oleh perwakilan-perwakilan rakyat 

terpilih ataupun perwakilan daerah terpilihlah yang dijadikan sebagai 

lembaga representasi kebutuhan rakyat atas Negara. Pemikiran 

tersebut juga dapat difahami dalam system perwakilan atas utusan-

utusan daerah. Maka muncullah teori kedaulatan rayat, bahwa 

kedaulatan rakyat merupakan kekuasaan rakyat sebagai tandingan atau 

imbangan terhadap kekuasaan penguasa tunggal atau yang berkuasa. 

Dalam hal ini ditarik garis pemisah yang tajam antara rakyat yang 

diperintah pada satu pihak dan penguasa-penguasa masyarakat sebagai 

pemerintah pada pihak lain.
2
 

Dalam sistem keterwakilan oleh rakyat, maka dibuatlah 

lembaga keterwakilan itu dengan nama parlemen.  Parlemen berasal 

                                                   
2Muh. Kusnardi Dan Bintan R. Saragih, Ilmu Negara, Gaya Pratama, Jakarta, 1995, Hlm 125 
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dari bahasa latin “parliamentum” atau bahasa Perancis “parler” dan 

dapat diartikan sebagai suatu tempat atau badan dimana para wakil 

rakyat berbicara satu sama lain untuk membicarakan hal-hal yang 

penting bagi rakyat.
3
 

Diberbagai Negara ada yang melembagakannya dalam satu 

forum saja (unicameral atau monocameral), ada pula yang dua forum 

(bicameral). Bahkan ada pula Negara-negara yang mempunyai 

struktur parlemen multicameral atau terdiri lebih dari dua kamar atau 

lebih dari dua institusi. Salah satunya adalah Indonesia yang 

mempunyai tiga instansi atau tiga forum parlemen sekaligus, yaitu 

DPR, DPD, dan MPR. DPR merupakan lembaga perwakilan politik 

(political representation), DPD merupakan perwakilan daerah 

(regional representation), sedangkan MPR merupakan penjelmaan 

keseluruhan rakyat, baik dari segi politik maupun kedaerahan.
4
 

Dalam struktur parlemen, tipe unicameral/satu kamar ini, tidak 

dikenal adanya dua badan yang terpisah seperti adanya DPR dan 

Senat, ataupun majelis tinggi dan majelis rendah. Tetapi justru system 

unicameral inilah yang sesungguhnya lebih popular karena sebagain 

besar Negara dunia sekarang ini menganut system ini. Negara-negara 

yang berukuran kecil lebih menyukai untuk memilih satu kamar dari 

pada dua kamar, seperti masalah keseimbangan kekuatan politik 

adalah sangat kecil kesulitannya untuk memecahkannya dari pada 

dalam suatu Negara besar. Seperti pada Vietnam, Singapura, Laos, 

Lebanon, Syiria, Kuwait dan lainnya, fungsi dewan atau majelis 

legislatif dalam sistem unicameral itu terpusat pada satu badan 

legislatif tertinggi dalam struktur Negara.
5
 

Sedangkan bicameral, ada dua alasan mengapa para penyusun 

konstitusi memilih sistem bikameral. Pertama adalah untuk 

membangun sebuah mekanisme pengawasan dan keseimbangan 

(checks and balances) serta untuk pembahasan sekali lagi dalam 

                                                   
3Muhammad Ali Syafa’at, Dalam Buku Widayati, Rekonstruksi Kedududkan Ketetapan MPR 

Dalam System Ketataneggaraan Indoensia, Genta Publishing, Yogyakarta, Hlm 72 
4King Faisal Sulaiman, System Bicameral Dalam Spectrum Lembaga Parlemen Indonesia, Uii 

Press, Yogyakarta, 2013, Hlm 35 
5Ibid, Hlm 38 
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bidang legislatif. Alasan kedua adalah untuk membentuk perwakilan 

yang dapat  menampung kepentingan tertentu yang biasanya tidak 

cukup terwakili oleh majelis pertama. Secara khusus, bikameralisme 

telah digunakan untuk menjamin perwakilan yang memadai untuk 

daerah-daerah di dalam lembaga legislatif. Hasil dari kesenjangan 

representasi di majelis kedua amat bervariasi di berbagai sistem di 

dunia. 

Giovanni Sartori (1997: 184) juga membedakan sistem 

bikameral dalam tiga jenis yang diklasifikasikan berdasarkan 

perbandingan kekuatan antara the lower chamber dan the upper 

chamber yaitu; 

 Sistem bicameral yang lemah (asymmetric bicameralism atau 

weak bicameralism/ soft bicameralism), yaitu apabila kekuatan 

salah satu kamar, jauh lebih dominan atas kamar lainnya. 

 Sistem bicameral yang kuat (symmetric bicameralism atau strong 

bicameralism), yaitu apabila kekuatan antara dua kamarnya nyaris 

sama kuat. 

 Perfect bicameralism yaitu apabila kekuatan diantara kedua 

kamarnya betul-betul seimbang. 

Contoh beberapa Negara yang menggunakan system bicameral 

antara lain; Amerika Serikat, Jerman, Inggris, Australia, Jepang, 

Malaysia, Filiphina, Thailand dan lainnya. Wewenang majelis dalam 

sistem legislatif bicameral sangat bervariasi, beberapa Negara seperti 

Inggris menggunakan bentuk bicameral asimetris (soft bicameralism) 

dimana salah satu mejelis memegang kekuasaan legislatif yang lebih 

tinggi. Dan sistem presidensial dengan system bicameral simetris 

(strong bicameralism) yang paling terkenal adalah Amerika Serikat. 

Disni fungsi legislasi berada ditangan Congress sebuah lembaga 

Negara yang besar yang terdiri dari dua institusi yaitu; House Of 

Representatives dan Senate yang masing-masing memiliki prosedur, 

tradisi dan karakter yang berbeda.6 

 

                                                   
6Sirajuddin Dan Winardi, Dasar-Dasar Hukum Tata Negara, Setara Press, Malang, 2015, Hlm 97 
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DPD DALAM UUD 1945 DAN UNDANG UNDANG MD3 

Diuraikan oleh Jimlly Asshidiqie bahwa dalam UUD 1945 

terdapat tidak kurang dari 34 organ yang disebut keberadaannya 

dalam UUD 1945, yang diantaranya adalah; MPR, Presiden, Wakil 

Presiden, Menteri dan Kementrian Negara, Menteri Luar Negeri, 

Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan, Dewan Pertimbangan 

Presiden, Duta, Konsul, Pemerintahan Daerah Provinsi, Gubernur, 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah 

Kabupaten, Bupati, Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten, 

Pemerinthan Daerah Kota, Walikota, Dewan Pemerintahan Rakyat 

Daerah Kota, Satuan Pemerintahan Daerah, DPR, DPD, KPU, Bank 

Sentral, BPK, MA, MK, KY, TNI, TNI AD, TNI AL, TNI AU, 

POLRI, dan badan-bdan lain yang fungsinya terkait dengan 

Kehakiman seperti Kejaksaan.
7
 

Dalam pasal 2 ayat (1) UUD sebelum amandemen dikatakan 

bahwa: “Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-

anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dengan utusan-utusan 

dari daerah-daerah dan golongan-golongan menurut aturan yang 

ditetapkan dengan undang undang”. 

UUD 1945 memang tidak memberi ruang khusus kepada 

perwakilan daerah atau utusan daerah untuk lebih leluasa menjalankan 

kewenangannya dalam hal membawa aspirasi daerah dan tuntutan 

daerah. Amandemen ke tiga dilakukan pada tahun 2001, maka dalam 

pasal 2 ayat (1) dirubah menjadi; Majelis Permusyawaratan Rakyat 

terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan 

Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur 

lebih lanjut dengan undang undang. Kemudian dijabarkanlah lebih 

lanjut berkaitan dengan DPD dalam konstitusi dengan memberi bab 

tersendiri yakni BAB VIIA Dewan Perwakilan Daerah dalam pasal 

22C dan 22D. 

                                                   
7Gunawan. A. Tauda, Komisi Negara Independen (Eksistensi Independent Agencies Sebagai 

Cabang Kekuasaan Baru Dalam System Ketatanegaraan), Genta Press, Yogyakarta, 2011, Hlm 
71 
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Dalam pasal tersendiri tersebut, DPD diberi kewenangan dalam 

hal mengajukan usulan rancangan undang undang (RUU) serta ikut 

membahsa terkait Rancangan Undang Undang tersebut. Hanya saja 

UUD sejak perubahan tersebut terjadi memang tidak memberi ruang 

kewenangan yang lebih luas terkait DPD. 

Terkait regulasi yang ada, undang undang tentang Majelis 

Permusyawaran Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3), 

adalah dasar hukum kelembagaan DPD, hanya saja terkait undang 

undnag tersebut secara yuridis diperlukan analisa kritis tersendiri. 

Ketika Konstitusi memberikan Parlemen secera kelembagaan terpisah 

dan berdiri sendiri, maka seharusnya terkait dasar hukum juga 

memiliki landasan hukum yang terpisah pula. Ketika satu undang 

undang mereduksi tiga lembaga parlemen yang ada, maka boleh jadi 

antara satu lembaga dengan lembaga yang lain tidak memiliki 

kemandirian dalam atas kewenangannya. 

Oleh karena itu, dibutuhkan perubahan mendasar terkait undang 

undang parlemen yang sekarang lebih dikenal dengan undang undang 

MD3 tersebut, agar terpisah dalam undang undang yang tidak hanya 

menyangkut dasar hukum semata, namun juga terkait kewenangan 

yang dimilikinya. Hal inilah yang dimaksud UUD 1945 bahwa 

konstitusi tersebut memisahkan pasal satu lebaga dengan yang lain 

tergantung lembaga mana yang akan menjadi norma dari undang 

undnag tersebut.  

 

PUTUSAN MK TERKAIT KEDUDUKAN DPD 

Putusan MK No. 92/PUU-X/2012 atas perkara 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, sebelumnya dinilai bahwa 

keputusan MK tersebut tidak berdampak nyata bagi pembuatan 
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undang undang MD3 berikutnya, artinya anggota legislative tidak 

memperhatikan putusan-putusan mahkamah majelis hakim dalam UU 

MD3. Atas perubahan undang undang MD3 yakni undang undang 

nomor 17 tahun 2014 tidak memperhatikan putusan MK terkait 

kewenangan DPD yang seharusnya dimasukkan dalam norma 

peraturan perundang undangan, maka menjadikan kedudukan DPD 

tidaklah lebih baik dari sebelumnya, bahkan tidak memiliki perubahan 

apapun, yakni DPD hanyalah lembaga yang kekuatannya dibawah 

DPR. 

Beberapa waktu lalu Mahkamah Konstitusi (MK) kembali 

menegaskan posisi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam proses 

pembahasan RUU bersama DPR dan Presiden. MK mengabulkan 

sebagian pasal pengujian UU No. 17 Tahun 2014 tentang 

Perubahan UU No. 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan 

Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3). Dalam putusan 

bernomor 79/PUU-XII/2014 yang diajukan lembaga DPD ini, MK 

memberi tafsir inkonstitusional bersyarat pada Pasal 71 huruf c, Pasal 

166 ayat (2), Pasal 250 ayat (1), Pasal 277 ayat (1) UU MD3. Artinya 

MK mempertegas keterlibatan wewenang DPD ketika mengajukan 

dan membahas RUU dengan sebuah naskah akademik terkait otonomi 

daerah, pembentukan/pemekaran, pengelolaan sumber daya alam dan 

kemandirian anggaran DPD. 

Salah satu pasal dalam undang undang tersebut, dimaknai MK 

bahwa  Pasal 71 huruf c UU MD3 bertentangan dengan UUD 1945 

sepanjang tidak dimaknai,“membahas rancangan undang-undang 

yang diajukan oleh Presiden, DPR, atau DPD 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 mengikutsertakan DPD sebelum diambil 

persetujuan bersama antara DPR dan Presiden.” 

Sedangkan, Pasal 250 ayat (1) UU MD3 bertentangan dengan 

UUD 1945sepanjang tidak dimaknai, “Dalam melaksanakan 
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wewenang dan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249, DPD 

memiliki kemandirian dalam menyusun anggaran yang dituangkan ke 

dalam program dan kegiatan disampaikan kepada Presiden untuk 

dibahas bersama DPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.” 

 

REKONSTRUKSI KEDUDUKAN DPD DALAM SISTEM 

KETATANEGARAAN INDONESIA 

Sebagaimana penjelasan diatas, bahwa DPD memohon 

pengujian formil dan materil terhadap 21 pasal yang dinilai 

memperkuat DPR, tetapi memperlemah posisi DPD. Dari sisi formil, 

menurut konstitusi, kelembagaan DPR, DPD, dan MPR seharusnya 

diatur dalam UU tersendiri. Namun, MD3 revisi ini masih 

menggabungkan ketiganya dalam satu UU. Selain itu, banyak materi 

dalam UU MD3 masuk dan diatur dalam UU Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan. 

Dari sisi materil, dihapusnya sanksi anggota DPR yang enam 

kali berturut-turut tidak menghadiri sidang paripurna, tetapi sanksi itu 

masih tetap berlaku bagi DPD, penghapusan pasal penyidikan anggota 

MPR, DPD, DPRD, penghapusan BAKN, penghapusan larangan 

penerimaan gratifikasi (bagi DPR), termasuk pemeriksaan anggota 

DPR dalam proses penyidikan harus mendapat persetujuan 

MKD.Namun, aturan-aturan itu tak dikabulkan MK.
8
 

Sejak tahun 2011 Jimlly Ashidiqqi telah memberikan masukan 

kepada semua pihak khususnya pada para anggota partai dan DPD itu 

sendiri agar mengusulkan perubahan atau Amanademen ke lima atas 

UUD 1945.
9
 Hal ini sangat diperlukan mengingat sumber dasar 

pertama Indonesia sesuai dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 

2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan bahwa 

Undang Undang Dasar 1945 adalah peraturan tertinggi dalam hirarkie 

                                                   
8http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5601bbd20ced6/mk-tegaskan-kewenangan-legislasi-
dpd, diakses pada tanggal 26 September 2016 
9Http://Www.Jimlyschool.Com/Read/News/243/Jimly-Dpd-Agar-Segera-Dorong-Perubahan-
Uud/, Diakses Pada Tanggal 26 September 2016 
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peraturan perundang undangan, sedangkan sisi lain konstitusi tidak 

memberikan kewenagan yang berarti kepada DPD. Hingga akhirnya 

kini lebih dari 12 tahun hadirnya DPD Jimlly kembali menegaskan 

agar kewenangan lembaga DPD tersebut diperbaiki. 

Muncul dua argumentasi yuridis dalam hukum tata Negara, 

yakni; Apakah DPD akan diperkuat ataukah sebaliknya yakni DPD 

secara kelembagaan dihilangkan. Pernyataan kedua adalah salah, hal 

ini dikarenakan bahwa Indonesia adalah Negara kesatuan, 

sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1 ayat (2), bahwa konsekuensi 

Negara hukum dalam Negara kesatuan maka dibutuhkan sebuah 

wadah perwakilan dari tiap-tiap wilayah atau provinsi dan lainnya, 

agar dapat mengakomodir kebutuhan daerah masing-masing wilayah 

di NKRI ini. 

Dalam hal penguatan, maka penulis mengambil beberapa 

formula hukum kelembagan terkit dengan penguatan kelembagaan 

DPD, yakni: 

1. Sesuai dengan ketentuan UUD 1945 dan UU saat ini, artinya tidak 

akan terjadi perubahan dan penguatan, maka yang ada adalah 

system soft bicameral  

2. Merubah sistem parlemen dengan sistem keanggoataan atau 

perwakilan atau utusan daerah, dengan kembali seperti dulu (orde 

baru) yakni anggota MPR terdiri dari utusan golongan dan daerah. 

Dengan begitu maka kedudukan keterwakilan dari daerah tetap 

terakomodasi dan memiliki kewenangan legisstaif sebagaimana 

mestinya, yakni sesuai kewenangan MPR, dan bukan bagian dari 

kewenagan DPR. 

3. Atau terakhir menambah satu fraksi di DPR yakni fraksi utusan 

daerah dan golongan atau dengan nomenklatur lain. Utusan 

golongan yang dimaksud adalah utusan golongan minorotas yang 

dirasa tidak memiliki wadah atau tempat untuk menyalurkan 

aspirasi dan kebutuhan mereka, seperti; profesi-profesi, tani, 

buruh dan lain sebaginya. Sedangkan utusan daerah adalah 

penjelmaan daripada DPD sekarang ini. 
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Maka menurut penulis, dibutuhkan segera amandemn ke lima 

UUD 1945 yang kemudian harus direduksi secara adil dan 

bertanggung jawab dalam undang undang perwakilan daerah tersebut. 

Dalam hal formula pembentukan lembaga parlemen, maka penulis 

lebih memberatkan pada system strong bicameral, dengan demikian 

maka Indonesia hanya memiliki dua kamar parlement saja, dan teori 

system dua kamar inilah yang dirasa paling tepat dalam system 

pemerintahan dengan presidensial. 

Sedangkan tujuan penyusunan RUU Perubahan atas UU No. 17 

Tahun 2014 tentang MD3, adalah: 

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi oleh DPD sebagai 

lembaga perwakilan daerah dalam proses legislasi khususnya 

dalam rangka mengemban visi dan misi memperjuangkan 

kepentingan daerah dalam penentuan kebijakan nasional. 

2. Merumuskan permasalahan hukum yang terkait dengan penentuan 

norma-norma hukum kewenangan DPD sebagaimana telah 

ditegaskan dalam UUD 1945 yang kemudian didelegasikan ke 

undang-undang pelaksanaannya, yaini UU MD3. 

3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, 

dan yuridis pembentukan Rancangan Undang-undang tentang 

Perubahan atas UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, 

dan DPRD; dan 

4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup 

pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan 

Undang-Undang Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 17 

Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. 
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PENUTUP 

Dari pembahasan diatas, maka penulis menarik kesimpulan 

bahwa; 

1. Kewenangan kelembagaan yang diberikan oleh Undang Undang 

Dasar 1945 memiliki banyak kelemahan yang berdampak tidak 

hanya dalam terselenggaranya lembaga DPD itu sendiri, namun 

juga pada peraturan perundang undangan yang berada 

dibawahnya, oleh karena itu dibutuhkan rekonstruksi ulang atas 

penataan kelembagaan DPD yang dimulai dari amandemen ke 

lima konstitusi, dan kemudian harus diikuti oleh undang-undang 

turunannya. Jika melihat dari aturan UUD 1945 maka undang 

undang turunannya harus memiliki indenpdensi sendiri karena 

independensi undang-undang menjadi rujukan penting dalam 

kewenangan lembaga itu sendiri, maka undang undang terkait 

kelembagaan DPD harus dibuat terpisah, bukan seperti UU MD3 

yang ada sekarang ini. 

2. DPD sebagai utusan daerah yang dipilih secara demokrastis atas 

landasan kedaulatan rakyat melalui pemilihan umum, seharusnya 

tidak dijadikan sebagai lembaga yang dihadirkan karena tuntutan 

rakyat semata, tanpa diberikan kewenangan sebagaimana 

mestinya. Karena sejatinya, filosofi hadirnya lembaga perwakilan 

daerah adalah untuk menyeimbangi dan merespon segala 

keinginan dan harapan rakyat. Oleh karenanya kehadiran DPD 

kedepannya bukanlah untuk dilemahkan atau bahkan dihilangkan 

secara kelembagaan dan kewenangannya, namun sebaliknya 

kelembagaan atas keterwakilan utusan daerah yang dipilih melalui 

pemilihan umum yang mahal tersebut, harus dikuatkan dan 

disejajarkan dengan lembaga legislative lainnya, yakni menjadi 

strong bicameral. 
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URGENSI KEBERADAAN DPD RI DALAM MENJAGA 

KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA 

(NKRI) 

 

Oleh : Adri Wislawawan 

 

PENDAHULUAN 

Sejak merdeka pada Tahun 1945, Indonesia sebagai bangsa 

telah mencapai konsensus untuk bersatu dalam sebuah Negara yang 

berbentuk Kesatuan. Hal ini merupakan pilihan yang diambil 

berdasarkan kesadaran bahwa kondisi daerah yang termasuk ke dalam 

wilayah Negara Republik Indonesia secara geografis sangatlah luas 

dan terdiri dari belasan ribu kepulauan dan secara demografis terdiri 

dari suku, agama, budaya serta ras yang sangat beragam. Sehingga 

dibutuhkan sebuah konsep Negara yang mampu menyatukan itu 

semua tanpa menafikan kondisi nyata wilayah dan rakyat Indonesia. 

Pancasila disepakati sebagai Dasar Negara dan merupakan 

ideologi Negara yang dianggap mampu mengakomodir seluruh 

kepentingan semua golongan Bangsa Indonesia. Dengan semboyan 

Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua, 

ratusan juta  rakyat Indonesia menyatu dalam keberagaman. 

Dalam perjalanan sejarah bernegara, Negara Kesatuan Republik 

Indonesia begitu banyak tantangan dan hambatan yang ditemui, 

diawali dengan berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 pasca 

memproklamasikan diri sebagai Negara merdeka, kemudian bentuk 

Negara Indonesia pernah menjadi Negara Federal atau lebih tepatnya 

Republik Indonesia Serikat yang berlaku kurang lebih hanya Delapan 

Bulan saja sejak 27 Desember 1949 sampai tanggal 17 Agustus 1950, 

perubahan ini terjadi merupakan hasil dari perundingan Konferensi 

Meja Bundar antar utusan Negara Indonesia dengan Pemerintah 

Belanda waktu itu, meskipun hanya berlaku tidak sampai satu tahun, 

Negara Republik Indonesia Serikat (RIS) adalah pintu untuk 

mendapatkan pengakuan kedaulatan dari Belanda. 
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Era Republik Indonesia Serikat berakhir ditandai dengan 

pengesahan Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 yang poin 

pentingnya menyatakan bahwa kembalinya bentuk Negara Indonesia 

ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian selama 9 

Tahun pemerintahan Indonesia diwarnai dengan gagalnya konstituante 

menetapkan Undang-Undang pengganti Undang-undang Dasar 

Sementara 1950, yang menyebabkan keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 

1959 yang menyatakan bahwa konstitusi  Negara Kesatuan Republik 

Indonesia kembali kepada Undang Undang Dasar Tahun 1945.  

Pasca keluarnya dekrit presiden 1959 sampai tahun 1966 

kemudian dikenal sebagai Orde Lama dengan sistem Demokrasi 

Terpimpinnya. Pada masa ini Majelis Permusyawaratan Rakyat 

Sementara (MPRS) dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara 

(DPAS) dibentuk, Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-

GR) juga dibentuk yang berporos kepada golongan Nasionalis, Agams 

dan Komunis (Nasakom). Iklim perpolitikan yang tidak stabil pada era 

Orde Lama mengalami klimaksnya pada pemberontakan yang hingga 

kini dikenal sebagai Gerakan 30 September (G30S) yang dikaitkan 

dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) dan mengakibatkan 

bergantinya era Orde Lama ke Orde Baru yang ditandai dengan 

bergantinya kepemimpinan Presiden Indonesia dari Presiden Sukarno 

ke Presiden Suharto. 

Era orde baru yang berlangsung kurang lebih 32 Tahun identik 

dengan pembangunan total di seluruh elemen Bangsa. Namun kondisi-

kondisi di tengah masyarakat tidak mencerminkan visi pembangunan 

Orde Baru, Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) merajalela, 

kesenjangan social yang tinggi, sentralisasi pembangunan yang 

terpusat di Pulau Jawa dan pembungkaman kebebasan berpendapat 

mengakibatkan gerakan reformasi yang dipelopori oleh Mahasiswa 

seluruh Indonesia dan mengakibatkan mundurnya Presiden Suharto 

pada Tahun 1998. 

Medio 1998-2002 terjadi empat kali amandemen terhadap 

Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Hal-hal yang melatarbelakangi 

amandemen tersebut adalah sebagai berikut : 
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1. UUD 1945 membentuk kekuasaan Negara yang tertinggi di 

tangan MPR sehingga tidak ada check and balance. 

2. UUD 1945 memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada 

pemegang kekuasaan eksekutif (Presiden). Termasuk mengatur 

hal-hal penting dengan Undang-Undang. 

3. UUD 1945 mengandung psal-pasal yang terlalu luwes dan 

fleksibel sehingga dapat menimbulkan lebih dari satu penafsiran 

(multitafsir). 

4. Rumusan UUD 1945 tentang semangat penyelenggaraan Negara 

belum cukup didukung ketentuan konstitusi yang memuat aturan 

dasar tentang kehidupan yang demokratis, supremasi hUkum, 

pemberdayaan rakyat, penghormatan hak asasi manusia dan 

otonomi daerah. 

Salah satu produk amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 

1945 adalah dibentuknya lembaga Negara baru yakni Dewan 

Perwakilan Daerah (DPD),  sebagai langkah akomodasi bagi 

keterwakilan kepentingan daerah dalam badan perwakilan tingkat 

nasional setelah ditiadakannya utusan golongan dan utusan daerah 

yang diangkat sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat 

(MPR). Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dipilih secara 

langsung oleh masyarakat di daerah melalui pemilihan langsung  dan 

mempunyai kewenangan sesuai Pasal 22 C dan Pasal 22 D undang-

Undang Dasar (UUD) 1945. 

 

LATAR BELAKANG DIBENTUKNYA DEWAN 

PERWAKILAN DAERAH (DPD) 

Adanya reformasi yang digulirkan tahun 1998 yang dipelopori 

oleh mahasiswa telah berhasil merubah Undang-Undang Dasar (UUD) 

1945 untuk menyempurnakan aturan dasar mengenai ketatanegaraan 

yang lebih menjamin kedaulatan rakyat dan perkembangan demokrasi 

modern. Salah satu perubahan yang cukup signifikan adalah 

dibentuknya Lembaga Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia 

(DPD RI). Dibentuknya Dewan Perwakilan Daerah Republik 

Indonesia (DPD RI) itu dimaksudkan untuk memperkuat ikatan 
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daerah-daerah dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia 

(NKRI) dan memperteguh persatuan kebangsaan seluruh daerah-

daerah. Juga untuk meningkatkan agregasi dan akomodasi aspirasi dan 

kepentingan daerah-daerah dalam perumusan kebijakan nasional 

berkaitan dengan negara dan daerah-daerah.  

Disamping itu untuk mendorong percepatan demokrasi, 

pembangunan dan kemajuan daerah-daerah secara serasi dan 

seimbang untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Sementara dasar 

pertimbangan teoritis dibentuknya DPD antara lain adalah untuk 

membangun mekanisme kontrol dan keseimbangan (check and 

balances) antar cabang kekuasaan negara dan antar lembaga legislatif 

sendiri. 

Sejalan dengan tuntutan demokrasi guna memenuhi rasa 

keadilan masyarakat di daerah, memperluas serta meningkatkan 

semangat dan kapasitas partisipasi daerah dalam kehidupan nasional, 

serta untuk memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka 

dalam rangka pembaharuan konstitusi, MPR RI membentuk sebuah 

lembaga perwakilan baru, yakni Dewan Perwakilan Daerah Republik 

Indonesia (DPD RI). Pembentukan DPD RI ini dilakukan melalui 

perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 (UUD 1945) pada bulan November 2001. 

Sejak perubahan itu, maka sistem perwakilan dan parlemen di 

Indonesia berubah dari sistem unikameral menjadi sistem bikameral. 

Perubahan tersebut tidak terjadi seketika, tetapi melalui tahap 

pembahasan yang cukup panjang baik di masyarakat maupun di MPR 

RI, khususnya di Panitia Ad Hoc I. Proses perubahan di MPR RI 

selain memperhatikan tuntutan politik dan pandangan-pandangan yang 

berkembang bersama reformasi, juga melibatkan pembahasan yang 

bersifat akademis, dengan mempelajari sistem pemerintahan yang 

berlaku di negara-negara lain khususnya di negara yang menganut 

paham demokrasi. 

Dalam proses pembahasan tersebut, berkembang kuat 

pandangan tentang perlu adanya lembaga yang dapat mewakili 

kepentingan-kepentingan daerah, serta untuk menjaga keseimbangan 
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antar daerah dan antara pusat dengan daerah,  secara adil dan serasi. 

Gagasan dasar pembentukan DPD RI adalah keinginan untuk lebih 

mengakomodasi aspirasi daerah dan sekaligus memberi peran yang 

lebih besar kepada daerah dalam proses pengambilan keputusan 

politik untuk  hal-hal terutama yang berkaitan langsung dengan 

kepentingan daerah. Keinginan tersebut berangkat dari indikasi yang 

nyata  bahwa pengambilan keputusan yang bersifat sentralistik pada 

masa lalu ternyata telah mengakibatkan ketimpangan dan rasa 

ketidakadilan, dan diantaranya juga memberi indikasi ancaman 

keutuhan wilayah negara dan persatuan nasional. Keberadaan unsur 

Utusan Daerah dalam keanggotaan MPR RI selama ini (sebelum 

dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945) dianggap 

tidak memadai untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut. 

 

PERAN DAN KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN 

DAERAH (DPD) RI 

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dapat mengajukan rancangan 

undang-undang berdasarkan program legislasi nasional. Rancangan 

Undang-undang yang dimaksud harus disertai dengan penjelasan atau 

keterangan dan atau naskah akademik dapat diusulkan oleh panitia 

perancang undang-undang dan atau panitia kerja. Usul Rancangan 

Undang-Undang tersebut diputuskan menjadi rancangan yang berasal 

dari DPD dalam sidang paripurna DPD. 

DPD juga memberikan pertimbangan terhadap Rancangan 

Undang-Undang kepada pimpinan DPR. Terhadap rancangan undang-

undang tentang APBN, DPD memberikan pertimbangan kepada DPR 

dengan jangka waktu paling lambat empat belas hari sebelum diambil 

persetujuan bersama antara DPR dan Presiden. Terkait terhadap RUU 

yang membahas tentang pajak, pendidikan, dan agama, DPD 

memberikan pertimbangan kepada DPR dan paling lambat tiga puluh 

hari sejak diterimanya surat dari pimpinan DPR. 

DPD, juga memiliki tugas dan wewenang dalam hal 

memberikan pertimbangan kepada DPR mengenai calon anggota 

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pertimbangan tersebut diputuskan 
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dalam sidang paripurna DPD. Pertimbangan yang sudah diputuskan 

tersebut diserahkan kepada pimpinan DPR sebagai pertimbangan DPD 

paling lambat tiga hari sebelum pelaksanaan pemilihan anggota BPK. 

Salah satu tugas DPD adalah mengawasi jalannya undang-

undang. Dalam hal penyampaian hasil pengawasan tersebut, DPD 

menyampaikan hasil pengawasan atas undang-undang kepada DPR 

sebagai bahan pertimbangan. Hasil pengawasan tersebut diputuskan 

dalam sidang paripurna DPD. 

Dalam hal pembahasan terhadap hasil pemeriksaan BPK, DPD 

menerima hasil pemeriksaan keuangan negara yang disampaikan oleh 

pimpinan BPK kepada pimpinan DPD dalam acara khusus yang 

diadakan untuk itu. Selanjutnya, tindakan yang dilakukan oleh DPD 

adalah menugasi panitia untuk membahas hasil pemeriksaan keuangan 

negara oleh BPK setelah BPK memberikan penjelasan. Hasil 

pembahasan tersebut diambil dalam sidang paripurna DPD. Keputusan 

tersebut selanjutnya akan disampaikan kepada DPR dengan surat 

pengantar dari pimpinan DPD untuk dijadikan bahan pertimbangan 

bagi DPR. 

Sementara itu Dewan Perwakilan Daerah (DPD) memiliki hak : 

1. Mengajukan rancangan undag-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 berkaitan dengan 

perimbangan keuangan pusat dan daerah 

2. 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 

3. Memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pembahasan 

rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan 

belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan 

dengan pajak ,pendidikan, dan agama 
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4. 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. 

Sementara, kewajiban anggota DPD menurut UU No 27 Tahun 

2009 Pasal 233, adalah : 

1. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila’ 

2. Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 dan  menaati peraturan perundang-undangan 

3. Mempertahankan dan memelihakara kerukunan nasional dan 

keutuhan NKRI 

4. Mendahulukan kepentingan negara diatas kepentingan 

pribadi,kelompok,golongan,dan daerah 

5. Menaati prinsip demokrasi dalamn penyelengaraan pemerintahan 

Negara 

6. Menaati tata tertib dan kode etik 

7. Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga 

lain 

8. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan 

masyarakat ; dan 

9. Memberikan pertanggung jawaban secara moral dan politis 

kepada masyarakat di daerah yang diwakilinya 

 

FAKTOR KENDALA PELAKSANAAN KEWENANGAN DPD 

RI 

Di negara-negara demokrasi modern yang berdasarkan 

konstitusi, lazimnya memberikan peran, fungsi, dan kewenangan yang 

memadai pada lembaga-lembaga perwakilan sebagai wujud 

kedaulatan rakyat, yang diwujudkan dalam mekanisme saling 

mengawasi dan mengimbangi (check and balances). Lembaga DPD RI 

masih relatif baru. Berbeda dengan DPR RI yang sudah lama berdiri, 

bahkan sejak tahun 1918 sudah ada, yang bernama Volksraad. Dalam 

menapaki periode pertama berdirinya, pelaksanaan peran, fungsi dan 
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kewenangannya belum dapat maksimal karena dirasakan seolah-olah 

dimarginalkan. Fungsi legislatif yang dimiliki DPD masih terbatas 

yaitu mengajukan dan membahas rancangan undang-undang tertentu 

saja dan. itupun tidak ikut dalam pengambilan keputusan, Demikian 

juga dalam fungsi penganggaran, dan fungsi pengawasan. Dalam 

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang 

sudah diamandemen, dinyatakan dalam pasal 22 D bahwa DPD 

memiliki fungsi bidang legislasi, pengawasan, dan pertimbangan, 

yaitu:  

1. 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. 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 pendapatan dan 

belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan 

dengan pajak, pendidikan, dan agama.  

3. 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 DPR 

sebagai bahan pertimbangan untuk ditidak lanjuti.  

Apa yang disebutkan dalam pasal 22D UUD 1945 di atas 

menunjukkan bahwa fungsi dan kewenangan DPD sangat terbatas jika 

dikaitkan bahwa DPD adalah sebagai lembaga perwakilan yang 

ditetapkan oleh UUD 1945. Hal itu merupakan kendala yang dihadapi 

DPD. Kendala itu secara ringkas bisa disebutkan antara lain: 
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kewenangannya di bidang legislasi hanya sebatas mengusulkan dan 

membahas tetapi tidak ikut dalam pengambilan keputusan; dalam 

bidang pengawasan hanya sebatas memberikan masukan kepada DPR 

sebagai bahan pertimbangan; tidak ada ketentuan yang mengatur hak 

DPD untuk meminta keterangan dari pejabat negara, pejabat 

pemerintah dan lainnya seperti yang diberikan kepada DPR.  Pada hal 

anggota DPD berkewajiban menyerap, menghimpun, menampung dan 

menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan daerah. Sementara harapan 

kepada DPD besar sekali karena diharapkan dapat menjadi solusi atas 

praktik sentralisme pada masa lalu yang dialami oleh masyarakat di 

daerah dengan adanya ketimpangan dan ketidakadilan. Bahkan pernah 

timbul gejolak di daerah yang dikenal dengan pemberontakan daerah 

yang mengarah pada indikasi ancaman terhadap keutuhan wilayah 

negara dan persatuan nasional. Pada hal keberadaan DPD juga 

dimaksudkan untuk memperkuat integrasi nasional dan 

mengembangkan demokrasi khususnya yang berkaitan dengan daerah 

Namun, bukan berarti dengan adanya keterbatasannya selama 

ini DPD tidak berbuat apa-apa. Banyak hal yang telah dilakukan oleh 

DPD sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Salah satu contoh 

adalah telah banyak mengajukan rencana undang-undang (RUU). 

Namun tidak memperoleh respon yang memadai dari DPR dan hanya 

dimasukkan ke dalam daftar tunggu di program legislasi nasionl 

(Prolegnas). Hal ini menimbulkan kesan seoleh-olah RUU yang 

diusulkan oleh DPD RI itu disamakan dengan RUU yang diajukan 

oleh masyarakat di luar lembaga negara, misalnya Lembaga Swadaya 

Masyarakat yang terkadang juga berkualitas.  

 

URGENSI EKSISTENSI DPD RI DALAM SISTEM 

KETATANEGARAAN DI INDONESIA 

DPD lahir dari hasil amandemen UUD 1945 tepatnya pada 

perubahan ketiga. Banyak faktor menjadi pertimbangan dihapusnya 

Utusan Daerah dan Golongan (selain DPR) di antaranya pertama, 

transisi demokrasi dan reformasi melahirkan keleluasaan daerah untuk 

menjadi lebih otonom bahkan dibakukan dalam Undang-Undang. 
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Kedua, utusan daerah selama ini dianggap kurang aspiratif terhadap 

kepentingan daerah karena mekanisme keanggotaannya ditunjuk 

bukan dipilih. 

Ketiga, konsep dua kamar yang diharapkan akan menjadi 

penyeimbang DPR yang selama ini dilihat cenderung bermuatan 

politik dari pada mewakili rakyat, sehingga aturan-aturan yang 

dikeluarkan oleh DPR lebih banyak bernuansa politik. Selanjutnya 

Perubahan UUD 1945 bertujuan untuk mewujudkan konstitusi 

Indonesia yang memungkinkan terlaksananya penyelenggaraan negara 

yang modern dan demokratis. Semangat perubahan konstitusi yang 

muncul berupa supremasi konstitusi, keharusan dan pentingnya 

pembatasan kekuasaan, pengaturan hubungan dan kekuasaan 

antarcabang, kekuasaan negara secara lebih tegas, penguatan system 

checks and balances antarcabang kekuasaan, penguatan perlindungan 

dan penjaminan hak asasi manusia, penyelenggaraan otonomi daerah 

dan pengaturan hal-hal yang mendasar di berbagai bidang kehidupan 

masyarakat. Semua itu direfleksikan sebagai konsensus politik bangsa 

yang dituangkan dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. 

Tidak dapat dipungkiri bahwa munculnya desakan yang begitu 

kuat dari berbagai kalangan masyarakat untuk mengubah Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), 

salah satu latar belakangnya adalah karena konstitusi ini kurang 

memenuhi aspirasi demokrasi, termasuk dalam meningkatkan 

kemampuan untuk mewadahi pluralisme dan mengelola konflik yang 

timbul karenanya. 

Lemahnya checks and balances antar-lembaga negara, antar-

pusat dan daerah, maupun antar-negara dan masyarakat, 

mengakibatkan mudahnya muncul kekuasaan yang sentralistik, yang 

melahirkan ketidakadilan. Telah menjadi hal yang nyata bahwa 

sentralisme kekuasaan pemerintah di bawah UUD 1945 telah 

membawa implikasi munculnya ketidakpuasan yang berlarut-larut dan 

konflik di mana-mana. Konflik tersebut cukup mengakar, karena 

mengkombinasikan dua elemen yang kuat, yaitu faktor identitas 
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berdasarkan perbedaan ras, agama, kultur, bahasa, daerah, dan lain-

lain, dengan pandangan ketidakadilan dalam distribusi sumber-sumber 

daya ekonomi, politik, dan sosial. Penataan kelembagaan negara 

melalui amandemen konstitusi ketiga yang kemudian melahirkan DPD 

tidak serta merta muncul jatuh dari langit. Karena ia merupakan 

pengejawantahan dari ruh yang menjiwai lahirnya UUD 1945 seperti 

yang sedikit digambarkan di atas, juga merupakan produk sosiologi-

politik setelah melalui proses pergumulan panjang dalam sejarah 

hubungan pusat dan daerah di negeri ini, sebagai bagian dari tuntutan 

reformasi 1998. Sejumlah kondisi itu antara lain: 

Pertama, Penyelenggaraan negara yang sentralistik yang 

berlangsung sejak era Orde Lama hingga Orde Baru telah secara 

signifikan menimbulkan akumulasi kekecewaan daerah terhadap 

pemerintah pusat, yang sekaligus merupakan indikasi kuat kegagalan 

pemerintahan pusat dalam mengelola daerah sebagai basis berdirinya 

bangsa ini. Maka, di awal reformasi semangat itu kemudian 

diwujudkan dalam sistem desentralisasi dan otonomi daerah, yaitu 

suatu pilihan politik dalam pengelolaan NKRI dimana daerah harus 

menjadi aktor sentral dalam pengelolaan republik ini. Keluarnya 

Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah 

merupakan realisasi dari kebijakan desentralisasi itu, yang kemudian 

diperkuat dalam Perubahan Kedua UUD 1945 seperti tertuang pada 

BAB VI Pemerintahan Daerah Pasal 18, 18A, dan 18B.  

Kedua, di masa Orde Baru dan di awal era reformasi (bahkan 

hingga sekarang) persepsi publik terhadap eksistensi dan perilaku 

partai politik (parpol) kurang sejalan dengan harapan publik, karena 

sistem kepartaian kita masih sangat sentralistik. Sistem seperti itu 

sudahlah pasti selalu menyulitkan perjuangan kepentingan daerah 

dalam proses-proses pengambilan kebijakan di tataran nasional, akibat 

dari kebijakan yang sentralistik yang secara alamiah berseberangan 

dengan aspirasi desentralistik.  

Ketiga, kehadiran DPD merupakan produk dari refleksi kritis 

terhadap eksistensi utusan daerah dan utusan golongan yang mengisi 

formasi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam sistem 
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keterwakilan di era sebelum reformasi. Mekanisme pengangkatan dari 

utusan daerah dan utusan golongan bukan saja merefleksikan sebuah 

sistem yang tidak demokratis; melainkan juga mengaburkan sistem 

perwakilan yang seharusnya dibangun dalam tatanan kehidupan 

Negara modern yang demokratis. Maka DPD lahir sebagai bagian dari 

upaya untuk memastikan bahwa wilayah atau daerah harus memiliki 

wakil untuk memperjuangkan kepentingannya secara utuh di tataran 

nasional, yang sekaligus berfungsi menjaga keutuhan NKRI. 

Keempat, kehadiran DPD mengandung makna bahwa sekarang 

ada lembaga yang mewakili kepentingan lintas golongan atau 

komunitas yang sarat dengan pemahaman akan budaya dan 

karakteristik daerah. Para wakil daerah bukanlah wakil dari suatu 

komunitas atau sekat komunitas di daerah (antara lain yang berbasis) 

ideologi atau parpol), melainkan figur-figur yang bisa mewakili 

seluruh elemen yang ada di daerah. Dengan sendirinya, para wakil 

daerah baru bisa dikatakan “sungguh-sungguh berada di atas 

kepentingan golongan” apabila yang bersangkutan benar-benar 

memahami apa yang menjadi muatan daerah yang diwakilinya 

(komunitas berikut budaya dan ruhnya, geografisnya, kandungan 

buminya, dan sebagainya), dan 

sekaligus harus terbebas dari semua sekat ideologis. Dapat 

diketahui dan disadari, apalagi di era kebebasan berorganisasi dan 

berekspresi yang dijamin oleh konstitusi, bahwa parpol yang eksis di 

daerah umumnya merepresentasikan kepentingan menurut kebijakan 

parpol pada tingkat pusat atau dengan kata lain parpol masih berwatak 

sentralistik. Tepatnya, kalau seorang wakil daerah merupakan bagian 

dari komunitas yang primary group-nya berbasis parpol, maka sangat 

berpotensi (untuk tidak dikatakan pasti) mengabaikan kepentingan 

daerah yang diwakilinya apabila itu tidak sejalan dengan kepentingan 

partainya. 

Adam Bactiar juga menambahkan bahwa secara teoritis urgensi 

pembentukan DPD adalah untuk membangun mekanisme kontrol dan 

keseimbangan (checks and balances) dalam lembaga legislatif itu 

sendiri, disamping antarcabang kekuasaan negara (legislatif, eksekutif, 
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yudikatif). Disamping itu juga untuk menjamin dan menampung 

perwakilan daerah-daerah yang memadai untuk memperjuangkan 

aspirasi dan kepentingan daerah dalam lembaga legislatif. 

Kepentingan daerah tidak cukup hanya diwakili dalam gagasan 

(representation in ideas), tetapi kepentingan 

daerah perlu diwakili dalam bentuk kehadiran orang daerah 

(representation in present). 

Oleh sebab itu, untuk mengakomodasi aspirasi dan kepentingan 

daerah secara efektif dan adil dalam rangka pembuatan keputusan 

politik secara nacional, dan untuk memberdayakan potensi daerah, 

maka diperlukan suatu lembaga perwakilan selain lembaga DPR yang 

dapat mewadahi unsur/wakil daerah. Secara politis, sesuai dengan 

konsensus politik bangsa Indonesia, maka keberadaan DPD akan 

memperkuat ikatan daerah-daerah dalam wadah NKRI; semakin 

meneguhkan persatuan kebangsaan seluruh daerah-daerah; akan 

meningkatkan agregasi dan akomodasi aspirasi dan kepentingan 

daerah-daerah dalam perumusan kebijakan nasional serta mendorong 

percepatan demokrasi, pembangunan dan kemajuan daerah secara 

berkeadilan dan berkesinambungan.  

Keberadaan DPD untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat 

daerah dan memiliki legitimasi yang kuat seperti halnya memberikan 

implikasi harapan yang kuat pula dari rakyat kepada lembaga DPD, 

karena anggota DPD secara perorangan dipilih oleh rakyat melalui 

partai politik. Selanjutnya menurut Jimly Asshiddiqie menambahkan 

bahwa urgensi pembentukan lembaga ini adalah untuk membuat 

sistem pemerintahan yang benar-benar berjalan lebih efisien dan 

setidaknya lebih lancar, karena dapat diperiksa dua kali (doublé 

check), sehingga terjaminnya kualitas sesuai dengan aspirasi rakyat. 

Namun penulis menganalisis bahwa eksistensi keberadaan 

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) masih sangat jauh dari apa yang 

diharapkan. Kehadiran DPD dengan diisi oleh orang-orang popular 

dan tokoh masyarakat ditingkat daerah dan propinsi, akibatnya sempat 

muncul kekhawatiran publik bahwa DPD akan menjadi makelar dari 

segelintir elit lokal yang ingin kepentingan mereka diakomodir dalam 
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pengambilan kebijakan di pusat. Namun demikian hal yang terpenting 

dari itu adalah mereka betul-betul sudah menjadi pilihan rakyat, 

sehingga aspirasi rakyat berada dalam pundak mereka. Pembentukan 

lembaga ini bukanlah tanpa alasan, karena kalau dilihat dari aspek 

geografis Indonesia merupakan negara yang berwilayah luas yang 

terdiri atas ribuan pulau dan ratusan juta penduduk. Keragaman etnis 

dan budaya turut mengukuhkan bahwa Negara Indonesia adalah 

negara yang majemuk. Melihat kenyataan ini, maka sudah sewajarnya 

bangsa ini memiliki suatu sistem perwakilan yang lebih baik dari 

sebelumnya yang dapat mencegah pergolakan masyarakat dan 

kesenjangan dan ekonomi antara pusat dan daerah. 

Namun kenyataannya setelah lembaga ini lahir, lembaga ini 

tidak mempunyai kewenangan yang sepadan untuk dapat menjalankan 

dan memperjuangkan aspirasi  masyarakat untuk daerah. Terlepas dari 

kuat atau tidaknya kedudukan DPD dalam sistem parlemen di 

Indonesia, keberadaannya sedikit banyak telah mampu memberikan 

stimulasi positif terhadap kemajuan demokrasi di Indonesia. Di antara 

kendala dan kenyataan yang dihadapi DPD saat ini adalah lemahnya 

kewenangan yang diberikan oleh konstitusi, bahkan banyak pakar 

yang menyatakan 

kalau DPD hanya mempunyai kedudukan sebagai dewan 

pertimbangan DPR. Hal ini dapat dimaklumi karena kalau melihat 

lebih jauh ke dalam konstitusi UUD 1945 pasal 22D dan penjelasan 

lebih lanjut dalam UU No 27 tahun 2009 tentang susunan dan 

kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD dimana DPD hanya 

mempunyai kewenangan mengajukan undang-undang tertentu dan 

hanya ikut membahas usulannya pada tingkat petama, kemudian DPD 

hanya bisa memberikan pertimbangan tanpa bisa memutuskan. 

Termasuk dalam masalah pengawasaan walaupun DPD mempunyai 

kewenangan yang cukup besar disini, namun dalam kenyataannya 

semua hasil pengawasaan tersebut diserahkan kepada DPR sebagai 

bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.  

Menurut Adam Bactiar sebenarnya dalam  ranah konstitusi, 

DPD mempunyai kewenangan legislasi yang cukup signifikan, karena 
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fungsi legislasi DPD adalah mengusulkan dan ikut membahas RUU 

tertentu. Merujuk pengertian “ikut membahas”, dalam pasal 20 ayat 2 

UUD 1945, menurut pengertian bahwa ikut membahas adalah hingga 

pada tahap memutuskan.48 Hal ini juga dapat dilihat pengertian 

umum sebagaimana terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. 

Jadi dalam tataran konstitusi, menurutnya tidaklah terdapat persoalan. 

Namun jika dilihat pada tataran perundang-undangan sebagai 

pelaksananya, dapat dilihat bahwa telah terjadi suatu reduksi terhadap 

fungsi legislasi yang semestinya dimiliki oleh DPD. UU Nomor 27 

tahun 2009 tentang MD3 dan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang P3 

hanya menempatkan fungsi legislasi DPD ke dalam ranah yang sangat 

terbatas. DPD hanya dilibatkan dalam tahap pembicaraan tingkat 

pertama, namun tidak sampai pada tahap pembahasan Daftar 

Inventarisasi Masalah (DIM). Artinya, fungsi legislasi yang 

disematkan kepada DPD dalam UU tersebut sangat terbatas dan tidak 

utuh. 

Dalam tata tertib DPD disebutkan bahwa DPD hanya dapat 

mengikuti pembahasan atas undang-undang tertentu atas undangan 

DPR. Bahkan dalam tata tertib DPR terlihat bahwa DPR membatasi 

keikutsertaan DPD dengan menyebutkan komisi atau badan legislasi 

yang ditugaskan untuk membahas sebuah RUU yakni DPD RI 

diundang sebanyak-banyaknya 1/3 jumlah alat kelembagaan DPR. 

Disini tidak terlihat kesinambungan antara tata tertib DPD dan DPR, 

dimana DPR membatasi keikutsertaan DPD dalam pembahasan 

undang-undang tertentu dalam tatatertibnya yang tanpa disetujui oleh 

DPD. 

Jimly menambahkan dalam urusan legislasi DPD RI hanya 

sebagai Colegislator disamping DPR RI. Di bidang legislasi tugasnya 

hanya sebagai penunjang (Auxilary agency) bagi DPR RI. Dalam 

proses pembentukan undang-undang DPD tidak mempunyai 

kewenangan sama sekali untuk memutuskan ataupun dalam proses 

pengambilan keputusan. 

Sementara itu dalam tataran pemberiaan pertimbangan 

disebutkan bahwa DPD memberikan pertimbangan kepada DPR atas 

www.m
pr

.g
o.

id



Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia 65 

 

rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-

undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama, yang 

disampaikan dalam bentuk tertulis sebelum memasuki tahapan 

pembahasan antara DPR dan pemerintah. Permasalahannya adalah 

mengenai batas waktu pemberian pertimbangan. Karena pembahasan 

RUU APBN dibatasi oleh waktu, maka regulasi perlu memberikan 

batasan kepada DPD RI. Hal ini dimaksud agar jadwal pembahasan 

RUU antara DPR dan pemerintah tidak terganggu. Sering kali yang 

terjadi DPD hanya menerima surat permintaan pertimbangan dari 

DPR hanya beberapa saat sebelum pengesahaan RUU menjadi UU. 

Hal ini terkesan menjadikan peran DPD hanya sebagai lembaga 

pertimbangan bagi DPR. Seharusnya ada tata tertib bersama yang 

mengatur kedua lembaga dalam tatanan kebersamaan pembahasan 

sebuah rancangan undang-undang tertentu tetentu. 

Sementara dalam tatanan pengawasan sebenarnya keberadaan 

DPD dapat dikatakan bersifat utama (main constitusional organ) yang 

kedudukannnya sama penting dengan DPR. Walau pun kemudian 

hasil pengawasan tersebut sepenuhnya diserahkan kepada DPR RI. 

Dalam UU No 27 Tahun 2009 pasal 224 ayat 1 disebutkan bahwa 

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 

APBN, pajak, pendidikan, dan agama. 

Selanjutnya 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. 

Namun tidak dijelaskan bagaimana kriteria hasil pengawasaan 

DPD RI tersebut sudah ditindak lanjuti atau belum. Perlu ada 

ketegasan disini mengenai hal tersebut, sehingga tidak menimbulkan 

kesan seolah-olah DPD merupakan lembaga pengawas DPR, yang 
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mengawasi setiap pekerjaan DPR yang diterima dari DPD. Hal ini 

diperlukan karena adanya ketentuan yang mengatur bahwa DPR 

berkewajiban menindaklanjuti hasil laporan pengawasan DPR 

tersebut. 

Dari permasalahan diatas terlihat bahwa masih banyaknya 

kendala yang dihadapi oleh lembaga DPD RI khususnya masalah 

fungsi dan kewenangannya sebagai kamar kedua dalam lembaga 

legislatif. Seperti dalam kewenangan legislasi yang disebutkan diatas 

yang mana DPD hanya mempunyai kewenangan mengajukan RUU 

tertentu tanpa punya kewenangan dalam pengambilan keputusan akhir 

terhadap RUU yang diajukannya kepada DPR. Begitupun halnya 

dalam pengawasaan, meskipun dikatakan diatas mempunyai 

kedudukan yang sama dengan DPR dalam pengawasan, namun kalau 

ditindaklanjuti DPD hanya memberikan masukan kepada DPR sebagai 

bahan perimbangan untuk ditindaklanjuti. Banyak hal yang 

menyebabkan lemahnya kewenangan lembaga ini, diantaranya banyak 

diantara para perancang perubahan UUD 1945 khususnya partai 

politik menduduki kursi terbesar di DPR yang memandang bahwa 

bikameral merupakan sistem perwakilan negara federal, sedangkan 

negara kesatuan kurang cocok untuk menerapkan sistem ini karena 

ditakutkan akan mempengaruhi system negara kesatuan. 

Maka wajar kalau anggota DPD berkeinginan keras untuk 

melanjutkan perjuangan menuju amandeman UUD 1945 kelima. Akan 

tetapi menurut Jimly Assiddiqie merubah konstitusi bukanlah hal yang 

mudah, apalagi belum semua perubahan tersebut terkonsolidasi dan 

dapat dilaksanakan dalam praktek kehidupan berbangsa dan 

bernegara. 

Menurutnya juga kekurangan dan kelemahan yang dinilai 

terhadap Undang- Undang Dasar, tidak selalu harus diatasi dengan 

cara “formal amandement” penyempurnaan ketentuan Undang-

Undang Dasar, dapat pula ditempuh melalui konvensi ketatanegaraan 

ataupun melalui penafsiran oleh peradilan konstitusi. Konvensi dapat 

dikembangkan dalam praktek penerapan normatif di lapangan 

(constitusional usages) yang tidak lazim ataupun melalui pembiasaan 
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praktek yang lazim (kebiasaan ketatanegaraan), sedangkan penafsiran 

hakim dapat dilakukan melalui peradilan konstitusional di Mahkamah 

Konstitusi. 

 

PENGUATAN KELEMBAGAAN DPD RI  

DPD telah berupaya mengusulkan perubahan UUD khususnya 

pasal 22 D. Ini artinya diperlukan mengamandemen lagi UUD 1945. 

Hal ini dimungkinkan sebagaimana ketentuan pasal 37 ayat 1 UUD 

1945. Usul itu tersebut dilandasi pertimbangan: Bahwa DPD RI 

memiliki legitimasi yang kuat karena dipilih secara langsung oleh 

rakyat, karena itu seharusnya memiliki kewenangan formal yang 

tinggi. Usul pemberian kewenangan yang memadai itu karena DPD 

sebagai lembaga negara kedudukannya sama dengan lembaga negara 

lainnya. Dengan kewenangan yang sangat terbatas, mustahil bagi DPD 

untuk memenuhi harapan masyarakat dan daerah serta mewujudkan 

maksud dan tujuan pembentukan DPD RI.  

Penerapan prinsip check ang balances antar lembaga legislatif 

harus diwujudkan. Namun, usul perubahan konstitusi tersebut belum 

berhasil. Upaya lain yang telah membuahkan hasil antara lain adalah 

dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor: 27 Tahun 2009 

tentang MPR RI, DPR RI, DPD RI dan DPRD. Dalam UU itu antara 

lain telah membuka ruang peran DPD RI untuk ikut membahas RUU 

tertentu dalam pembahasan tingkat I meskipun tidak ikut dalam 

pengambilan keputusan; adanya kantor di setiap ibukota provinsi 

(Provinsi Kepri belum) untuk memperkuat otonomi daerah dan 

penguatan sistem negara kesatuan dengan prinsip desentralisasi; dan 

adanya “hak bertanya.” walaupun tidak sama dengan hak 

”mengajukan pertanyaaan” anggota DPR. 

Meskipun sudah ada kemajuan, namun perkembangan itu masih 

dirasakan tidak memberikan peran dan kewenangan kepada DPD RI 

secara optimal. Dalam rangka penguatan kapasitas DPD RI yang 

memadai dan lebih mantap, diperlukan penyempurnaan tatanan negara 

yang lebih menjamin kedaulatan rakyat dan prinsip chek and balances 

antar lembaga negara. Dalam kekuasaan legislatif, perlu ditata 
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kembali prinsip kesetaraan, saling mengontrol dan mengimbagi antara 

DPR RI dengan DPD RI. 

Tujuan ke arah tersebut akan berujung perlunya melakukan 

perubahan UUD 1945 secara komprehensif, dan dalam konteks DPD 

RI perlu penyempurnaan pasal 22 D. Eksistensi DPD RI Kedepan 

Dalam kondisi keterbatasannya, DPD telah memberikan penguatan 

kehidupan demokrasi, khususnya yang berkaitan dengan daerah 

dengan menyerap aspirasi dan kepentingan daerah, serta 

memperjuangkan kepentingan masyarakat dan daerah kepada 

Pemerintah atau di tingkat nasional. Hal ini juga akan mendekatkan 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan antara masyarakat 

dengan pemerintah. Pada kelanjutannya akan dapat memupuk dan 

memperkuat perasaan akan manfaat pemerintah serta memperkokoh 

persatuan dan kesatuan nasional. Bahwa DPD RI juga menunjukkan 

perkuatan demokrasi dapat dilihat dari beberapa segi, antara lain: 

Sistem pemilihan anggota DPD dilakukan secara langsung oleh rakyat 

sebagai pemilik kedaulatan. 

Selain itu, DPD sebagai perwakilan daerah menunjukkan 

akomodasi dan representasi wilayah artinya ada penyebaran 

perwakilan dari seluruh wilayah/provinsi di Indonesia. Penguatan 

DPD RI tidak perlu dikaitkan dengan bentuk federalisme dengan 

sistem perwakilan bikameral. Memang benar bahwa banyak negara 

yang menganut federalisme menggunakan sistem perwakilan 

bikameral, tetapi juga banyak negara yang berbentuk negara kesatuan 

menganut sistem perwakilan bikameral. 

Penelitian yang dilakukan oleh IDEA hasilnya menunjukkan 

bahwa dari 54 negara demokratis yang diteliti terdapat 22 negara yang 

menganut sistem perwakilan unikameral, sedangkan sebanyak 32 

negara memilih sistem bikameral. Banyak juga negara dengan bentuk 

negara kesatuan memilih sistem bikameral di samping juga ada yang 

memilih unikameral. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa semua 

negara demokratis yang memiliki wilayah luas memiliki dua majelis 

(bikameral) kecuali Muzambique. 
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Dalam konteks Indonesia, yang memiliki wilayah sangat luas, 

terdiri dari ribuan pulau dengan tingkat heteroginitas tinggi, 

penduduknya banyak (empat besar di dunia), kiranya tidak salah jika 

Indonesia memilih sistem bikameral. Eksistensi DPD RI yang kuat ke 

depan harus dipertahankan, dan pilihan sistem perwakilan bikameral 

tidak perlu dikhawatirkan akan menuju federalisme. Tentu saja harus 

secara berlanjut dilakukan sosialisasi aturaan sistem ketatanegaraan 

yang disepakati dan menjaga dan memperkokoh jati di bangsa yaitu 

Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika.  

 

PENUTUP  

Dapat disimpulkan bahwa keberadaan Dewan Perwakilan 

Daerah (DPD) Republik Indonesia merupakan pengejewantahan dari 

keinginan luhur agar tercapai percepatan dan pemerataan 

pembangunan serta kesejahteraan kepada seluruh rakyat Indonesia di 

setiap daerah. Sehingga pembangunan tidak lagi bersifat sentralisasi 

tetapi desentralisasi. Juga agar kapasitas partisipasi daerah dalam 

memperjuangkan kepentingan daerahnya bisa lebih maksimal melalui 

peran lembaga Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia. 

Oleh karena itu peran dan kewenangan Dewan Perwakilan 

Daerah (DPD) kedepannya harus diperkuat hingga sejajar dengan 

peran dan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik 

Indonesia. Agar tercapai mekanisme check and balance yang baik di 

lembaga legislatif dan segala keputusan yang menjadi kewenangan 

lembaga legislatif tidak hanya ditentukan karena kepentingan dan 

selera partai politik yang belum tentu seiring sejalan dengan 

kebutuhan daerah. 

Tidak perlu muncul ketakutan dan prasangka bahwa akan 

muncul disintegrasi bangsa terhadap penguatan lembaga Dewan 

Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia, sebab salah satu tujuan 

dibentuknya Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia 

adalah untuk memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia 

melalui aspirasi dan peran serta kewenangan Dewan Perwakilan 

Daerah (DPD) yang anggotanya independen murni mewakili 

www.m
pr

.g
o.

id



70 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia 

 

konstiuennya di Daerah tanpa intervensi kepentingan partai politik 

yang belum tentu mewakili aspirasi rakyat di daerah. 
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PENATAAN KEWENANGAN DPD 

 

Oleh : Eko Nurisman, S.H.,M.H 

 

PENDAHULUAN 

Terbentuknya NKRI diawali oleh rangkaian perjuangan yang 

tercermin dalam beberapa tonggak sejarah perjuangan. Tonggak 

pertama dimulai dengan tampilnya semangat kebangkitan nasional 

tahun 1908, disusul seruan gelora persatuan melalui Sumpah Pemuda 

tahun 1928 yang diprakarsai oleh kelompok pemuda dari daerah-

daerah seperti JONG JAVA, JONG AMBON, JONG ISLAMIETEN 

BOND, dan lain-lain, yang kemudian memuncak dengan pekik 

merdeka pada proklamasi 17 Agustus 1945. Sebelum proklamasi 17 

Agustus 1945 dikumandangkan, perjuangan dilakukan melalui 

rangkaian pembicaraan dan musyawarah dalam BPUPK (Dokuritzu 

Zyunbi Tyoosakai) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia 

(PPKI) yang menetapkan dan mensahkan Undang Undang Dasar 

Negara Indonesia yang kemudian dikenal sebagai UUD 1945.
1
 

Negara Kebangsaan Indonesia dibentuk atas dasar Philosofische 

Grondslag atau pandangan hidup, yaitu Pancasila yang 

diejawantahkan sebagai dasar negara dalam UUD 1945, yaitu dalam 

Pembukaan dan pasal-pasalnya.Atas dasar Pancasila tersebut Negara 

Indonesia dibentuk sebagai negara yang mengutamakan kegotong-

royongan dan semangat kekeluargaan.Dengan demikian negara 

menganut paham demokrasi yang dipimpin oleh lembaga Majelis 

Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai pelaku sepenuhnya 

kedaulatan rakyat.Dengan  kata lain, sebagaimana ditegaskan dalam 

Penjelasan UUD 1945,  MPR adalah lembaga tertinggi negara yang 

kekuasaannya tidak terbatas.
2
 

                                                   
1Term of Reference, Penataan Kewenangan DPD, Lembaga Pengkajian MPR RI, Jakarta, 2016, 

hlm 1 
2Ibid 
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MPR adalah wujud cita negara kekeluargaan yang 

keanggotaannya terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat, ditambah dengan utusan dari daerah-daerah dan golongan-

golongan, menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-

undang.Keanggotaan MPR tersebut mencerminkan permusyawaratan 

seluruh rakyat Indonesia guna membangun semangat satu nusa, satu 

bangsa dan satu bahasa.
3
 

Dalam sejarah perjuangan diplomasi dibentuk negara RIS 

dengan konstitusi sementara RIS 1949, sedangkan UUD 1945 hanya 

berlaku di negara bagian RI Yogyakarta.Dalam konstitusi RIS 

tersebut, kedaulatan rakyat dilakukan oleh Pemerintah, DPR dan 

Senat.Masing-masing negara bagian dan daerah khusus diwakili oleh 

2 anggota Senat yang ditunjuk dari masing-masing negara bagian 

tersebut.Kemudian konstitusi RIS 1949 diubah menjadi UUDS 1950 

dimana kedaulatan rakyat dilakukan oleh Pemerintah dan DPR. 

Dengan Dekrit Presiden 1959, UUD 1945 diberlakukan kembali 

dengan nama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 yang dimuat dalam Lembaran Negara No. 75 Tahun 

1959. Kemudian dibentuk MPRS dengan anggota DPR-GR (Gotong 

Royong) ditambah Utusan Daerah dan Utusan Golongan.
4
 

Menjelang dan memasuki Abad XXI, kemajuan Iptek, 

khususnya ilmu dan teknologi informasi dan komunikasi telah 

mendorong peningkatan kesadaran, kebebasan dan tuntutan untuk 

berpartisipasi dalam membangun masyarakat dan bangsanya. 

Kemajuan ilmu pengetahuan juga telah menumbuhkan kesadaran 

masyarakat Indonesia akan pentingnya spesialisasi dan diferensiasi  

fungsi dan peran kelembagaan negara menuju sistem penyelenggaraan 

negara dengan prinsip kegotong-royongan dan semangat kekeluargaan 

yang egaliter, modern dan efisien.
5
 

Sesuai tuntutan reformasi, MPR melalui Sidang Umum MPR 

Tahun 1999 dan Sidang Tahunan Tahun 2000, Tahun 2001 serta 

Tahun 2002, mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara 

                                                   
3Ibid 
4Ibid, hlm 2 
5Ibid,  
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Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya juga Pasal 2 Ayat (1). 

Pasal 2 Ayat (1) yang semula  berbunyi “Majelis Permusyawaratan 

Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, 

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

golongan, menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang” 

diubah menjadi “Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas 

anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan 

Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut 

dengan undang-undang”.
6
 

Melalui perubahan tersebut keanggotaan MPR yang berasal dari 

utusan golongan dihapus dan yang berasal dari utusan daerah diubah 

menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah.Unsur utusan golongan 

dalam keanggotaan MPR dihapuskan karena kemajuan dan 

perkembangan kehidupan politik telah membuka dan memperluas 

jangkauan partai politik sehingga terbuka bagi setiap warga negara 

yang hendak ikut berpartisipasi dalam kehidupan politik.Bagi anggota 

kelompok atau golongan yang pada dasarnya memang tidak berminat 

terlibat dalam politik kepartaian.Unsur utusan daerah dalam 

keanggotaan MPR tetap diperhatikan karena disadari bahwa unsur 

yang berasal dari anggota DPR mengemban kepentingan partai politik 

tertentu sehingga dikhawatirkan tidak sepenuhnya mewakili 

kepentingan daerah yang seyogyanya bersifat nonpartisan.Agar unsur 

utusan daerah dalam keanggotaan MPR benar-benar mewakili 

kepentingan rakyat dan daerah pemilihannya maka penetapannya 

dilakukan melalui pemilihan umum dan disebut sebagai anggota 

Dewan Perwakilan Daerah.
7
 

Kegotong-royongan dan semangat kekeluargaan yang egaliter 

juga diwujudkan dalam pembentukan dan penataan kelembagaan 

negara yang menerapkan prinsip “Checks and Balances” dan “Power 

Sharing”. Lembaga-lembaga negara yang kewenangannya ditetapkan 

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

berkedudukan setara satu dengan yang lainnya, sehingga tidak ada lagi 

lembaga negara yang berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara. 

                                                   
6Ibid 
7Ibid, hlm 3 
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Fungsi dan peran lembaga-lembaga negara ditata atas dasar 

spesialisasi dan diferensiasi fungsi dan peran sesuai dengan tuntutan 

penataan sistem pemerintahan negara untuk mempercepat 

terwujudnya Visi dan Misi Indonesia Merdeka sebagaimana 

ditegaskan dalam Alinea I dan Alinea IV Pembukaan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8
 

Pengaturan kedudukan, fungsi dan peran DPD sebagaimana 

ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 pada dasarnya dimaksudkan untuk :
9
 

a. Memperkuat ikatan daerah-daerah dalam wadah NKRI dan 

memperteguh persatuan kebangsaan seluruh daerah; 

b. Meningkatkan agregasi dan akomodasi aspirasi dan kepentingan 

daerah-daerah dalam perumusan kebijakan nasional berkaitan 

dengan negara dan daerah; 

c. Mendorong percepatan demokrasi, pembangunan dan kemajuan 

daerah secara serasi dan seimbang. 

Atas dasar gagasan pemikiran tersebut kedudukan, fungsi dan 

peran DPD, sebagaimana juga telah dituangkan dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat 

ditegaskan sebagai berikut :
10

 

a. Bahwa kedudukan DPD adalah setara dengan lembaga-lembaga 

negara yang kewenangannya ditetapkan dalam Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu : Presiden, 

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Mahkamah Agung, Mahkamah 

Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan dan Komisi Yudisial. 

b. Bahwa atas dasar spesialisasi dan diferensiasi fungsi maka fungsi 

dan peran DPD ditetapkan sebagai penyerap serta penyalur 

aspirasi dan kepentingan daerah serta rakyat di daerah dalam 

kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

                                                   
8Ibid 
9Ibid 
10Ibid, hlm 4 
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c. DPD sebagai lembaga perwakilan dengan kewenangan legislasi 

yang terbatas dilahirkan dari hasil kompromi politik antara 

keinginan menguatkan peran daerah dan adanya kekhawatiran 

timbulnya potensi disintegrasi bangsa. 

d. Bahwa anggota DPD dipilih langsung oleh rakyat di daerah 

provinsi dengan maksud agar pertama-tama dan terutama berjuang 

bagi daerah pemilihan masing-masing karena pembangunan 

daerah yang adil dan merata merupakan bagian integral dari 

pembangunan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 

e. Bahwa karena itu anggota DPD seharusnya menyampaikan 

perkembangan hasil kinerjanya (progress report) kepada rakyat 

yang memilihnya melalui DPRD dalam sidang yang dihadiri oleh  

Kepala Daerah.  

f. Dalam rangka melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagaimana 

dimaksud pada huruf b di atas, anggota DPD memiliki 

kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 22D Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  

g. Dengan lahirnya DPD, menunjukkan adanya peran nyata dari 

DPD bersama komponen bangsa lainnya untuk memperkuat 

ikatan daerah-daerah dalam wadah NKRI.  

 

TUJUAN 

Tujuan dari makalah yang berjudulPenataan Kewenangan DPD 

RI ini adalah untuk memperoleh masukan tentang keberadaan, fungsi 

dan peran kelembagaan DPD dalam sistem pemerintahan negara 

menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. 

 

RUMUSAN MASALAH 

Adapun rumusan permasalahan yang akan dibahas didalam 

makalah ini adalah sebagai berikut : 
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1. Apakah keberadaan, fungsi dan peran DPD sebagaimana 

diamanatkan Pasal 22C dan 22D UUD NRI Tahun 1945 sudah 

tepat ? 

2. Apakah anggota DPD telah melakukan fungsi dan perannya 

selaras dengan aspirasi daerah pemilihan masing-masing ? 

3. Apakah keberadaan, fungsi dan peran DPD perlu ditingkatkan 

sehingga sejajar dengan DPR ? 

4. Apakah perlu penyempurnaan atau pembentukan Undang-Undang 

tertentu yang memperkuat pelaksanaan fungsi dan peran DPD 

sebagaimana dimaksud Pasal 22D ? 

5. Apakah keberadaan DPD perlu ditiadakan ? 

 

MANFAAT 

Adapun beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penulisan 

makalah ini sebagai berikut : 

1. Memberikan masukan mengenai keberadaan, fungsi dan peran 

DPD sebagaimana diamanatkan Pasal 22C dan 22D UUD NRI 

Tahun 1945. 

2. Sebagai bahan masukan bagi anggota DPD dalam pelaksanaan 

fungsi dan perannya apakah selaras dengan aspirasi daerah 

pemilihan masing-masing. 

3. Memberikan masukan apakah perlu peningkatan mengenai 

keberadaan, fungsi dan peran DPD sehingga sejajar dengan DPR. 

4. Penyempurnaan atau pembentukan Undang-Undang tertentu yang 

memperkuat pelaksanaan fungsi dan peran DPD sebagaimana 

dimaksud Pasal 22D  

5. Sebagai bahan masukan untuk mengetahui sejauhmana 

keberadaan DPD apakah perlu untuk ditiadakan  
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APAKAH KEBERADAAN, FUNGSI DAN PERAN DPD 

SEBAGAIMANA DIAMANATKAN PASAL 22C DAN 22D UUD 

NRI TAHUN 1945 SUDAH TEPAT ? 

Konsep atau gagasan awal reformasi konstitusi yang melahirkan 

DPD dilatarbelakangi oleh beberapa hal, pertama gagasan untuk 

mengubah sistem perwakilan menjadi sistem dua kamar (bicameral 

system). Dalam sistem ini DPD akan bertindak sebagai The Uppon 

House atau Majelis Tinggi, sedang DPR sebagai The Lower House 

atau Majelis Rendah. Kedua gagasan untuk meningkatkan 

keikutsertaan daerah terhadap jalannya politik dan pengelolaan 

negara. Lahirnya DPD dapat pula dipandang sebagai koreksi atau 

penyempurnaan sistem Utusan Daerah di MPR menurut ketentuan 

Pasal 2 ayat (2) UUD 1945 sebelum amandemen. Tetapi disamping 

gagasan tersebut alasan utamanya adalah kebutuhan untuk 

mengartikulasikan aspirasi masyarakat daerah secara struktural yang 

dianggap dapat mempresentasikan wilayah-wilayah, diharapkan 

mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat di daerah melalui 

institusi formal ditingkat nasional. Karenanya UUD 1945 hasil 

amandemen seringkali menuai kritik karena dianggap melahirkan 

DPD yang lemah.
11

 

Salah satu konsekuensi dua kamar (terdiri dari DPR dan DPD), 

perlu nama bagi badan perwakilan yang mencerminkan dua unsur 

perwakilan tersebut, seperti congress sebagai nama badan perwakilan 

yang terdiri dari Senate dan House Representatives. Di kerajaan 

Belanda wadah badan perwakilan adalah "Staten General"yang terdiri 

dari de Earste Kamer (Perwakilan dari Daerah) dan De Tweede 

Kamer(Perwakilan seluruh rakyat). Di Inggris badan perwakilan 

bernama Parliament yang terdiri dari house of Lords (perwakilan 

golongan) dan house of Commons (perwakilan seluruh rakyat). 

Begitulah yang terjadi pada setiap negara dengan sistem perwakilan 

dua kamar.
12

 

                                                   
11http://dianchocho.blogspot.co.id/2013/04/fungsi-dan-wewenang-dpr-dan-dpd-

dalam_8331.html, diakses tanggal 26 September 2016 

12Bagir Marian. 2003. DPR, DPD, dan MPR dalam UUD 1945 baru. Yogyakarta : FH U I I 
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Nampaknya nama yang diinginkan untuk badan perwakilan dua 

kamar di Indonesia adalah tetap memakai nama "Majelis 

Permusyawaratan Rakyat". Oleh karena itu konsekuensinya adalah 

MPR tidak lagi menjadi suatu lingkungan jabatan tersendiri yang 

mempunyai wewenang sendiri. Jadi wewenang MPR yang baru 

melekat pada wewenang DPR dan DPD. Akan tetapi kalau melihat 

ketentuan Pasal 2 (1) dan pasal 3 (1,2,3) UUD 1945 sebelum 

diamandemen hanya ada dua badan perwakilan tingkat pusat yang 

terpisah. Sekarang dengan hadirnya DPD ada tiga badan perwakilan. 

Sehingga walaupun ada perubahan-perubahan terhadap MPR tapi 

MPR tetap mempunyai wewenang sendiri secara original, yang berada 

diluar wewenang DPR dan DPD. Oleh karena itu MPR sendiri masih 

tetap dapat memperahankan namanya, yaitu untuk menyebut nama 

rumah bagi parlemen yang terdiri dari dua kamar tersebut.
13

 

Menurut teori Arend Lijphart, sistem parlemen bikameral di 

Indonesia dikategorikan sebagai medium strength bicameralism 

dengan konstruksi Asimetris dan Incongcruent. Asimetris dalam 

dalam hal ini terlihat bahwa DPD mempunyai kekuasaan yang 

subordinat dari kamar pertama (Pasal 22D). sedangkan Incongcruent 

karena kamar pertma berbeda dengan kamar kedua. Kamar pertama 

merupakan perwakilan daripartai politik sedang kamar kedua 

merupakan perwakilan teritorial untuk memilih DPD.
14

 

Sedangkan menurut teori Andrew S.Ellis sistem parlemen 

bikameral di Indonesia dikategorikan sebagai sistem bikameral lunak 

(softh bicameral). Karena, dalam hal ini kamar kedua (DPD) hanya 

mempunyai hak untuk mengajukan rancanagn undang-undang, tetapi 

tidak menpunyai hak untuk memveto atau menolak RUU tersebut. 

Lembaga  perwakilan yang dirancang menjadi sistem bikameral (dua 

kamar), sama sekali tidak mencerminkan sistem dua kamar dalam 

konsep perwakilan. MPR mempunyai anggota dan lingkungan 

wewenang sendiri, demikian pula DPD dan DPR. Pengaturan 

                                                   
13Jimly Asshiddiqie. 2004. Format Kelembagaan Negara Dan Pergeseran Kekuasaan Dalam 

UUD 1945. Yogyakarta: UII PRESS, hlm 162 
14Riri Nazriyah. 2007. MPR RI, Kajian Terhadap Produk Hukum dan Prospek Masa Depan. 

Yogyakarta: UII PRESS, hlm 337 
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semacam ini bukan menampakakn sistem dua kamar, tetapi lebih 

mengarahkan kepada sistem tiga kamar dari adanya perwakilan yang 

mandiri (DPR, DPD, MPR). Dengan jumlah keanggotaan, 

kewenangan dan kedudukan yang tidak setara arntara DPR dan DPD 

maka hal inilah yang mendasari sistem yang dianut adalah sistem 

bikameral lunak atau (soft bicameral).
15

 

Sedang apabila kedudukan legislasi antara kedua lembaga 

tersebut setara maka disebut strong bicameral.  

Indonesia bukan satu-satunya negara yang majelis tingginya 

memiliki kewenangan formal yang sangat lemah seperti yang dialami 

oleh DPD di Indonesia. Namun, Indonesia adalah satu-satunya negara 

sengan sistem bikameral yang anggota-anggotanya dipilih langsung 

oleh rakyat akan tetapi  memiliki kewenangan yang sangat rendah. 

Ketidak sebandingan kedudukan dan kekuasaan antara DPR dan 

DPD dapat dilihat dalam Pasal 22 C ayat (2) UUD 1945. Dilihat dari 

pengisian keanggotaan DPD, posisi DPD seharusnya lebih kuat dari 

DPR, karena keanggotaan DPD dipilih melalui pemilu langsung oleh 

masyarakat sehingga lebih memiliki legitimasi yang kuat 

dibandingkan dengan DPR yang pengisian keanggotaan DPR di 

dasarkan oleh nominasi partai politik yang terpilih dimana lebih 

ditentukan oleh partai politik itu sendiri.Dengan fakta bahwa 

kewenangan yang dimiliki oleh DPD di Indonesia sangat lemah 

dibanding DPR, maka muncul wacana untuk mengoptimalkan peran 

DPD dalam sistem check and balances dalam sistem bikameral yang 

ada di Indonesia. Sistem check and balances yang kuat bukan hanya 

antar lembaga eksekutif dan legislatif saja, tetapi juga antar lembaga 

legislatif yaitu DPR dan DPD.16 

Seperti yang dikemukakan oleh Montesqieu, bahwa sistem dua 

kamar (bikameral) merupakan suatu mekanisme check and balances 

antara kamar-kamar dalam suatu badan perwakilan. Akan tetapi di 

Indonesia, kewenangan yang dimiliki oleh DPD tidak seimbang 

                                                   
15Ibid 
16http://dianchocho.blogspot.co.id/2013/04/fungsi-dan-wewenang-dpr-dan-dpd-
dalam_8331.html, diakses tanggal 26 September 2016 
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dengan kewenangan yang dimiliki oleh DPR.Berdasarkan kondisi 

tersebut,muncul keinginan untuk meningkatkan peran dan wewenang 

konstitusional DPD setara dengan DPR dengan melakukan 

amandemen kembali UUD 1945. Adapun materi muatan yang terkait 

dengan DPD dan perlu amandemen, misalnya DPD tidak lagi sekedar 

ikut membahas RUU tertentu saja,tetapi dapat menolak atau 

menyetujui seluruh RUU. Mengenai pemberhentian presiden atau 

wakil presiden (Pasal 7A),bukan oleh MPR atas usul DPR saja,tetapi 

DPD harus ikut sesuai dengan prinsip check and balances.17 

Berdasarkan pemikiran diatas keberadaan DPD sudahlah tepat, 

namun mengenai fungsi dan peran DPD sebagaimana diamanatkan 

Pasal 22C dan 22D UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia 

belumlah optimal dan sesuai secara filosofis tujuan lahirnya DPD 

pada awal reformasi sehingga diperlukan penguatan akan hal tersebut.  

 

APAKAH ANGGOTA DPD TELAH MELAKUKAN FUNGSI 

DAN PERANNYA SELARAS DENGAN ASPIRASI DAERAH 

PEMILIHAN MASING-MASING ? 

Pada hakikatnya Anggota DPD adalah wakil daerah di lembaga 

perwakilan pusat. Sebagai seorang wakil daerah, ia memiliki peran 

dan fungsi untuk menghimpun dan merealisasikan aspirasi masyarakat 

di daerah asal pemilihannya. Aspirasi-aspirasi yang didapatkan tentu 

saja akan beraneka ragam. Keragaman aspirasi tersebut harus 

dielaborasi dan diolah sedemikian rupa agar dapat dihasilkan satu 

kebijakan, sesuai dengan ruang lingkup kebijakan DPD, yang 

mendukung pemberdayaan masyarakat di daerah. Sehingga diperlukan 

satu mekanisme untukmelakukan pembahasan bersama, dan oleh 

karena kepentingan tersebut tercipta mekanisme yang bernama 

persidangan di DPD. Pengaturan mengenai persidangan menjadi 

sangat penting dan strategis karena persidangan tersebut adalah forum 

tertinggi untuk melaksanakan tugas dan wewenang DPD. Tata tertib 
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DPD (tatib) mengatur tentang sidang dan rapat secara khusus pada 

Bab XIX dari pasal 137 sampai dengan pasal 180.
18

 

Sesuai dengan fungsi, tugas dan kewenangan seperti yang 

tercantum dalam UUD 1945 dan UU tentang MPR, DPR, DPD dan 

DPRD, ruang lingkup tugas DPD adalah sebagai berikut: 

1. Ikut serta dalam penyusunan program legislasi nasional, 

pengajuan usul kepada DPR, dan ikut dalam pembahasan dengan 

DPR dan Presiden mengenai 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, 

perimbangan keuangan pusat dan daerah. 

2. Memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-

undang tentang APBN dan rancangan undang-undang yang 

berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. 

3. Melakukan pengawasan dan menyampaikan hasil pengawasan 

kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti 

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. 

4. memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota 

BPK 

 

Sekalipun wewenang yang diberikan kepada DPD terbatas 

bersifat konsultatif, namun setidaknya kehadiran DPD dalam rangka 

memberikan saluran kepada daerah dalam proses pengambilan 

keputusan nasional yang terkait dengan kepentingan daerah sesuai 

dengan hakekat keberadaannya sebagai wakil daerah, tugas utama 

DPD adalah menyerap dan mengatikulasikan aspirasi daerah. Oleh 

karena itu harus terdapat hubungan yang jelas dan erat antara anggota 

DPD dengan daerah yang diwakilinya. Penyerapan aspirasi harus 
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dilakukan sesuai dengan ruang lingkup wewenang yang dimiliki, 

tanpa harus bergantung pada sejauh mana daya jangkau yang 

diberikan. Berdasarkan ruang lingkup tersebut dapat ditentukan 

dengan pihak mana saja hubungan harus dijalin agar penyerapan 

aspirasi dapat dilakukan sesuai dengan fiungsi legislasi, fungsi 

pengawasan dan fungsi nominasi.
19

 

Oleh karena itu hubungan aspiratif yang harus dijalin oleh 

anggota DPD meliputi antara lain dengan: 

1. Daerah sebagai satu kesatuan geografis dan lingkunga 

2. Masyarakat di daerah, terutama yang menjadi satu kesatuan 

hukum beserta alam dan lingkungan  

3. Warga negara didaerah 

4. Pemerintah daerah kabupaten / kota 

5. Pemerintah Provinsi 

6. Organisasi kemasyarakatan 

7. Organisasi Keagamaan 

Aspirasi yang diserap tentu harus disalurkan dan diperjuangkan 

oleh anggota DPD dalam proses pembuatan kebijakan nasional. 

Dengan demikian anggota DPD harus selalu aktif bergerak (mobile) 

hadir di dua tempat, yaitu di daerah yang diwakilinya dan di pusat. 

Angggota DPD tidak hanya diperlukan domisili di daerah provensi 

terkait, tetapi harus punya organ dan perangkat yang dapat 

menggerakan proses penyerapan aspirasi. Kantor DPD di daerah 

dijadikan sebagai pusat penyerapan aspirasi dan informasi di tingkat 

daerah, mengolah, mengkomonikasikan, dan mensistemasisasi, serta 

menyiapkannya sebagai bahan dan rumusan kebijakan yang akan 

disalurkan dan diperjuangkan oleh anggota DPD di pusat. Hanya 

dengan perangkat tersebut anggota DPD dapat menjalankan fungsi 

menyalurkan aspirasi daerah secara maksimal tanpa meninggalkan 

tugas menyerap aspirasi daerah itu sendiri.Berdasarkan argumentasi 

tersebut menurut penulis anggota DPD dalam melakukan fungsi dan 

perannya telah selaras dengan aspirasi daerah pemilihan masing-

masing. 
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APAKAH KEBERADAAN, FUNGSI DAN PERAN DPD PERLU 

DITINGKATKAN SEHINGGA SEJAJAR DENGAN DPR  

Gagasan pembentukan DPD tidak terlepas dari, Pertama, 

adanya tuntutan demokratis, bahwa pengisian angggota lembaga 

negara senantiasa dapat mengikutsertakan rakyat pemilih, sehingga 

keberadaan Utusan Daerah dan Utusan Golongan dalam komposisi 

MPR yang semula ditunjuk oleh unsur pemerintah digantikan dengan 

pembentukan DPD. Kedua, Pembentukan DPD juga terlekati dengan 

semakin maraknya tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah, -yang 

jika tidak dikendalikan dengan baik berujung pada tuntutan 

sepratisme- sehingga DPD dibentuk sebagai representasi kepentingan 

rakyat di daerah. Dalam pada itu, DPD terembani hakikat sebagai 

lembaga negara yang memiliki fungsi integrasi sebagaimana 

diamanatkan sila ketiga Pancasila, yakni Persatuan Indonesia, 

sehingga setiap kepentingan daerah senantiasa dalam koridor Negara 

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
20

 

Dengan demikian, hakikat keberadaan DPD juga harus mengalir 

dari pasal-pasal yang terkait dengan Pemerintah Daerah, antara lain 

Pasal 18 ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945, bahwa: “Negara 

Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan 

daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota mempunyai 

pemerintah daerah.“ Hal tersebut perlu ditegaskan, mengingat dari 33 

provinsi masih terdapat perbedaan sumber daya lama dan sumber daya 

manusia bahkan sumber dana yang cukup signifikan bagi 

terselenggaranya otonomi daerah yang relatif sama. Dalam kondisi 

demikan dapat diasumsikan, tiap anggota DPD kelak diembani dengan 

situasi, kondisi dan kepentingan masing-masing provinsi yang juga 

sangat beragam yang pada akhirnya mungkin akan mempengaruhi 

keutuhan NKRI sehingga dibutuhkan antisipasi bagi terselenggaranya 

fungsi integrasi.
21

 

Dalam konteks ini, DPD secara langsung menjalankan fungsi 

integrasi bangsa dengan mencoba merekatkan dan meningkatkan 

                                                   
20http://www.saldiisra.web.id/index.php/21-makalah/makalah1/105-fungsi-legislasi-dpd-dalam-
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21Ibid 

www.m
pr

.g
o.

id



84 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia 

 

derajat kebersatuan dari keragaman yang ada di nusantara ini. 

Persoalan-persoalan lokal yang relevan dengan wilayah tugas DPD 

dicoba dinasionalkan (menasionalkan isu-isu dan permasalahan-

permasalahan lokal yang relevan) sehingga masyarakat daerah merasa 

diperhatikan dan melalui para wakilnya di DPD membahasnya sebagai 

agenda nasional berbasis kepentingan daerah. Sebaliknya, isu-isu 

srategis nasional dicoba disosialisasikan dan atau dikomunikasikan 

secara langsung dengan masyarakat daerah, sehingga apa yang terjadi 

dan atau menjadi isu nasional bisa secara relatif dipahami oleh 

masyarakat lokal (melokalkan atau membumikan isu dan agenda 

nasional).
22

 

Salah satu masalah penting yang dihadapi oleh Indonesia pasca 

Orde Baru adalah pelaksanaan otonomi daerah dalam arti 

sesungguhnya, tidak hanya sebagai pemanis bibir seperti pada masa 

Orde Baru. Otonomi daerah merupakan sebuah cara untuk 

mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh kekeliruan dalam 

manajemen hubungan pusat-daerah yang dilakukan oleh Orde Baru. 

Ketika itu, Orde Baru menganggap bahwa NKRI harus dikelola secara 

sentralistis karena khawatir kewenangan daerah yang besar akan 

melahirkan disintegrasi, kesenjangan antar daerah, dan kekacauan 

dalam hubungan pusat-daerah. Namun tuntutan daerah yang kuat 

membuat Orde Baru berpura-pura setuju dengan otonomi daerah, 

padahal, secara prinsip, Orde Baru menaruh curiga terhadap otonomi 

daerah. Kesalahan dalam manajemen hubungan pusat-daerah yang 

dilakukan Orde Baru tersebut menimbulkan persoalan pada masa 

pasca Orde Baru. Daerah-daerah menunjukkan rasa kekecewaan 

mereka terhadap pemerintah pusat yang mengakibatkan beberapa 

daerah terjerumus ke dalam gerakan separatis. Tidak ada cara lain 

yang lebih baik dari otonomi daerah untuk mengatasi kekecewaan 

daerahdaerah tersebut.
23

Oleh karena itu otonomi daerah dan 

kepentingan daerah menjadi salah satu isu penting pada masa awal 

                                                   
22Ibid 
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reformasi. Hal inilah yang merupakan salah satu pendorong 

munculnya ide pembentukan DPD.  

Lebih jauh lagi, DPD diharapkan dapat menyuarakan 

kepentingan daerah dalam pembicaraan Rancangan Undang-undang 

(RUU) dan pelaksanaan tugas-tugas pengawasannya. Sebelum DPD 

terbentuk, lembaga yang menjalankan tugas tersebut adalah DPR, 

berbagai organisasi massa (ormas), dan warga masyarakat tertentu. 

DPR yang lebih menyuarakan kepentingan partai politik (parpol) 

diperkirakan tidak bisa terlalu fokus pada kepentingan daerah. 

Sedangkan ormas dan warga masyarakat adalah kekuatan ekstra 

parlementer yang lebih merupakan kekuatan yang berusaha 

mempengaruhi lembaga-lembaga politik formal, namun tidak terlibat 

langsung dalam proses pembuatan keputusan. DPD diharapkan 

menjadi kekuatan parlementer yang mempunyai pengaruh yang kuat 

dalam proses pembuatan keputusan sehingga DPD dapat 

mengakomodasikan berbagai kepentingan daerah ke dalam kebijakan-

kebijakan pemerintah pusat.
24

 

Dengan demikian DPD menjadi lembaga penyeimbang bagi 

DPR dan pemerintah. DPR melihat masalah-masalah nasional dari 

sudut kepentingan politik tertentu dari sekelompok rakyat Indonesia 

(tanpa memperhatikan daerah). Sedangkan DPD berusaha 

memberikan warna kepen-tingan daerah dalam kebijakankebijakan 

nasional sehingga tidak terjadi benturan antara kepentingan nasional 

dan kepentingan daerah. Hal ini adalah persyaratan bagi terbentuknya 

hubung-an yang harmonis antara pemerintah pusat dan daerah. Pada 

tingkat nasional, pemerintah pusat berusaha agar kepentingan nasional 

dapat terwujud. Dengan adanya DPR dan DPD yang menjalankan 

fungsi-fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, diharapkan kedua 

lembaga perwakilan rakyat dapat memberikan masukan yang berarti 

bagi pemerintah. Sebaliknya, pemerintah juga dapat memberikan 

masukan bagi kedua lembaga tersebut dalam menjalankan tugastugas 

mereka. Dengan demikian tercipta sinergi antara kepentingan 
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nasional, kepentingan politik rakyat Indonesia dan kepentingan daerah 

dalam perumusan kebijakan nasional.
25

 

Berdasarkan pemikiran diatas maka menurut penulis 

keberadaan, fungsi dan peran DPD perlu untuk di tingkatkan. Untuk 

mewujudkan hal tersebut maka diperlukan sebuah amandemen 

terhadap aturan hukum saat ini yaitu Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 dengan menambahkan pasal 

mengenai penguatan kewenangan DPD agar memiliki posisi yang 

seimbang dengan DPR. 

 

APAKAH PERLU PENYEMPURNAAN ATAU 

PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG TERTENTU YANG 

MEMPERKUAT PELAKSANAAN FUNGSI DAN PERAN DPD 

SEBAGAIMANA DIMAKSUD PASAL 22D? 

Di Indonesia, hubungan antar-kamar dalam lembaga perwakilan 

rakyat tidak mungkin menciptakan dua kamar yang efektif. Pasal 20A 

Ayat (1) UUD 1945 menyatakan, DPR memiliki fungsi legislasi, 

fungsi anggaran, dan pengawasa.Pasal 20A Ayat (1) UUD 

1945memunculkan superioritas fungsi legislasi DPR terhadap 

DPD.Karenanya, banyak pendapat mengatakan kehadiran Pasal 20A 

Ayat (1) memberi garis demarkasi yang sangat tegas bahwa kekuasaan 

membuat undang-undang hanya menjadi monopoli DPR.
26 

Melihat pasal-pasal dalam UUD 1945 yang mengatur DPD, 

lembaga ini tidak memiliki wewenang membentuk undang-undang 

bersama-sama dengan DPR dan Presiden. Wewenang DPD terbatas 

dan sempit, karena DPD hanya untuk memberi pertimbangan. Seolah-

olah DPD hanya berposisi sebagai Dewan Pertimbangan DPR dalam 

sistem ketatanegaraan Indonesia. UUD 1945 secara eksplisit telah 

memangkas penggunaan fungsi legislasi oleh DPD. Pasal 20 ayat (1) 

                                                   
25 http://www.saldiisra.web.id, 
26Saldi Isra, Lembaga Legislatif Pasca-Amandemen UUD 1945, Sumbangan Tulisan dalam 

Soewoto Mulyosudarmo, 2004, Loc.cit; Agus Heryadi, Bikameral Setengah Hati, dalam 
Bambang Widjojanto, Saldi Isra dan Marwan Mas (Edit.), Konstitusi Baru Melalui Komisi 

Konstitusi Independen, Pustaka Sinar Harapan dan Koalisi untuk Konstitusi Baru, Jakarta; dan 
Denny Indrayana, Ancaman Tirani DPR, dalam Kompas, 2 September 2002, Jakarta. 
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dan 20 A ayat (1) menentukan bahwa kekuasaan membuat undang-

undang (legislasi) hanya dimiliki oleh DPR. Begitu juga ketentuan 

yang sama dijabarkan lebih lanjut dalam undang-undang turunannya, 

yakni Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, 

DPD dan DPRD. Karenanya harus diakui perubahan UUD 1945 amat 

membatasi kewenangan DPD, begitu juga dalam Undang-Undang 

Nomor 17 Tahun 2014. Baik dalam Pasal 22D Ayat (1) dan Ayat (2) 

UUD 1945 maupun Pasal 248, 249 dan 250 Undang-Undang Nomor 

17 Tahun 2014menunjukkan betapa terbatasnya wewenang DPD. 

DPD hanya ikut membahas RUU tertentu yang berkaitan dengan 

otonomi daerah dan dapat memberi pertimbangan kepada DPR saat 

DPR melaksanakan kewenangannya. Dari ketentuan tersebut jelas 

terlihat bahwa sistem bikameral yang dituangkan dalam UUD 1945 

hasil amandemen tidak sesuai dengan prinsip bikameral yang umum 

dalam teori ketatanegaraan, yaitu fungsi parlemen yang dijalankan 

oleh dua kamar secara berimbang (balance) dalam proses legislasi 

maupun pengawasan.
27

 

Dengan demikian, DPD berfungsi sebagai “ko-pembahas” yang 

dalam hal ini tentulah dimaksud “ikut membahas” rancangan undang-

undang dalam sidang DPR di mana rancangan yang bersangkutan 

dibahas bersama oleh DPR dan Presiden. Artinya, dalam pelaksanaan 

fungsi legislasi, DPD tidak bisa kepada tahap persetujuan rancangan 

undang-undang. Disamping itu, dalam bidang legislasi, DPD juga 

berfungsi sebagai pemberi pertimbangan atas perancangan dan 

pembahasan RUU di bidang-bidang tertentu; dan di bidang 

pengawasan, yaitu mengawasi pelaksanaan UU di bidang-bidang yang 

terkait dengan kepentingan daerah.  

Mencermati pengaturan dalam UUD 1945 dan pelaksanaan 

kewenangan DPD, Stephen Sherlock memberikan penilaian cukup 

menarik: 

The DPD is thus a quite unusual example of a second 

chamber because it represents the odd combination of 

                                                   
27http://www.saldiisra.web.id/index.php/21-makalah/makalah1/105-fungsi-legislasi-dpd-dalam-

penguatan-aspirasi-daerah.html 
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limited powers and high legitimacy. Its role in lawmaking 

is limited to certain areas of policy, its powers are only 

advisory and no Bill is actually required to pass through 

it in order to be passed, yet at the same time it has the 

strong legitimacy that comes from being a fully elected 

chamber. This combination does not seem to be 

replicated anywhere else in the world.
28

 

Berdasarkan penjelesan di atas, guna membangun prinsip 

checks and balances dalam lembaga perwakilan rakyat Indonesia 

harus ada perubahan radikal terhadap fungsi legislasi yaitu dengan 

tidak lagi membatasi DPD seperti saat ini. Kalau ini dilakukan, 

gagasan menciptakan kamar kedua di lembaga perwakilan rakyat guna 

mengakomodasi kepentingan daerah dalam menciptakan keadilan 

distribusi kekuasaan menjadi dapat diwujudkan. Bagaimanapun, 

dengan pola legislasi sekarang, DPD tidak mungkin mampu 

mengartikulasikan kepentingan politik daerah pada setiap proses 

pembuatan keputusan di tingkat nasional terutama dalam membuat 

undang-undang yang berkaitan langsung dengan kepentingan daerah. 

Sekiranya dikaitkan dengan sistem pemerintahan 

presidensial
29

penataan fungsi legislasi amat diperlukan karena 

presiden begitu dominan dalam proses legislasi. Dalam sistem 

presidensial: 

The president has no formal relationship with the 

legislature. He is not a voting member, nor can he 

introduce bills (with the exception of Puerto Rico, where 

he can introduce a bill). However, in systems such as that 

of the United States, the President has the power to veto 

acts of the legislature, and in turn a supermajority of 

legislators may act to override the veto.
30

 

                                                   
28Stephen Sherlock, (2005), Indonesia’s Regional Representative Assembly: Democracy, 

Representation and the Regions, Centre for Democratic Institutions Research School of Social 

Sciences, Australian National University. 
29Majelis Permusyawaratan Rakyat RI, 2005, Panduan Pemsyarakatan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta 
30http://en.wikipedia.org/wiki/Presidential_system diakses terakhir 26September 2016 
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Dari hasil telaah sejumlah konstitusi (baik dengan sistem 

pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer, 

maupun dengan sistem satu kamar dan sistem dua kamar di negara 

kesatuan maupun federal) membuktikan bahwa presiden masih dapat 

mengajukan rancangan undang-undang, namun keikusertaan presiden 

dalam pembahasan rancangan undang dengan lembaga perwakilan 

rakyat (parlemen) tidak seperti di Indonesia. Pada semua negara, 

persetujuan menjadi hak ekskulsif lembaga perwakilan rakyat 

(lembaga legislatif). Bahkan di Mauritinia, meski inisiasi dapat 

berasal dari pemerintah dan parlemen, pembahasan (perdebatan) 

rancangan undang-undang dilakukan oleh pemerintah (Council of 

Ministers) namun pesetujuan tetap menjadi hak ekslusif parlemen.
31

 

Oleh karenanya, untuk menata fungsi legislasi, yang diperlukan 

tidak hanya terbatas pada penguatan fungsi legislasi DPD tetapi juga 

dengan membatasi peran atau keterlibatan presiden dalam fungsi 

legislasi. Kalau memang punya political will yang kuat untuk 

melakukan purifikasi sistem presidensial, presiden tidak lagi 

dilibatkan dalam proses pembahasan rancangan undang-undang. 

Artinya, di lembaga perwakilan rekyat, mekanisme checks and 

balances dalam pembahasan rancangan undang-undang hanya terjadi 

antara DPR dan DPD. 

Berdasarkan pemikiran diatas maka menurut penulis perlu 

dilakukan penyempurnaan atau pembentukan Undang-Undang 

tertentu yang memperkuat pelaksanaan fungsi dan peran DPD 

sebagaimana dimaksud Pasal 22D. 

 

APAKAH KEBERADAAN DPD PERLU DITIADAKAN ? 

Keberadaan DPD dengan segala fungsi dan wewenang yang 

diberikan sebagai mana dalam Pasal 22D ayat (1), (2) dan (3) UUD 

1945, merupakan hasil kompromi dari berbagai kepentingan dan 

                                                   
31http://www.saldiisra.web.id/index.php/21-makalah/makalah1/105-fungsi-legislasi-dpd-dalam-
penguatan-aspirasi-daerah.html 
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harapan, mulai dari yang mnginginkan strong bicameralism hingga 

yang tidak menghendaki adanya DPD. 

DPD memiliki tiga fungsi yaitu fungsi legislasi, fungsi 

pengawasan dan fungsinominasi. Namun ketiga fungsi tersebut hanya 

terbatas pada sifat konsultatif dan subordinat terhadap fungsi yang 

sama dengan yang dilakukan oleh DPR. Sedangkan  kewenangan 

DPD dapat dibedakan atas dua bagian yaitu: 

1. Dapat mengajukan, ikut membahas dan dapat melakukan 

pengawasan terhadap RUU yang berkaitan dengan:otonomi 

Daerah, hubungan pusat dan daerah, Pembentukan, pemakaran, 

dan pengembangan daerah, serta pengelolaan sumber daya 

manusia dan ekonomi lainnya 

2. Ikut membahas dan dapat melakukan pengawasan terhadap RUU 

perimbangan keuangan Pusat dan Daerah. 

3. Memberi pertimbangan dan dapat melakukan pengawasan 

terhadap RAPBN, Pajak, Pendidikan dan Agama. 

4. Memberi pertimbangan dalam hal pengajuan calon anggota BPK 

Untuk memperkuat peran DPD, maka harus ditingkat kualitas 

dan kuantitas serta setiap anggota DPD harus dapat menjalin 

hubungan aspiratif dengan berbagai elemen oraganisasi 

kemasyarakatan dan tokoh-tokoh daerah. Menurut penulis keberadaan 

DPD sangat diperlukan dalam konteks bernegara hanya saja 

diperlukan penguatan dari sisi kewenangan maupun tugas dan fungsi.  

 

KESIMPULAN 

1. Keberadaan DPD sudahlah tepat, namun mengenai fungsi dan 

peran DPD sebagaimana diamanatkan Pasal 22C dan 22D UUD 

Negara Kesatuan Republik Indonesia belumlah optimal dan oleh 

sebab itu diperlukan penguatan melalui amandemen UUD 1945 

2. Pada hakikatnya Anggota DPD adalah wakil daerah di lembaga 

perwakilan pusat. Sebagai seorang wakil daerah, ia memiliki 

peran dan fungsi untuk menghimpun dan merealisasikan aspirasi 

masyarakat di daerah asal pemilihannya. Aspirasi-aspirasi yang 
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didapatkan tentu saja akan beraneka ragam. Keragaman aspirasi 

tersebut harus dielaborasi dan diolah sedemikian rupa agar dapat 

dihasilkan satu kebijakan, sesuai dengan ruang lingkup kebijakan 

DPD, yang mendukung pemberdayaan masyarakat di daerah 

3. Keberadaan, fungsi dan peran DPD perlu untuk di tingkatkan 

guna mewujudkan hal tersebut maka diperlukan sebuah 

amandemen terhadap aturan hukum saat ini yaitu Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan 

menambahkan pasal mengenai penguatan kewenangan DPD agar 

memiliki posisi yang seimbang dengan DPR. 

4. Perlu dilakukan penyempurnaan atau pembentukan Undang-

Undang tertentu yang memperkuat pelaksanaan fungsi dan peran 

DPD sebagaimana dimaksud Pasal 22D. 

5. Keberadaan DPD dengan segala fungsi dan wewenang yang 

diberikan sebagai mana dalam Pasal 22D ayat (1), (2) dan (3) 

UUD 1945, merupakan hasil kompromi dari berbagai kepentingan 

dan harapan, mulai dari yang mnginginkan strong bicameralism 

hingga yang tidak menghendaki adanya DPD. keberadaan DPD 

sangat diperlukan dalam konteks bernegara hanya saja diperlukan 

penguatan dari sisi kewenangan maupun tugas dan fungsi.  

 

SARAN 

Perlu adanya political will atau kemauan dan kesungguhan dari 

pemegang kebijakan dalam melakukan penyempurnaan terhadap 

aturan hukum yang mengatur tentang kewenangan tugas dan fungsi 

DPD sehingga dapat mewujudkan sistem parlemen yang kuat.  
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MENATA ULANG DEWAN PERWAKILAN DAERAH RI 

DARI SOFT BICAMERALISM MENUJU STRONG 

BICAMERALISM
1
 

 

Oleh: Agus Riyanto 

 

Abstrak 

Salah satu lembaga baru hasil amandemen UUD 1945 adalah Dewan 

Perwakilan Daerah (DPD). Bersama DPR, DPD merupakan 

representasi rakyat Indonesia yang memiliki fungsi legislatif, 

anggaran dan pengawasan dalam kerangka mewujudkan negara 

Indonesia yang demokratis dan sejahtera. Meskipun sama-sama 

sebagai lembaga perwakilan rakyat yang dipilih melalui Pemilu, akan 

tetapi fungsi dan kewengan DPD sangat lemah dibandingkan dengan 

DPR. Pasal 22D UUD 1945 menentukan bahwa tugas dan 

kewenangan DPD hanya sebatas memberi usul, saran dan  masukan 

kepada DPR. Realitas konstitusional seperti ini tentunya tidak sesuai 

dengan prinsip strong becameralism dalam teori yang mengajarkan 

bahwa idealnya dua lembaga perwakilan dalam suatu negara memiliki 

fungsi dan kewenangan yang relatif seimbang dalam rangka checks 

and balance system. 

Kata Kunci : representasi, strong becameralism, dan checks and 

balance system 

 

PENDAHULUAN 

Kedudukan dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan 

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam sistem ketatanegaraan di 

negara Indonesia memegang peranan yang sentral. Hal ini karena di 

tangan kedua lembaga inilah, berbagai kepentingan rakyat dari Sabang 

                                                   
1 Disampaikan Dalam Rangka Focus Group Discussion, dengan tema “Penataan Kelembagaan 

DPD”, diselenggarakan oleh Lembaga Pengkajian MPR RI Bekerja Sama Dengan Universitas 
Putera Batam, Hotel Harmoni One, 29 September 2016 
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sampai Merauke dapat terwakili. DPR yang berisi para wakil rakyat 

yang berasal dari partai  politik serta DPD yang dipilih dari 

perwakilan daerah yang sama-sama dipilih melalui pemilu, 

mengemban fungsi artikulator politik. Keduanya menjadi wujud 

representative democracy hasil dari penggunaan hak partisipasi politik 

warga yang memilih para wakil rakyat.  

Model demokrasi perwakilan di atas menjadi model universal 

yang  menjadi pilihan sistem demokrasi modern pasca-perang dunia 

II. Secara teoritis, pilihan atas penggunaan sistem demokrasi dari 

sistem-sistem lain adalah karena luasnya pengakuan yang ditujukan 

padanya sebagai sistem dan prosedur yang memungkinan 

terselenggaranya partisipasi universal, persamaan politik, mayoritas 

yang memerintah dan ketanggapan pemerintah terhadap kehendak 

umum.
2
  

Demokrasi sebagai dasar hidup bernegara pada umumnya 

memberikan pengertian bahwa pada tingkat terakhir rakyat 

memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok yang mengenai 

kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijaksanaan pemerintahan 

negara oleh karena kebijaksanaan tersebut menentukan kehidupan 

rakyat.
3
 Menurut International Comission of Jurist (ICJ), sebagaimana 

dikutip dalam kajian Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, demokrasi 

sebagai sistem pemerintahan mengandung makna bentuk 

pemerintahan di mana hak-hak membuat keputusan-keputusan politik 

diselenggarakan oleh warga negara melalui wakil-wakil yang dipilih 

oleh mereka dan yang bertanggung jawab kepada mereka melalui 

proses peimilihan yang bebas.
4
  

Pada awalnya, konsepsi tentang perwakilan dipandang sebagai 

pantulan kehendak rakyat pemilih yang memilih wakil mereka di 

dalam lembaga perwakilan dan karenanya wakil-wakil itu 

bertanggung jawab kepada rakyat pemilih. Kajian hukum tata negara 

tidak berhenti kepada jenis perwakilan belaka, tetapi juga 

                                                   
2 Berry Goldman Janda, 1992, The Challenge of Democracy, Government in America, Houghton 
Miffin, Boston, hal. 40. 

3 Deliar Noer, 1990, Pengantar Ke Arah Pemikiran Politik, Rajawali, Jakarta, hal. 207.  
4 Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, 2000, Semua Harus Terwakili, PSHK, Jakarta, hal. 39-40. 
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dititikberatkan berapa banyak tempat yang harus ada dalam parlemen.
5
 

Dalam praktiknya, terbentuk 2 (dua) model watak parlemen, yaitu 

sistem unikameral atau sistem bikameral. Menurut Jimly, sistem 

unikameral terdiri dari satu kamar, sedangkan bikameral mempunyai 

dua kamar yang masingmasing mempunyai fungsi sendiri-sendiri. 

Selama berabad-abad, kedua tipe watak parlemen itu yang biasa 

dikembangkan di mana-mana.
6
 

Di berbagai negara tersebut, kedua lembaga perwakilan 

memiliki posisi, fungsi dan kewenangan yang relatif seimbang. 

Keseimbangan posisi ini dimaksudkan untuk menjaga agar satu 

lembaga dapat saling melakukan checks and balancing. Satu lembaga 

dengan lembaga lainnya tidak dapat saling menafikkan atau saling 

meninggalkan karena masing-masing lembaga memiliki posisi 

konstitusional dan kewenangan yang kuat.  Prosedur seperti adanya 

hak veto dari satu lembaga terhadap lembaga yang lain 

memungkinkan kedua lembaga dapat saling berkerja sama secara 

harmonis mengingat eksistensi satu dengan lainnya bersifat saling 

ketergantungan. 

Konsep ideal seperti di atas tidak ditemukan dalam konsep 

bicameral yang diterapkan di Indonesia. Dalam Pasal 22 D UUD 1945 

dinyatakan bahwa DPD memilih hak untuk mengajukan RUU kepada 

DPR yang berkaitan dengan implementasi otonomi daerah, pemekaran 

daerah, penggabungan daerah, sumber alam daerah dan keuangan 

daerah. Ketentuan seperti ini meletakkan DPD seolah-olah hanya 

sebagai dewan konsultatif DPR yang boleh didengar maupun 

diabaikan eksistesinya. 

Oleh karena itu, penataan lembaga perwakilan rakyat, 

khususnya DPD sangat diperlukan. Hal ini demi penguatan fungsi-

fungsi kedua lembaga tersebut yang pada akhirnya akan memberi nilai 

strategik bagi  penguatan negara kebangsaan yang majemuk seperti 

Indonesia. Dengan kekayaan keberagaman etnik, budaya, bahasa, 

                                                   
5 Hans Kelsen, 1973, General Theory of Law and State, Russels and Russels, New York, hal. 
289-290. 

6 Jimly Asshiddiqie, 1996, Pergumulan Peran Pemerintah dan Parlemen dalam Sejarah Telaah 
Perbandingan Konstitusi di Berbagai Negara, UI-Press, Jakarta, hal. 33. 
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agama dan kepercayaan serta wilayah, maka bentuk pemerintahan 

yang sesuai adalah sistem perwakilan kepentingan yang mampu 

menjadi perekat keberagaman dan keberbedaan. Dalam kerangka di 

atas, penguatan fungsi DPR dan DPD sedikit banyak akan 

memperkuat proses integrasi sebagaimana semangat Bab I Pasal 1 

ayat 1 UUD 1945 yaitu: “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan 

yang berbentuk Republik”.  

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas dapat dirumuskan 

permasalahan, pertama: bagaimanakah kewenangan DPD dalam 

sistem ketatanegaraan  RI dan kedua: reposisi kelembagaan seperti apa 

yang diperlukan DPD untuk mewujudkan sistem strong 

bicameralism? 

 

METODE PENELITIAN  

Dalam penelitian ini digunakan penelitian normatif, yaitu 

penelitian yang dilakukan terhadap zas-azas hukum, kaedah-kaedah 

hukum dalam arti nilai (norma) peraturan hukum konkrit dan sistem 

hukum.
7
 Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan 

(statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach) dan 

pendekatan sejarah (historical approach).
8
  

Seluruh bahan hukum yang diperoleh dari penelitian 

kepustakaan, selanjutnya dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan 

membangun argumen berdasarkan pada logika berfikir deduktif. 

Dengan metode deskriptif kualitatif, peneliti akan menyajikan dan 

menguraikan serta menghubungkan seluruh bahan hukum yang 

relevan yang telah diperoleh dari penelitian kepustakaan secara 

sistimatis, komprehensif dan akurat. Bersamaan dengan itu Penulis 

juga melakukan penafsiran terhadap berbagai bahan hukum, sehingga 

diperoleh jawaban atas permasalahan secara akurat dan 

komprehensif.
9
 

                                                   
7 Sudikno Mertokusumo, 2004, Penemuan Hukum, Liberty, Yogyakarta, hal. 29. 
8 Johnny, Ibrahim, 2005, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayu Media, 

Malang, hal. 302.  
9 Ibid, hal. 306. 
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KEWENANGAN DDP DALAM SISTEM KETATANEGARAAN  

RI   

Salah satu lembaga baru yang muncul melalui amandemen 

ketiga UUD 1945 antara lain Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
10

 

Eksistensi DPD ini merupakan konsekuensi dari perubahan Pasal 1 

ayat (2). Perubahan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa 

MPR bukan satu-satunya yang melaksanakan kedaulatan rakyat.
11 

Dengan adanya DPD, maka terjadi perubahan sistem perwakilan 

dalam ketatanegaraan Indonesia yang sebelumnya tidak 

menampakkan bentuk perwakilan yang sebenarnya. DPD merupakan 

lembaga perwakilan penyalur keanekaragaman aspirasi daerah dan 

lembaga yang menampung prinsip perwakilan daerah.
12

 

Keberadaan DPD tidak terlepas dari keinginan untuk 

melakukan checks  and balances, sehingga muncul gagasan perubahan 

terhadap sistem parlemen dari supremasi MPR yang terdiri dari tiga 

unsur (DPR, utusan daerah, dan utusan golongan) menjadi parlemen 

sistem bicameral (dua kamar) yang terajut dalam hubungan checks 

and balances dengan lembaga Negara lainnya khususnya dengan 

lembaga eksekutif dan yudikatif. Gagasan ini menghendaki agar 

parlemen terdiri dari lembaga perwakilan politik yakni DPR dan 

lembaga perwakilan territorial yakni DPD (Dewan Perwakilan 

Daerah).
13

  

Dibentuknya DPD merupakan salah satu solusi untuk mengatasi 

pasang surut hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Jadi 

dengan  dibentuknya DPD dimaksudkan sebagai regional 

representation berbeda dengan DPR yang merupakan political 

representation karena sebelum dibentuknya DPD aspirasi daerah 

                                                   
10 Ni‟Matul Huda,  2005, Hukum Tata Negara IndonesiA, Edisi Revisi, PT Raja Grafindo 
Persada, 

Jakarta, hal. 181. 

11 Bagir Manan,  2004,  Perkembangan Undang-Undang Dasar 1945, FH UII Press, 
Yogyakarta, hal. 53. 

12 Sekretariat Jenderal MPR RI, 2005, Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar  

Negara 
Republik Indonesia Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal, dan Ayat, hal. 93. 

13 Mahfud MD, 2007, Perdebatan Hukum Tatanegara, Pasca Amademen Konstitusi, LP3ES, 
Jakarta, hal. 66. 
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diperjuangkan oleh utusan daerah yang diwujudkan dalam bentuk 

fraksi utusan daerah di parlemen.
14 

Di samping itu, pembentukan DPD 

ini dapat lebih memperkuat integrasi nasional dalam rangka penguatan 

perasaan sebagai sebuah bangsa yang terdiri dari daerah-daerah. 

Namun sayangnya, kedudukan institusi DPD RI dalam struktur 

politik nasional ternyata masih dibatasi oleh UUD dan UU. 

Kedudukan DPD RI belum setara dengan DPR RI. Jika diamati tugas 

dan kewenangannya, peran para wakil daerah ini tak lebih dari sekedar 

lembaga pertimbangan saja. Peran DPD RI yang antara lain 

menyangkut urusan desentralisasi, keterlibatan dalam pembahasan 

RUU (khususnya pajak, pendidikan dan agama), APBN dan sebagian 

fungsi pengawasan lainnya yang juga selanjutnya melaporkan 

hasilnya kepada DPR RI, hanya dijadikan bahan pertimbangan saja 

untuk ditindaklanjuti.
15

 

Semula DPD ini digagas dengan fungsi seperti parlemen yang 

memiliki DPR  dan senat yang mempunyai fungsi lagislasi dan fungsi-

fungsi parlemen lainnya seperti fungsi pengawasan dan fungsi 

anggaran. Konsep awal pembentukan DPD RI sesungguhnya 

diarahkan untuk membangun sistem bikameral yang kuat dan efektif 

(strong and effective bicameral). Yang jelas, DPD RI bukanlah sebuah 

reinkarnasi dari fraksi Utusan Golongan/Daerah yang mekanisme 

pemilihannya hanya tunjuk dan/atau diangkat oleh partai penguasa 

dan berperan sebagai Lip Service belaka.
16

 

Jika membaca risalah  perdebatan amandemen UUD 1945 dari 

tahun 1999 s.d 2002, kita akan mengetahui dinamika pemikiran dari 

masing-masing fraksi di MPR waktu itu. Ada fraksi yang 

menginginkan adanya sistem bikameral murni dengan DPD sebagai 

penyeimbang peran DPR, namun ada pula fraksi yang menginginkan 

                                                   
14 Indra Maxsasai, 2011, Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia, Refika Aditama, Jakarta, 

hal. 142. 

15 Jimly Asshiddiqie, 2006, Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi, Konstitusi Press,  
Yogyakarta, hal. 188-189. 

16 King Faisal Sulaiman, 2013, Sistem Bikameral Dalam Spektrum Lembaga Parlemen 
Indonesia, UII Press, Yogyakarta, hal.116. 
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adanya DPR tetap sebagai lembaga yang mendominasi peran lembaga 

legislatif.
17

  

Terhadap gagasan tersebut, tanggapan para anggota PAH I BP 

MPR memang bervariasi, namun secara umum memang berkesan 

defensif dengan bersikukuh  pada kecenderungan sikap untuk 

menempatkan DPR lebih superior dibanding DPD. Gagasan tim ahli 

yang cenderung mengadopsi tipe parlemen bikameral kuat, oleh ketua 

PAH I Jacob Tobing (F-PDIP) dianggap hanya cocok untuk konteks 

negara federal. Sementara dalam bentuk negara kesatuan, dan terkait 

pemahaman tentang kebangsaan, pilihannya adalah tipe parlemen 

bikameral lemah. Terhadap gagasan persamaan kekuasaan legislasi 

DPR dan DPD, anggota PAH I Patrialis Akbar (F-Reformasi) 

mengkhawatirkan munculnya persaingan antar kedua lembaga yang 

mungkin saja memiliki visi dan kepentingan berbeda, yang berujung 

pada situasi deadlock atau tidak kunjung disahkannya suatu 

Rancangan Undang-Undang. Menurutnya, membawa persoalan ini ke 

MPR juga tidak menjamin selesainya persoalan itu, karena ikhwal 

siapa yang memimpin sidang di MPR juga menjadi perkara krusial 

dalam dunia politik.
18

 

Tanggapan fraksi lain yakni F-PG, juga dalam arus yang sama. 

Berbagai kekhwatiran menyangkut posisi DPR yang bisa terancam 

oleh kehadiran DPD atau kekhawatiran yang dilandasi oleh paham 

negara kesatuan mengemuka cukup kuat. Sikap konservatif para 

anggota DPR ini juga terkesan kuat muncul dan kurang memadainya 

pemahaman konseptual dan komparatif mereka terhadap gagasan dan 

praktek bikameralisme.
19

  

Kelompok konservatif sangat menentang gagasan 

bikameralisme yang salah satunya diartikan seakan-akan 

menghilangkan sama sekali keberadaan Majelis Permusyawaratan 

Rakyat sebagai lembaga yang sebelumnya merupakan lembaga 

                                                   
17 I Wayan Sudirta, 2013, dalam kata pengantar, King Faisal Sulaiman, Sistem Bikameral 

Dalam Spektrum  Lembaga Parlemen Indonesia, Jakarta. 

18 Muslimah Hanim, 2007, Eksistensi Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem 
Ketatanegaraan Indonesia menurut UUD 1945 Amandemen Keempat, UIR Press, Pekanbaru, 

hal. 83. 
19 Ibid, hal. 84. 

www.m
pr

.g
o.

id



100 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia 

 

tertinggi negara. Padahal keberadaan Dewan dan Majelis tersebut 

dianggap sebagai pencerminan langsung dari dianutnya sila keempat 

Pancasila, yaitu “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat 

kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Kata 

“permusyawaratan” dinilai terjelma dalam pelembagaan MPR, 

sedangkan kata “perwakilan” dianggap tercermin dalam pelembagaan 

DPR. Menerima ide struktur parlemen bikameral yang terdiri atas 

DPR dan DPD, berarti menghilangkan keberadaan MPR sebagai 

pelembagaan prinsip “permusyawaratan” dalam sila keempat itu.
20

 

Oleh karena itu, terjadilah kesepakatan politik yang pada 

akhirnya menerima  pembentukan sistem bikameral dalam struktur 

lembaga parlemen kita. Akan tetapi, kewenangan konstitusional 

terutama dibidang legislasi DPD, sengaja dipreteli atau diamputasi. 

UUD 1945 secara limitatif mengatur pelaksanaan fungsi parlemen 

yang lain seperti fungsi anggaran, kontrol, representasi, dan rekrutmen 

jabatan publik. Dalam implementasi fungsi-fungsi parlemen tersebut, 

kewenangan atau kedudukan DPD hanyalah bersifat penunjang 

terhadap fungsi-fungsi parlemen yang dimiliki oleh DPR itu sendiri.
21

 

Dengan kata lain, pembentukan DPD semula dimaksudkan 

dalam rangka merekonstruksi struktur parlemen di Indonesia menjadi 

dua kamar (bikameral) yang terdiri atas DPR dan DPD. Tetapi 

perdebatan ke arah pembentukan struktur badan perwakilan tersebut 

diwarnai perbedaan, yakni pertama, pendapat yang mempertahankan 

model perwakilan lama yakni MPR yang beranggotakan DPR dengan 

tambahan utusan daerah dan utusan golongan. Sedangkan pendapat 

kedua yang beranggapan bahwa  model two chambers (bicameralism) 

sebagai sebagai model yang tepat dalam struktur badan perwakilan 

guna mewujudkan mekanisme checks dan balances. Perdebatan dalam 

Majelis pada akhirnya menghasilkan rumusan dalam UUD 1945 yakni 

dalam Bab VIIA (Pasal 22C dan 22D)
22

  

                                                   
20  Jimly Asshiddiqie, 2006, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca 

Reformasi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 
Jakarta, hal.150. 

21 King Faisal, op.cit, hal. 173. 
22 Jimly Asshiddiqie, 2006,Perkembangan.. op.cit., hal. 138. 
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Sebagaimana tercantum dalam Pasal 22D yang secara jelas 

menunjukkan konstitusi Indonesia menganut sistem bikameral yang 

lembut/lunak (soft bikameralism) di mana satu lembaga perwakilan 

mempunyai kekuatan lebih kuat (DPR) dibanding lembaga perwakilan 

lainnya (DPD). Sebagai konsekuensinya lembaga perwakilan yang 

lebih lemah kekuatannya tersebut, yakni DPD hanya memiliki 

kewenangan terbatas.
23

  

Dengan konstruksi kewenangan DPD yang demikian 

tampaknya sosok DPD tidak sesuai dengan pengaturannya dalam 

konstitusi yang menunjukkan sangat pentingnya lembaga tersebut dan 

tidak sesuai pula dengan kedudukannya sebagai lembaga negara di 

bidang legislatif dengan berbagai konsekuensi anggaran, protokoler, 

sarana, dan prasarananya serta berbagai fasilitas lainnya yang relatif 

tidak jauh berbeda dengan DPR. Lebih dari itu konstruksi konstitusi 

yang demikian tidak sesuai pula dengan tantangan dan kesulitan 

seseorang untuk menjadi anggota DPD yang jauh lebih besar 

dibanding untuk menjadi anggota DPR, padahal kewenangan DPD 

jauh berada di bawah DPR.
24

 Hal ini juga dapat dilihat dari kuantitas 

pengaturan dalam UUD. Eksistensi dan kewenangan DPR diatur 

dalam tujuh pasal (pasal 19 sampai dengan pasal 22 B) sedangkan 

DPD hanya diatur dalam dua pasal  (pasal 22 C dan pasal 22 D).  

UUD 1945 hasil perubahan memang sama sekali tidak disebut 

istilah parlemen sehingga tidak mudah menjadikan DPR dan DPD 

sebagai kamar-kamar dari parlemen dua kamar. Bahkan dalam UUD 

1945 disebutkan secara tegas bahwa DPR mempunyai fungsi legislasi, 

fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan (pasal 20A ayat 1), 

sedangkan maka DPD tidak mempnyai fungsi-fungsi tersebut secara 

penuh. Dalam bidang legislasi, DPD tidak dapat  ikut menetapkan UU 

sebagaimana layaknya lembaga perwakilan rakyat, sebab pasal 20 ayat 

                                                   
23 Patrialis Akbar, 2013, Lembaga-lembaga Negara Menurut Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 75.  
24 Ibid, hal. 76.  
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1 sudah mengunci bahwa yang memegang kekuasaan memegang UU 

adalah DPR.
25

 

Jika dipetakan maka kewenangan-kewenangan DPD 

sebagaimana dapat diambil dari ketentuan pasal 22D ayat (1) dan ayat 

(2)  hanyalah terbatas dalam masalah-masalah tertentu seperti dibawah 

ini,  

1. DPD dapat mengajukan RUU (tanpa boleh ikut menetapkan atau 

memutuskan) dalam bidang-bidang tertentu yaitu, otonomi 

daerah, hubungan pusat dan daerah, pengembangan sumber daya 

alam dan sumber daya ekonomi lainnya, perimbangan keuangan 

pusat dan daerah; 

2. Ikut Membahas Rancangan UU tanpa boleh ikut menetapkan atau 

memutuskan. DPD boleh ikut membahas RUU dalam bidang: 

otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan 

pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya 

alam  dan sumber daya ekonomi lainnya, perimbangan keuangan 

pusat dan daerah; 

3. Memberi Pertimbangan. DPD diberi kewenangan untuk 

memberikan pertimbangan atas RUU yang berkaitan dengan 

Rancangan APBN, Pajak, Pendidikan, dan Agama serta 

memberikan pertimbangan (diluar RUU) dalam pemilihan 

anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); dan 

4. Dapat Melakukan Pengawasan. DPD juga dapat melakukan 

pengawasan dalam pelaksanaan bidang-bidang : Otonomi Daerah, 

Hubungan pusat dan Daerah, Pembentukan dan Pemekaran serta 

Penggabungan Daerah, Pengembangan Sumber Daya Alam dan 

Sumber Daya Ekonomi lainnya, Perimbangan Keuangan Pusat 

dan Daerah, APBN, Pajak, Pendidikan, dan Agama. 

 

 

 

                                                   
25 Jaini Bidaya, 2012, Kewenangan DPD Dalam Sistem Ketatanegaraan RI Menurut UUD 

1945, Media Bina Ilmiah, Volume 6, No. 6, Desember 2012, hal 12-13. 
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REPOSISI DPD UNTUK MEWUJUDKAN SISTEM STRONG 

BICAMERALISM 

Secara teoritis, studi tentang struktur organisasi parlemen 

dikenal dua sistem, yaitu unikameral dan bikameral. Sedangkan sistem 

trikameral merupakan sistem kombinasi yang jarang dipraktekkan. 

Sistem unikameral terdiri atas satu kamar, sistem bikameral 

mempunyai dua kamar yang masing-masing mempunyai fungsi 

sendiri-sendiri, sedangkan sistem trikameral, memiliki tiga kamar 

tersebut masing-masing memiliki fungsi sendiri-sendiri. 

 

UNIKAMERAL   

Dalam struktur parlemen, tipe unikameral tidak mengenal 

adanya dua badan yang terpisah seperti House of Representatives, 

House of Commons, Chamber of Deputies, Federal Assembly atau 

Majelis Rendah dan Senate, House of Lords atau Federal Council 

sebagai Majelis Tinggi. Sistem satu kamar lahir dari pijakan 

pemikiran bahwa tidak dibedakannya kamar-kamar dalam struktur 

parlemen oleh karena tidak terdapat aspirasi yang sesungguhnya 

berbeda. Negara-negara yang menganut sistem unikameral antara lain 

Costa Rica, Portugal, Hongaria, Swedia, Slovenia, Uganda dan  New 

Zealand dan negara-negara kecil di Eropa Timur.  

Praktek di Uganda misalnya, satu kursi parlemen untuk 39 

districts adalah diperuntukkan untuk perempuan dan juga kursi-kursi 

parlemen adalah diperuntukkan untuk kelpmpok tertentu seperti 

“handicapped” dan kelompok buruh.  Beberapa hal yang dapat 

diidentifikasi sebagai keuntungan dalam sistem legislatif unikameral, 

meliputi:  

a. Kemungkinan untuk dapat cepat meloloskan Undang-Undang 

(karena hanya satu badan yang diperlukan untuk mengadopsi 

Rancangan Undang-Undang sehingga tidak perlu lagi 

menyesuaikan dengan usulan yang berbeda-beda).  
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b. Tanggung jawab lebih besar (karena anggota legislatif tidak dapat 

menyalahkan majelis lainnya apabila suatu Undang-Undang tidak 

lolos, atau bila kepentingan warga negara terabaikan). 

c. Lebih sedikit anggota terpilih sehingga lebih mudah bagi 

masyarakat untuk memantau kepentingan mereka; dan  

d. Biaya lebih rendah bagi pemerintah dan pembayar pajak.
26

 

Dalam konteks Indonesia, sistem ini barangkali pilihan yang 

tidak responsif  dengan realitas tentang populasi dan heterogenitas 

bangsa ini. Keberagaman dan pluralitas Indonesia merupakan 

keniscayaan yang harus diakomodasi dengan berbagai perangkat 

perundang-undangan khusus yang antara lain dapat kita lihat dalam 

kasus Aceh dan Papua.  Konsekuensi akan hal ini adalah adanya 

saluran-saluran politik alternatif yang perlu dilembagakan.  

 

BIKAMERAL  

Dalam bicameral system/ two chambers, struktur parlemen 

terdiri atas dua kamar  yang terpisah seperti House of Representatives, 

House of Commons, Chamber of Deputies, Federal Assembly atau 

Majelis Rendah dan Senate, House of Lords atau  Federal Council 

sebagai Majelis Tinggi. Sebagai kebalikan dari sistem satu kamar, 

sistem dua kamar (selain karena soal federalisme) diterapkan oleh 

negara-negara dengan populasi besar dengan ciri masyarakatnya yang 

plural.  Menurut Strong, alasan dibentuknya second chamber atau 

upper house adalah: 

a. The existence of a Second Chamber prevent the passage of 

precipitate and ill considered by a single house; 

b. The sense of unchecked power on the part of single Assembly, 

concious of having only itself to consult, may lead to abuse of 

power ang tyrany; 

                                                   
26 Dahlan Thaib, 2002, Menuju Parlemen Bikameral (Studi Konstitusional Perubahan ketiga 
UUD 1945), Pidato Pengukuhan dalam Jabatan Guru Besar Madya dalam Hukum Tata Negara 

yang disampaikan di depan Sidang Senat Terbuka Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, 
hal. 9-10.  
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c. The should be a centre of resistance to the pre dominate power in 

the state at any given moment, whether it be the people as a whole 

or a political party supported by a majority of voters;  

d. In the case of a federal state there is a special argument in favour 

of a Second Chamber which is so arranged as to embody the 

federal principle or to enshrine the popular will of each of the 

states, as distinc from that of the federation as a whole.
27

 

Akan tetapi kelebihan-kelebihan parlemen bikameral di atas 

hanya bisa didapatkan jika parlemen di negara tersebut memang 

benar-benar memakai strong bicameral, bukan soft bicameral, artinya 

ada pemisahan yang tegas terkait kewenangan dan fungsi dari dua 

lembaga perwakilan tersebut. Akan tetapi jika pilihan masih memakai 

soft bikameral, maka dalam penerapannya akan kehilangan fungsi 

saling kontrol diantara kedua kamarnya karena salah satu kamar dapat 

mengabaikan kamar lainnya. Model seperti ini barngkali sama atau 

mirip dengan sistem parlemen dengan satu kamar (unikameral). Jadi 

penerapan strong bicameral dalam parlemen akan memaksimalkan 

manfaat yang akan diperoleh dari sistem dua kamar tersebut, di 

antaranya: 

a. Mampu merangkum segala aspirasi rakyat secara maksimal 

hingga mendorong pada perundang-undangan yang responsif dan 

sesuai kebutuhan rakyat,  

b. Menghasilkan perundangundangan yang baik melalui tahapan 

double check  dari dua kamar parlemen, Produk legislasi yang 

dihasilkan memiliki legitimasi yang tinggi, Pengawasan terhadap 

pemerintah yang optimal, serta mencegah perundang-undangan 

yang bermasalah secara konstitusional hingga berujung pada 

judicial review seperti yang terjadi saat ini.
28

 

Mengenai konsep strong bicameral  kita dapat mengadopsi 

seperti sistem yang diterapkan dalam parlemen Amerika Serikat. Pada 

parlemen Amerika Serikat pengisian anggota parlemen dipilih secara 

                                                   
27 C.F. Strong, 1963, Modern Political Constitution; An Introduction to the Comparative Study 
Of Their History and  Existing Forms, London: Sidwick & Jackson,  hal.195-196. 

28 Taufik Hidayat, 2015, Penerapan Sistem Soft Bikameral Dalam Parlemen di Indonesia, JOM  
Fakultas Hukum Volume 2 Nomor 2 Oktober 2015, hal. 10-11. 
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langsung melalui pemilu (legitimasi demokratis), serta dalam 

komposisinya berbeda/ incongruent (Article 1 Section 3, Konstitusi 

Amerika Serikat) House of Representative sebagai perwakilan politik, 

sedangkan Senate sebagai perwakilan negara bagian. Serta 

berkedudukan sebagai pemegang kekuasaan legistatif.
29

 

Sebagai tambahan, sesungguhnya penggunaan sistem bicameral 

bukanlah sekedar membuat dikotomi struktur badan perwakilan, tetapi 

mencerminkan unsur keterwakilan yang benar-benar berbeda. Dengan 

kata lain, keanggotaan dua kamar parlemen itu benar-benar yang 

mewakili aspirasi yang berbeda satu sama lain, sehingga keduanya 

benar-benar mencerminkan gabungan kepentingan seluruh rakyat.
30

 

Secara teoritik kamar-kamar dalam sistem ini pada  satu kamar 

berisi anggota-anggota yang secara luas mewakili penduduk secara 

langsung. Sedangkan kamar yang lainnya adalah unsur perwakilan 

yang berbeda, seperti dari unsur kepentingan kelas sosial, kepentingan 

ekonomi, atau umumnya adalah perbedaan teritorial.  Terdapat dua 

kemungkinan alasan memilih sistem bikameral. Pertama, adalah 

untuk membangun sebuah mekanisme pengawasan dan keseimbangan 

(checks and balances) terutama untuk melakuan double check 

terhadap proses dan subtansi legislasi. Kedua, adalah untuk 

membentuk perwakilan untuk menampung kepentingan tertentu yang 

biasanya tidak cukup terwakili oleh majelis pertama. Secara khusus, 

bicameralism telah digunakan untuk menjamin perwakilan yang 

memadai untuk daerah-daerah di dalam lembaga legislatif.
31

 

Sebagai konsekuensi dari perbedaan unsur yang diwakili, 

rekrutmen untuk pengisian kamar kedua dapat dilakukan dengan cara : 

pemilihan langsung oleh rakyat (sebagai voter), seperti di AS, 

pemilihan secara tidak langsung dimana apabila anggota kamar kedua 

dipilih oleh  local atau provincial governments (Argentina, Austria, 

                                                   
29 lihat article 1 section 1, Constitution Of The United States, “All legislative powers here in 

granted shall be vested in Congress of the United State, which shall consist of a senate and 
house representative.” 

30 Jimly Asshiddiqie, 2006, kata pengantar dalam,  “Bikameral Bukan Federal”, Kelompok 

DPD di MPR, Desember, hal. xv. 
31 Andrew S Ellis,  2001, Lembaga Legislatif Bikameral? Sebuah Agenda dan Beberapa 

Pertanyaan, NDI for International Affairs dan Forum Rektor  Indonesia YSPDM,  Jakarta, hal. 
61. 
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German, India and Yugoslavia) atau  lower house memilih anggota 

upper house (Zimbabwe), pengangkatan oleh kepala pemerintahan 

atau kepala negara (Canada, Jordan and Thailand), dan pengangkatan 

berdasarkan keturunan (inheritence, hereditary peers). Cara-cara 

rekrutmen majelis/ kamar kedua tersebut menentukan pula legitimasi 

dan akuntabilitasnya.
32

 

Oleh karena unsur yang diwakilinya berbeda dan aspirasinya 

berbeda, kedua  kamar dalam parlemen juga memiliki kedudukan, 

wewenang fungsi sendiri-sendiri yang variannya berbeda. Misalnya 

dari sisi “status hak suara” dalam pengambilan keputusan, kadang 

majelis tinggi memiliki hak suara yang terbatas sebagai konsekuensi 

dari prinsip bahwa „lower house‟ dianggap lebih legitimate karena 

dipilih secara lebih demokratis (misalnya dalam hal majelis tinggi 

berasal dari pengangkatan/ penunjukkan dan keturunan). Oleh karena 

itu varian dari model ini kemudian menghasilkan apa yang disebut 

sebagai „strong bicameralism’ seperti Kongres Amerika Serikat dan 

„soft bicameralism’ seperti parlemen UK. Dari varian-varian tersebut, 

satu hal yang penting dalam badan perwakilan dua kamar yaitu bahwa 

“an important feature of bicameralism is asymmetry between 

chambers”
33

 artinya keduanya jelas memiliki wewenang dan fungsi 

yang berbeda.  

Beberapa hal yang dapat disebutkan sebagai kelebihan dari 

model parlemen dua kamar ini adalah :   

a. Secara resmi mewakili beragam pemilih (misalnya negara bagian, 

wilayah, etnik, atau golongan);  

b. Memfasilitasi pendekatan yang bersifat musyawarah terhadap 

penyusunan perundang-undangan;  

c. Mencegah disyahkan perundang-undangan yang cacat atau 

ceroboh; dan 

                                                   
32 Radian Salman, 2008, Struktur Badan Perwakilan dan Checks And Balances Dalam Fungsi 
Legislasi, makalah dalam Seminar Pengkajian Hukum Nasional (SPHN), Komisi Hukum 

Nasional RI , di Jakarta 25-26 Agustus, hal. 7. 
33  Ricciuti Roberto, sebagaimana dikutip Radian Salman, Ibid. 
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d. Melakukan pengawasan atau pengendalian yang lebih baik atas 

lembaga eksekutif.
34

 

Menurut Ginanjar Kartasasmita, sesungguhnya pilihan sistem 

bikameral pada dasarnya berangkat pada realitas tentang populasi dan 

heterogenitas masyarakat. Sebagai perbandingan adalah hasil 

penelitian dari hasil survei terakhir IPU (International Parliamentary 

Union), Parlemen di 122 negara adalah unikameral dan di 61 negara 

yang menganut sistem bikameral (ditambah Indonesia menjadi 62). 

Sebagian besar negara di dunia yang bersifat kesatuan menganut 

sistem unikameral, sedangkan kebanyakan negara federal menganut 

sistem bikameral.
35

 Mayoritas negara yang menganut ide kesatuan 

menerapkan sistem unikameral, namun bentuk negara bukanlah satu-

satunya faktor penentu dalam menentukan konsep parlemen negara 

tersebut.   

Hasil penelitian IDEA A (Institute for Democracy and Electoral 

Assistance), mengenai sistem perwakilan di 54 negara yang dianggap 

sebagai negara demokrasi, diperoleh beberapa kesimpulan antara lain :   

a. Sebanyak 32 negara memilih bikameral, sedangkan 22 negara 

memilih unikameral. Berarti di sebagian besar negara yang 

menganut paham demokrasi, sistem bikameral dianggap lebih 

cocok.  

b. Semua negara federal memiliki dua majelis; sedangkan di negara-

negara kesatuan terbagi seimbang, sebagian memilih sistem 

unikameral dan sebagian lainnya bikameral (dari sampel yang 

diteliti, 22 negara memilih sistem unikameral dan 20 negara 

memilih sistem bikameral, selebihnya tidak diperoleh datanya).
36

 

Pilihan untuk menerapkan unikameral maupun bikameral 

sesungguhnya dikembalikan kepada konteks dan kepentingan negara 

masing-masing. Di Indonesia, sebagaimana dinyatakan sejak awal, 

                                                   
34  Dahlan Thaib, loc. cit. 

35 Ginanjar Kartasasmita, 2007, Kedudukan, Fungsi dan Peran DPD dalam Perspektif 
Ketetanegaran Indonesia (Makalah). Disampaikan pada Focus Group Discussion (FGD). 

Universitas Padjadjaran, Bandung. 
36 Ibid. 
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DPD (diinginkan) di desain sebagai kamar kedua adalah juga dalam 

juga dalam rangka menjawab realitas keberagaman.  

Akan tetapi, dalam konteks Indonesia, posisi DPD sangat tidak 

sebanding dengan besarnya kewenangan politik yang dimiliki DPR.  

Konstitusi hanya menempatkan posisi DPD sebagai sebagai lembaga 

kuasi perwakilan  politik yang hanya berperan sebagai dewan 

konsultatif dalam setiap proses legislasi, pengawasan maupun 

kewenangan lainnya. Akibatnya, pamor DPD kalah dibandingkan 

dengan DPR yang powerfull.  Keduanya, meskipun sama-sama dipilih 

melalui mekanisme demokrasi yaitu pemilu, akan tetapi eksistensi 

DPD dalam pentas politik nasional seakan hanya sebagai bumbu 

penyedap karena kekuatan politik tarik-menarik dalam peta politik  

nasional pasca orde baru lebih berat akan dipengaruhi oleh DPR dan 

pemerintah (Presiden).  

Misalnya di bidang legislasi, karena sifat kewenangannya 

nebeng pada DPR, maka ada atau tidaknya DPD bagi DPR dapat 

dikatakan sama saja. Pasal 22D ayat (1) UUD 1945 memilih kata 

“DPD dapat mengajukan kepada DPR Rancangan Undang-Undang 

yang...”. Ketentuan ini bermakna bahwa setiap RUU inisiatif dari 

DPD, maka harus dibawa dulu ke DPR selanjutnya baru diajukan dan 

dibahas bersama dengan Presiden. Dalam proses di DPR, bisa saji 

RUU inisiatif DPD tersebut direvisi sedemikian rupa sehingga ketika 

dibahas dengan Pemerintah (Presiden), RUU tadi bisa berubah 

menjadi RUU inisiatif dari DPR.  

Selanjutnya dalam Pasal yang sama, ditentukan bahwa RUU 

yang diusung DPD terbatas RUU yang berkaitan dengan otonomi 

daerah, hubungan  pusat  dan  daerah,  pembentukan  dan  pemekaran  

serta penggabungan  daerah,  pengelolaan  sumber  daya  alam  dan su

mber  daya ekonomi  lainnya,  serta  yang  berkaitan  dengan  perimba

ngan  keuangan pusat dan daerah. Ini artinya, DPD akan kesulitan 

untuk menginisiasi suatu RUU strategis yang tidak terkait dengan 

kepentingan daerah secara langsung. Padahal fakta menunjukkan 

bahwa misalnya RUU Pemberantasan Narkotika meskipun secara 
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langsung tidak terkait dengan kepentingan daerah, tetapi secara tidak 

langsung akan mempengaruhi kepentingan daerah. 

Terkait dengan kewenangan untuk melakukan pembahasan 

suatu RUU, menurut Pasal 22D ayat (2) ditentukan juga batasan 

bahwa DPD hanya dapat ikut membahas RUU, bukan duduk bersama 

DPR membahas  suatu RUU. Ketentuan ini menunjukkan tingkat 

seperiiotas DPR dibandingkan dengan DPD. Artinya kewenangan 

pembahasan suatu RUU tetap di tangan DPR, sedangkan DPD hanya 

ikut serta membahas RUU.  

Secara prosedural normatif, skema pembahasan rancangan 

undang-undang dibagi dalam dua tahapan pembicaraan yakni 

pembicaraan tahap I dan pembicaraan tahap II. Pembahasan RUU 

pada tingkat I dilaksanakan  rapat komisi, rapat gabungan Komisi, 

rapat Badan Legislasi, rapat Badan Anggaran, atau rapat panitia 

khusus. Sementara itu, pembahasan tahap II dilaksanakan dalam 

sidang Paripurna DPR yang melibatkankan DPR dan Presiden minus 

DPD guna mengambil persetujuan bersama atas sebuah RUU layak 

atau tidak diteruskan menjadi undang-undang.  

Dalam pembahasan RUU di atas, peran DPD kurang maksimal 

atau acapkali tidak dilibatkan dalam pembahasan RUU bersama DPR, 

dan secara teoritis tidak mungkin maksimal. Hal ini mengingat, 

misalnya dalam proses legislasi, terdapat situasi politik, dimana DPR 

tak harus wajib mengundang atau mengajak DPD untuk melakukan 

pembahasan suatu rancangan undang-undang. Peran-peran 

konstitusional legislatif DPD hanya bersifat konsultatif dengan DPR, 

dan hal ini sama sekali tidak mengikat DPR secara politik. Sehingga 

peran DPD lebih sebagai lembaga konsultatif yang hanya memberikan 

sekedar pertimbangan dan pengusulan kepada DPR.  

Setelah diubahnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 

Tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD 

menjadi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, 

DPD dan DPRD permasalahan-permasalahan mengenai pengkerdilan 

kewenangan DPD masih berlanjut.  Terkait permasalahan tersebut 

DPD telah berupaya melakukan berbagai langkah komunikasi politik 
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dengan DPR untuk mencari solusi terhadap masalah yang terjadi ini. 

Namun demikian walau telah bertahun-tahun komunikasi politik itu 

dilakukan oleh DPD namun pihak DPR tidak memberi respon 

memadai dan menerima berbagai usul solusi yang ditawarkan DPD. 

Kondisi ini  mengakibatkan hasil kerja DPD kurang optimal dan 

keberadaan DPD belum memberikan manfaat nyata yang maksimal 

bagi masyarakat dan daerah.
37

 

Kemudian ketentuan selanjutnya dalam Pasal 22D ayat (3), 

disebutkan bahwa DPD dapat melakukan pengawasan atas 

pelaksanaan UU. Kata-kata “dapat melakukan” juga berati 

kewenangan asli dalam pengawasan tetap berada di tangan DPR, 

sedangkan kewenangan DPD dalam pengawasan hanya ikut nebeng 

pada DPR. Bahkaan dalam ayat tersebut disebut bahwa hasil 

pengawasan oleh DPD tersebut harus dilaporkan kepada DPR sebagai 

bahan pertimbangan DPR. Ini artinya jika hasil pengawasan yang 

dilakukan DPD tidak sesuai dengan keinginang DPR, maka hasil 

pengawasan tersebut hanya akan menjadi tumpukan dokumen negara 

yang sama sekali tidak memiliki nilai. Padahal kita tahu, setiap 

tindakan negara, dalam hal ini DPD pasti membutuhkan pendanaan 

dari negara. 

Lebih tragisnya lagi adalah bahwa pengawasan DPD atas 

pelaksanaan suatu UU oleh eksekutif hanya dibatasi pada bidang 

otonomi daerah, 

pembentukan, pemekaran dan penggabungan  daerah,  hubungan  pusa

t  dan  daerah,  pengelolaan  sumber daya  alam  dan  sumber  daya  ek

onomi  lainnya,  pelaksanaan  anggaran pendapatan  dan  belanja  nega

ra,  pajak,  pendidikan,  dan  agama. Padahal, bidang-bidang lainnya 

juga sangat berkaitan dengan kepentingan daerah yang hal itu 

seharusnya menjadi tugas DPD untuk turut serta dalam pengawasan 

UU di bidang-bidang lainnya. 

Realitas memprihatikan tersebut pada akhirnya mendorong 

DPD untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang ( 

                                                   
37 Rofikul Umam, 2013, Eksistensi DPD RI 2009-2013 : Untuk Daerah dan NKRI , Kelompok 
DPD di MPR RI, Jakarta, hal. 142. 
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judicial review ) terhadap Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 

tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

terhadap UUD 1945 pada tanggal 14 September 2012. Permohonan 

pengujian dua undang-undang tersebut terhadap UUD 1945 ditempuh 

dengan maksud untuk memperoleh penafsiran yang lebih tepat dan 

pasti bagi kepentingan bersama dalam sistem legislasi antara DPR, 

DPD, dan Presiden. Permohonan tersebut kemudian diregister 

dengang Nomor Perkara 92/PUU-X/2012 dengan pemohon adalah 

pimpinan DPD yaitu Ketua Irman Gusman, Wakil ketua La Ode Ida 

dan Gusti Kanjeng Ratu Hemas.
38

 

Dalam putusannya tersebut, MK meneguhkan lima hal yaitu :   

a. DPD RI terlibat dalam pembuatan Program Legislasi Nasional 

(Polegnas).  

b. DPD RI berhak mengajukan RUU yang dimaksud dalam Pasal 22 

D ayat (1) UUD 1945 sebagaimana halnya atau bersama-sam 

dengan DPR dan Presiden, termasuk dalam pembentukan RUU 

Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.   

c. DPD RI berhak membahas RUU secara penuh dalam konteks 

Pasal 22D ayat(2) UUD 1945.   

Pembahasan RUU dalam konteks Pasal 22D ayat (2) UUD 1945 

bersifat tiga pihak ( tripatrit), yaitu antara DPR, DPD dan Presiden. 

MK menyatakan bahwa ketentuan dalam undangundang MD3 dan 

Undang-Undang P3 yang tidak sesuai dengan tafsir MK atas 

kewenangan DPD dengan sendirinya bertentangan dengan UUD 1945, 

baik yang diminta maupun tidak.
39

 

Posisi, kewenangan dan peran DPD dalam sistem 

ketatanegaraan yang berat sebelah di atas menunjukkan bahwa sistem 

bicameralism yang dianut di Indonesia merupakan sistem yang soft. 

Artinya, masih ada keengganan untuk membagi kekuasaan parlemen 

dalam porsi yang relatif seimbang di antara DPR dan DPD. 

Ketidakseimbangan kewenangan inilah yang pada banyak kasus 

                                                   
38 Ibid, hal. 143. 
39 Ibid, hal. 146. 
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menyebabkan pelaksanaan kewenangan yang dimiliki DPD juga tidak 

maksimal.  

Realitas konstitusional di atas barangkali perlu segera 

diperbaiki. Tidak menutup kemungkinkan bahwa di masa lalu, para 

anggota MPR yang terlibat dalam perubahan UUD 1945 khusunya 

yang membahas posisi dan kewenangan DPD melakukan kesalahan 

yang substansial. Pada titik ini, selanjutnya menjadi suatu agenda 

mendesak untuk diadakan amandemen UUD 1945 kelima guna 

merevisi pengaturan DPD dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia.  

Seharusnya kehadiran DPD seharusnya memberikan solusi 

terhadap sistem politik yang sentralistik sepanjang lima dasawarsa 

terakhir. Akan tetapi, keberadaan DPD tidak mempunyai fungsi 

seperti yang diharapkan karena tak lebih dari sekedar aksesori 

demokrasi dalam sistem perwakilan. Hal ini dapat dilihat dari pasal-

pasal yang mengatur tentang kewenangan DPD. Pada kewenangan 

DPD sangat terasa unsur diskriminatifnya apalagi dengan ekspektasi 

masyarakat untuk berpartisipasi secara luas dan kompetitif.
40

 Di titik 

inilah maka amandemen kelima terkait reposisi kewenangan DPD 

mutlak untuk segera dilakukan. Perjuangan melakukan judicial review 

berbagai UU yang mengatur DPD di Mahkamah Konstitusi maupun 

lobi-lobi politik di parlemen akan menjadi mubazir jika dasar pondasi 

dalam negara yaitu UUD 1945 tidak diubah secara radikal. 

Sebagai bangsa yang modern, kita tentu tidak berharap 

konstitusi hanyalah menjadi sebuah dokumen sejarah, legal artefak 

ataupun pelengkap syarat bernegara belaka oleh karena tidak mampu 

mengantisipasi pesatnya perkembangan zaman dan dinamika 

ketatanegaraan Indonesia.
41 

Sebagai penutup, salah satu konstitusi 

yang baik ialah ia harus mampu merekam kebutuhan realitas dan 

dinamika dalam masyarakat. Ia juga harus berperan sebagai alat 

pembaharuan bagi kehidupan sosial-kemasyarakatan demi 

                                                   
40 Reni Dwi Purnomowati, 2005, Implementasi Sistem Bikameral Dalam Parlemen Indonesia, 
Rajawali Press, Jakarta, hal. 5. 

41 Din Syamsudin, 2013, dalam kata pengantar, King Faisal Sulaiman Sistem Bikameral Dalam 
Spektrum  Lembaga Parlemen Indonesia, Jakarta, hal. xvi. 
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membangun kehidupan demokrasi konstitusional menuju 

kesejahteraan masyarakat suatu negara. 

 

PENUTUP 

Dari hasil pembahasan tentang kewenangan DPD RI dalam 

sistem ketatanegaraan Indonesia di atas dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Menurut UUD 1945, kedudukan DPD RI sangat lemah 

dibandingkan dengan DPR RI. Hal ini dapat dilihat misalnya 

kewenangan DPD di bidang legislatif yaitu dalam hal mengajukan 

RUU yang hanya nebeng kewenangan DPR. Dan kewenangan 

DPD dalam inipun hanya terbatas pada RUU 

yang  berkaitan  dengan  otonomi  daerah, hubungan  pusat  dan  d

aerah,  pembentukan  dan  pemekaran  serta penggabungan  daera

h,  pengelolaan  sumber  daya  alam  dan  sumber  daya ekonomi  l

ainnya,  serta  yang  berkaitan  dengan  perimbangan  keuangan pu

sat dan daerah. Dalam hal pembahasan suatu RUU, DPD pun 

hanya nebeng kepada kewenangan DPR. DPD hanya diberikan 

kewenangan ikut membahas suatu RUU, dan bukan duduk 

bersama DPR dalam membahas RUU. 

2. Strategi yang perlu dilakukan adalah dengan melakukan 

amandemen kelima, khususnya melakukan reposisi kewenangan 

DPD agar DPD memiliki kewenangan yang relatif seimbang 

dengan DPR. Reposisi ini penting agar sistem strong 

bicameralism dan sistem checks  dan balancing dapat terealisir. 

Sudah saatnya muncul kesadaran terutama bagi DPR untuk 

kemudian membagi kekuasaan dan kewenangannya kepada DPD 

sehingga kedua lembaga tersebut (DPR dan DPD) dapat lebih 

berkontribusi dalam upaya menuju negara yang demokratitas dan 

sejahtera di semua lini kehidupan berbangsa.  
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PENGUATAN PERAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH 

DALAM KONSTELASI KETATANEGARAAN INDONESIA 

 

Oleh : Anggra Satria Sitindaon 

  

PENDAHULUAN 

Berakhirnya masa pemerintahan presiden Soeharto menandakan 

sebuah babak baru dalam perjalanan bangsa Indonesia. Sebagai 

bangsa yang seperti baru merasakan kembali kemerdakaan 

sebagaimana pada awal berdirinya Negara ini tentu memerlukan 

banyak perubahan yang signifikan. Perubahan tersebut ditandai 

dengan adanya Amandemen Undang Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut UUD NRI 1945). 

Perubahan ini didasari semangat reformasi. Reformasi yang terjadi di 

Indonesia pada tahun 1999 telah menyebabkan banyak perubahan di 

negeri ini, tidak terkecuali terhadap sistem dan praktek ketatanegaraan 

kita. Setiap gagasan akan perubahan tersebut sudah dituangkan dalam 

amandemen pertama sampai keempat dari UUD NRI 1945. Apabila 

dilihat ke belakang setidaknya ada empat gagasan fundamental 

berkaitan dengan proses amandemen di atas, yaitu Pertama, 

pemisahan kekuasaan (separation of power) dengan segala 

implikasinya sebagai pengganti dari prinsip pembagian kekuasaan 

(distribution of power). Kedua, diterapkannya kebijakan nasional yang 

menyangkut penyelenggaraan otonomi daerah yang seluas-luasnya. 

Ketiga, gagasan pemilihan Presiden secara langsung, dan keempat, 

gagasan pembentukan Dewan Perwakilan Daerah (selanjutnya disebut 

DPD) yang akan melengkapi keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat 

(selanjutnya disebut DPR) dalam keanggotaan Majelis 

Permusyawaratan Rakyat (selanjutnya disebut MPR). 

Kelahiran DPD sangat didasari oleh keinginan semua pihak 

termasuk pemerintah pusat dan daerah untuk memperbaiki hubungan 

kerja dan penyaluran kepentingan antara kedua level pemerintahan 

tersebut. Dalam hal ini, DPD juga diharapkan hadir sebagai lembaga 
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yang mampu membantu untuk mengatasi kesenjangan antara pusat 

dan daerah sesuai semangat otonomi daerah yang menjamin keadilan, 

demokrasi, dan jaminan keutuhan integritas wilayah negara. Selain itu 

Kehadiran DPD ini seiring dengan bergulirnya pelaksanaan 

desentralisasi versi Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang 

Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU Pemerintahan Daerah). 

Momen ini dikenal sebagai awal Era Otonomi Daerah versi reformasi. 

Pendirian DPD ini sejalan dengan kebutuhan peningkatan kapasitas 

partisipasi daerah dalam kehidupan nasional. DPD juga dimaksudkan 

untuk digunakan sebagai kanal baru penyampaian aspirasi masyarakat.   

DPD merupakan representasi penduduk dalam suatu wilayah 

(ruang) yang akan mewakili kepentingan-kepentingan daerah dalam 

proses pengambilan keputusan politik penting ditingkat nasional. 

Sebagai lembaga legislatif, DPD juga menjadi lembaga kontrol 

terhadap jalannya roda pemerintahan, sehingga DPD benar-benar 

menjadi lembaga wakil rakyat.  

Utusan daerah selama ini hanya diangkat dan dicalonkan oleh 

pemerintah maka anggota DPD dicalonkan oleh dirinya sendiri 

dengan dibuktikan oleh dukungan rakyat dengan jumlah tertentu, 

kemudian dipilih langsung oleh rakyat pada pemilu legislatif, bersama 

partai poitik untuk memilih DPR, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(selanjutnya disebut DPRD) Propinsi dan DPRD kabupaten atau kota. 

Seharusnya DPD ini melaksanakan fungsi balance’s dengan 

DPR sebagai representasi politik dalam pembentukan undang-undang 

(bikameral). Meskipun Parlemen bikameral biasanya dihubungkan 

dengan bentuk negara federal yang memerlukan dua kamar untuk 

maksud melindungi formula federasi itu sendiri. Dalam sistem UUD 

NRI 1945, manifestasi independensi eksekutif dari legislatif 

diwujudkan melalui pemilihan umum yang diselenggarakan secara 

langsung dan terpisah antara eksekutif (Presiden) dan anggota 

legislatif (DPR dan DPD). Karena ciri ini, UUD NRI 1945 harus 

diselaraskan kembali untuk memisahkan fungsi eksekutif menjalankan 

pemerintahan dan fungsi legislatif sebagai pembentuk undang-undang. 

Sedangkan fungsi legislatif diselenggarakan secara berimbang dua 
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kamar DPR dan DPD yang anggotanya telah dipilih secara langsung. 

Adanya DPD akan meningkatkan posisi tawar daerah dalam 

memperjuangkan aspirasi daerah secara langsung di tingkat pusat. Ini 

artinya DPD disebut sebagai salah satu chamber legislatif, maka 

secara implisit diakui bahwa parlemen di Indonesia memiliki dua 

chambers, yaitu DPR dan DPD. 

Akan tetapi dalam perumusan mengenai fungsi DPD yang 

seharusnya menjadi joint partner sekaligus sebagai check and 

balances dengan DPR tidaklah sebagaimana mana yang diharapkan. 

Hal ini ditunjukkan dengan hasil amandemen UUD NRI  1945 Pasal 

22D Ayat (1), (2), (3) yang menyatakan bahwa : 

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. 
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 Dari rumusan pasal tersebut diatas terlihat adanya pembatasan 

kewenangan DPD. Pembatasan kewenangan ini disebabkan adanya 

argumentasi bahwa proses legislasi akan menjadi berbelit dan lamban 

dengan lembaga perwakilan membentuk sistem dua kamar dengan 

kewenangan yang relatif berimbang merupakan kekhawatiran yang 

berlebihan. Begitu juga dengan argumentasi bahwa lembaga 

perwakilan dua kamar dengan kewenangan yang relatif berimbang 

berpotensi memunculkan negara federal juga merupakan ketakutan 

yang berlebihan. 

Keterbatasan kewenangan yang dimiliki oleh DPD di dalam 

Pasal 22D Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ayat (1), (2), (3), 

jika dikaji lebih mendalam dapat dijelaskan di sini bahwa dari kata 

“dapat” mengajukan.....pada ayat (1) hanya menempatkan DPD 

lembaga negara yang membantu DPR dalam menjalankan fungsi 

legislatifnya. Kemudian makna kata “ikut” membahas....dalam ayat 

(2) hanya memposisikan DPD sebagai lembaga negara yang tidak 

sepenuhnya menjalankan fungsi pembahsan RUU. Selanjutnya 

pengertian dapat melakukan pengawasan......pada ayat (3) dapat 

ditafsirkan menempatkan DPD pada posisi yang lemah di dalam 

mekanisme checks and balances. 

Demikian juga aturan-aturan pelaksanaan tugas DPD yang 

dituangkan dalam UU No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD 

dan DPRD (selanjutnya disebut UU MD3) dapat dilihat posisi DPD 

tidak akan optimal mengambil peran menentukan dalam mewakili 

aspirasi daerah. Tidak sebesar dengan legitimasi yang diperoleh dalam 

pemilu. 

Berdasarkan kondisi DPD di atas secara sederhana peran DPD 

meliputi tiga hal, yaitu kewenangan legislasi (mengajukan RUU, 

membahas RUU bersama DPR), kewenangan pertimbangan (memberi 

pertimbangan terhadap suatu RUU, pertimbangan pemilihan anggota 

BPK), dan kewenangan pengawasan (mengawasi pelaksanaan UU 

dimaksud). Tetapi dalam pelaksanaan kewenangan tersebut, DPD 

hanya dijadikan sebagai subordinat dari fungsi, peran dan kewenangan 

DPR (DPD dibawah DPR). 
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Pembatasan kewenangan tersebut hanya menjadikan DPD 

sebagai assesoir untuk memberikan pertimbangan kepada DPR dalam 

memproduksi legislasi. Padahal seperti yang telah disinggung diatas 

bahwa seharusnya kedudukan DPD dan DPR dalam sistem parlemen  

bikameral berimbang ternyata tidak berimbang. Tentu saja hal ini juga 

secara tidak langsung mengubah sistem parlemen  menjadi 

monokameral. Perubahan ini harusnya juga mengakibatkan 

penghapusan pada UU Pemerintahan Daerah karena tidak adanya lagi 

desentralisasi kewenangan dan yang paling krusial adalah 

penghapusan DPD yang berimplikasi dengan diharuskanya 

amandemen UUD NRI 1945. Tentu saja hal tersebut diatas sangatlah 

tidak diharapkan. Oleh sebab itu diperlukan optimalisasi fungsi DPD 

dalam konstelasi ketatanegaraan Indonesia, adapun optimalisasi yang 

harus dilakukan berupa : 

 

PENGUATAN KELEMBAGAAN 

Sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan salah satu 

kamar di Majelis Permusyawaratan Rakyat, keberadaan dan eksistensi 

kelembagaan harus jelas, bukan sebagai bagian dari organ DPR, 

sebagaimana dikatakan oleh Bagir Manan (2003 : 68-69) :  

ondergesclikt terhadap DPR. Dengan demikian posisi Dewan 

Perwakilan Daerah mutlak dan sejajar dengan DPR. 

Sistem dua kamar (bikameral) dalam lembaga perwakilan 

rakyat efektivitasnya ditentukan oleh perimbangan kewenangan antar 

kamar dalam pelaksanaan fungsi parlemen. Perimbangan dalam fungsi 

legislasi menjadi faktor utama dalam mekanisme lembaga perwakilan 

rakyat. Bagaimanapun, dengan perimbangan itu, terutama dalam 

sistem dua kamar, dimaksudkan untuk melaksanakan checks and 

balances antar kamar di lembaga perwakilan rakyat. 

Menurut Jimly Asshiddiqie (1996 : 5), dengan adanya dua 

majelis di suatu negara dapat menguntungkan karena dapat menjamin 

semua produk legislatif dan tindakan-tindakan pengawasan dapat 

diperiksa dua kali (double check). Keunggulan sistem double check ini 

semakin terasa apabila Majelis Tinggi yag memeriksa dan merevisi 
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suatu rancangan itu memiliki keanggotaan yang komposisinya 

berbeda dri majelis rendah sehingga tugas dan wewenang dapat 

dilakukan oleh kedua kamar tanpa menunggu atau tergantung pada 

salah satu kamar saja. 

 

PENGUATAN KEWENANGAN DAN FUNGSI 

Kewenangan dan fungsi Dewan Perwakilan Daerah dalam 

perubahan ketiga UUD NRI 1945 ditentukan dalam Pasal 22D ayat 

(1), (2), dan (3). Secara esensial kewenangan dan fungsi yang diatur 

dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut terbatas bahkan mungkin 

tidak diberikan kewenangan dan fungsi penuh. 

Semua kewenangan dan fungsi Dewan Perwakilan Daerah di 

bawah kewenangan dan fungsi DPR, dalam artian bahwa DPD 

otoritasnya lemah dalam lembaga perwakilan. Oleh karena hal 

tersebut diperlukan adanya amandemen UUD NRI 1945, melalui 

dasar penguatan kewenangan dan fungsi sebagai lembaga perwakilan. 
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INDONESIA SEUTUHNYA DENGAN PENATAAN 

KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH RI 

 

Oleh: Bambang Heri Roriyanto, S.H.
(1) 

 

 

PENDAHULUAN 

Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik, di 

mana kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan sepenuhnya 

oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Indonesia menganut 

sistem pemerintahan presidensil, di mana Presiden berkedudukan 

sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Para Bapak 

Bangsa (the Founding Fathers) yang meletakkan dasar pembentukan 

negara Indonesia, setelah tercapainya kemerdekaan pada tanggal 17 

Agustus 1945. Mereka sepakat menyatukan rakyat yang berasal dari 

beragam suku bangsa, agama, dan budaya yang tersebar di ribuan 

pulau besar dan kecil, di bawah payung Negara Kesatuan Republik 

Indonesia (NKRI). Indonesia pernah menjalani sistem pemerintahan 

federal di bawah Republik Indonesia Serikat (RIS) selama tujuh bulan 

(27 Desember 1949 - 17 Agustus 1950), namun kembali ke bentuk 

pemerintahan republik. Setelah jatuhnya Orde Baru (1996 - 1997), 

pemerintah merespon desakan daerah-daerah terhadap sistem 

pemerintahan yang bersifat sangat sentralistis, dengan menawarkan 

konsep Otonomi Daerah untuk mewujudkan desentralisasi kekuasaan. 

Sejalan dengan tuntutan demokrasi dan tuntutan Otonomi 

Daerah untuk desentralisasi kekuasaan guna memenuhi rasa keadilan 

masyarakat di daerah, memperluas serta meningkatkan semangat dan 

kapasitas partisipasi daerah dalam kehidupan nasional; serta untuk 

memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka dalam 

rangka pembaharuan konstitusi, MPR RI membentuk sebuah lembaga 

perwakilan baru, yakni Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia 

(DPD RI). Pembentukan DPD RI ini dilakukan melalui perubahan 
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ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

(UUD 1945) pada bulan November 2001. 

Sejak Amandemen UUD 1945, maka sistem perwakilan dan 

parlemen di Indonesia berubah dari sistem unikameral menjadi sistem 

bikameral. Perubahan tersebut tidak terjadi seketika, tetapi melalui 

tahap pembahasan yang cukup panjang baik di masyarakat maupun di 

MPR RI, khususnya di Panitia Ad Hoc I. Proses perubahan di MPR RI 

selain memperhatikan tuntutan politik dan pandangan-pandangan yang 

berkembang bersama reformasi, juga melibatkan pembahasan yang 

bersifat akademis, dengan mempelajari sistem pemerintahan yang 

berlaku di negara-negara lain khususnya di negara yang menganut 

paham demokrasi. 

Dalam proses Amandemen tersebut, berkembang kuat 

pandangan tentang perlu adanya lembaga yang dapat mewakili 

kepentingan-kepentingan daerah, serta untuk menjaga keseimbangan 

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

Gagasan dasar pembentukan DPD RI adalah keinginan untuk lebih 

mengakomodasi aspirasi daerah dan sekaligus memberi peran yang 

lebih besar kepada daerah dalam proses pengambilan keputusan 

politik untuk  hal-hal terutama yang berkaitan langsung dengan 

kepentingan daerah. Keinginan tersebut berangkat dari indikasi yang 

nyata  bahwa pengambilan keputusan yang bersifat sentralistik pada 

masa lalu ternyata telah mengakibatkan ketimpangan dan rasa 

ketidakadilan, dan diantaranya juga memberi indikasi ancaman 

keutuhan wilayah negara dan persatuan nasional. Keberadaan unsur 

Utusan Daerah dalam keanggotaan MPR RI selama ini (sebelum 

dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945) dianggap 

tidak memadai untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut. 

Setelah jatuhnya rezim orde baru membawa angin perubahan 

secara nyata. Sistem otoritarian tertutup selama 32 tahun dipraktekkan 

oleh rezim orde baru tergerus oleh angin demokratisasi dan 

keterbukaaan. Indonesia siap menyongsong angin harapan di masa 

depan. Salah satu poin penting dalam proses demokratisasi di 

Indonesia sejak Tahun 1998 adalah hubungan pusat-daerah. Selama 
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hampir 50 tahun pertama keberadaan RI, aspirasi daerah dianggap 

oleh pemerintah pusat sebagai hambatan kepada pembangunan negara 

kesatuan sehingga aspirasinya kurang diperhatikan. Pada kasus yang 

lebih ekstrem kemarahan oleh penduduk daerah menjadi pemantik 

munculnya gerakan-gerakan separatis bersenjata, sebagai contoh, 

maraknya gerakan separatis bersenjata seperti di Provinsi Aceh, 

Maluku dan Papua tak lebih karena tuntutan keadilan bagi daerah. 

Namun demikian, di banyak daerah di Indonesia warisan lama yang 

didominasi Jakarta mengakibatkan ketidakadilan antara pemerintah 

pusat dan daerah seperti buruknya pelayanan kesehatan dan 

pendidikan bagi rakyat miskin dan kurangnya pembangunan 

infrastruktur.  

 

PEMBAHASAN 

Berbicara penataan kewenangan DPD RI, kita harus 

melepaskan kepentingan-kepentingan Kelompok dan golongan 

tertentu saja. Marilah kita berfikir seutuhnya untuk kemajuan Bangsa 

Indonesia, seperti semangat para Funding Father kita saat menggagas 

terbentuknya NKRI ini, semua memiliki semangat kesatuan dan 

kepentingan NKRI. 

Berangkat kesalahan di masa lalu, penentuan pola ideal untuk 

desentralisasi dan devolusi wilayah RI menjadi sangat penting dalam 

perubahan UUD 45 yang menjadi wewenang MPR RI mulai dari 

Tahun 1999 (perubahan ke-1) sampai dengan 2002 (Amandemen ke-

4) yang telah disebutkan diatas. Pada tahun 1999 Dewan Perwakilan 

Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyetujui 2 (dua) undang-

undang mengenai otonomi daerah.yaitu Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 1999 mengatur devolusi dan desentralisasi administrasi 

(otonomi daerah) sedangkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 

mengatur administrasi keuangan. Sebagai akibat undang-undang ini, 

usaha implementasi devolusi kekuasaan terbesar yang pernah ada di 

seluruh dunia dimulai pada Januari 2001. Ketentuan yang ada pada 

amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 yang dilakukan pada tahun 2000 dalam UUD 1945 berarti 
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penyelenggaraan otonomi daerah telah dijamin dalam UUD 1945 

melalui pasal 18, 18A dan 18B. Mengatur ketentuan otonomi daerah 

dalam UUD 45 berarti bahwa penarikan kembali desentralisasi 

menjadi sangat sulit, dan oleh karena itu terjamin keberadaannya 

untuk generasi mendatang. Hasil pembahasan amandemen di MPR RI 

mengenai pola baru desentralisasi terwujud dalam pembentukan 

lembaga baru khusus untuk perwakilan daerah pada tahun 2001. 

Lembaga ini dikenal dengan nama DPD RI, dengan berdirinya 

lembaga baru ini sejalan dengan tuntutan demokrasi guna memenuhi 

rasa keadilan masyarakat di daerah, memperluas serta meningkatkan 

semangat dan kapasitas partisipasi daerah dalam kehidupan nasional; 

serta memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka dalam 

rangka pembaharuan tersebut maka lembaga baru ini oleh MPR RI 

ditetapkan melalui amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara 

Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada bulan November 2001. 

Perubahan Ketiga UUD NRI Tahun 1945 hasil Sidang Tahunan 

Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 2001 justru mengadopsi 

gagasan parlemen bicameral yang bersifat soft. Kedua kamar dewan 

perwakilan tersebut tidak dilengkapi dengan kewenangan yang sama 

kuat. Yang lebih kuat tetap DPR RI, sedangkan kewenangan DPD RI 

hanya bersifat tambahan dan terbatas pada hal-hal yang berkaitan 

langsung dengan kepentingan daerah. Kedudukan DPD RI, pada 

hakikatnya tidak sesuai dengan gagasan pembentukan DPD dalam 

proses reformasi struktur parlemen Indonesia. DPD RI sebagai 

lembaga negara tidak memiliki zelfstandigheid atau wewenang 

mandiri berkaitan dengan pengambilan keputusan hukum dalam 

menjalankan fungsi legislasi. 

Pemilihan anggota DPD-RI melalui pemilihan langsung oleh 

rakyat seharusnya memperlihatkan betapa sangat kuatnya legitimasi 

anggota DPD-RI. Fungsi dan legislasi DPD juga semakin kukuh 

setelah MK mengeluarkan Putusan No 92/PUU-X/2012 tanggal 27 

Maret 2013, yaitu (i) Kedudukan DPD sama dengan DPR dan 

Presiden dalam hal mengajukan RUU; (ii) DPD dapat mengajukan 

RUU di luar Prolegnas; dan (iii) usul RUU dari DPD tidak lagi 

menjadi usul RUU DPR.  Akan tetapi pada kenyataanya DPR tidak 
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memberikan kesempatan bagi DPD untuk menyesuaikan dan merinci 

lebih lanjut putusan MK tersebut, melalui perubahan UU 12/2011 dan 

UU MD3. Dan hal ini memunculkan kekhawatiran posisi legislasi 

DPD kembali dikesampingkan sebagaimana selama ini terjadi 

termasuk sebelum DPD mengajukan permohonan judicial review 

terhadap UU MD3 (UU 17/2014), keberadaan UU MD3 (UU 

27/2009) ternyata tidak dijalankan sepenuhnya oleh DPR. 

Fungsi DPD RI seperti yang tercantum dalam Pasal 22D 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

memberikan hak kepada DPD RI untuk mengajukan rancangan dan 

ikut membahas undang-undang khusus yang berkaitan dengan 

otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan 

pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya 

alam dan sumber ekonomi lainnya, dan perimbangan keuangan pusat 

dan daerah kepada DPR, belum sampai pada taraf memutuskan, hanya 

sebatas kepada melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-

undang tersebut. 

Melihat dasar, peran dan kewenangan DPD RI, sudah 

selayaknya DPD RI benar-benar setara secara lahir dan batin dengan 

DPR RI. Namun khusus untuk kepentingan Daerah yang 

diwakilkannya. DPD RI walaupun memiliki posisi yang sama dengan 

DPR RI tetap lah harus pada kamar yang berbeda. Karena, jika DPD 

RI melebur dalam lembaga DPR RI maka keseluruhannya sudah 

mewujudkan lembaga MPR RI. Hal ini yang sedikit sulit 

memisahkannya. Karena keterpisahan antara DPD RI dengan DPR RI 

haruslah jelas agar terlihat sistem bicameral secara nyata terwujud. 

 

BIKAMERAL DAN FUNGSI LEGISLASI 

Sistem dua kamar pada hakikatnya mengidealkan adanya dua 

kamar di dalam lembaga perwakilan. Doktrin ini berasal dari teori 

klasik Aristoteles dan Polybius yang mengargumentasikan bahwa 

pemerintahan yang baik adalah gabungan antara prinsip demokrasi 

dan oligarkhi. Lalu kemudian, menurut Robert L. Madex, Jeremy 

Bentham-lah yang paling mula mengeluarkan istilah bikameral 
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tersebut. Merujuk pendapat Allen R. Ball dan B. Guy Peters, 

kebanyakan parlemen modern menerapkan sistem dua kamar. 

Berkaitan dengan model yang ada, Giovanni Sartori membagi 

lembaga perwakilan rakyat bikameral menjadi tiga jenis, yaitu:  

1) sistem bikameral yang lemah (asymmetric bicameralism atau 

weak bicameralism atau soft bicameralism), yaitu apabila 

kekuatan salah satu kamar jauh lebih dominan atas kamar lainnya; 

2) sistem bikameral yang kuat (symmetric bicameralism atau strong 

bicameralism), yaitu jika kekuatan kedua dua kamar nyaris sama 

kuat;  

3) perfect bicameralism yaitu apabila kekuatan antara kedua kamar 

betul-betul seimbang. 

 

Dalam hubungan dengan tiga model bikameral yang 

dikemukakan Giovanni Sartori itu, Denny Indrayana mengemukakan 

bahwa sebaiknya weak bicameralism dihindari karena akan 

menghilangkan tujuan bikameral itu sendiri, yaitu sifat saling kontrol 

di antara kedua kamarnya. Artinya, dominasi salah satu kamar 

menyebabkan weak bicameralism hanya menjadi bentuk lain dari 

sistem parlemen satu kamar (unicameral).  

Di sisi lain, perfect bicameralism bukan pula pilihan ideal, 

karena kekuasaan yang terlalu seimbang antara Majelis Rendah dan 

Majelis Tinggi memang seakan-akan melancarkan fungsi kontrol 

antara kamar di parlemen, namun sebenarnya juga berpotensi 

menyebabkan kebuntuan tugas-tugas parlemen. Karenanya, yang 

menjadi pilihan tepat adalah terwujudnya sistem strong bicameralism.  

Di samping tiga model bikameral berdasarkan tingkatan 

kekuatan tersebut, Giovanni Sartori juga membedakan membedakan 

bikameral menjadi tiga jenis berdasarkan komposisi atau struktur 

keanggotaan di antara kedua kamarnya, yaitu:  

1) bikameral yang unsurnya sama (similar bicameralism);  

2) bikameral yang unsurnya agak berbeda (likely bicameralism)  
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3) bikameral yang unsurnya sangat berbeda (differentiated 

bicameralism).  

Karena model dua kamar dari unsur yang sama mudah terjebak 

ke dalam model unikameral, sebaliknya apabila terlalu berbeda 

potensial menimbulkan deadlock dalam proses legislasi maka perlu 

dicari perpaduan yang dapat menghasilkan likely bicameralism. 

Mengacu kepada jenis-jenis bikameral yang diajukan oleh Giovanni 

Sartori itu, Denny Indrayana mengemukakan bahwa bikameral ideal 

sebaiknya mengarah kepada perpaduan antara strong bicameralism 

dengan likely bicameralism.  

Berbeda dengan Giovanni Sartori, hubungan antar-kamar 

terutama kuat dan lemahnya (strong versus weak bicameralism) 

menurut Arend Lijphart ditentukan oleh tiga aspek. Pertama, the first 

important aspect is the formal constitutional power that the two 

chambers have. Dalam aspek ini, imbuh Lijphart, pola umum yang 

terjadi bahwa kamar kedua (second chamber) cenderung menjadi 

subordinat kamar pertama (first chamber). Misalnya, dalam proses 

pengusulan legislasi, negative vetoes kamar kedua seringkali 

diabaikan oleh kamar pertama. 

Kedua, the actual political importance of second chambers 

depends not only on their formal power but also their method of 

selection. Dalam hal ini Arend Lijphart menjelaskan, keseluruhan 

kamar pertama dipilih secara langsung sedangkan sebagian besar 

kamar kedua tidak dipilih secara langsung. Karena perbedaan ini, 

kamar yang tidak dipilih langsung akan mengalami lack the 

democratic legitimacy.  

Sebaliknya, pemilihan langsung kamar kedua dapat menjadi 

kompensasi untuk meningkatkan kekuasaan karena pembatasan-

pembatasan yang dilakukan.[22] Karena legitimasi yang diperoleh 

dengan metode pemilihan itu, sistem bikameral dapat dikalisifikasikan 

menjadi symmetrical atau asymmetrical. Dalam hal ini, Lijphart 

menegaskan, “symmetrical chambers are those with equal or only 

moderatly unequal constitutional powers and democratic legitimacy. 

Asymmetrical chambers are highly unequal in these respect”. 
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Ketiga, the crucial difference between the two chambers of 

bicameral legislature is that second chambers may be elected by 

different methods or designed so as to overrepresant certain 

minorities. Dalam kasus ini, tambah Lijphart, perbedaan komposisi 

kamar disebut bikameral incongruent. Contoh paling nyata terjadi 

pada kamar kedua digunakan pada kamar federal untuk mewakili unit-

unit komponen yang lebih kecil dalam federasi.  

Berkaca pada praktik sejumlah negara, ketimpangan fungsi 

legislasi antar-kamar dalam lembaga perwakilan bukan merupakan isu 

baru. Untuk mengatasi ketimpangan itu diupayakan memberikan 

”kompensasi” kepada kamar lain yang lebih lemah. Jika model yang 

ada model tidak memberikian hak untuk mengajukan rancangan 

undang-undang, Majelis Tinggi (Upper House) diberi kewenangan 

mengubah, mempertimbangkan, atau menolak rancangan undang-

undang yang berasal dari Majelis Rendah (Lower House). Sekiranya 

hal itu juga tidak ada, Majelis Tinggi diberi hak untuk menunda 

pengesahan undang-undang yang disetujui Majelis Rendah. Menurut 

Kevin Evans, jika konstitusi tidak memberi hak untuk mengubah dan 

menolak rancangan undang-undang, menunda pengesahan sering 

menjadi satu-satunya kekuatan Majelis Tinggi dalam fungsi 

legislasi.[30] Sebagai bagian dari mekanisme checks and balances 

dalam fungsi legislasi, penundaan tersebut dimaksudkan untuk 

memberikan kesempatan bagi Majelis Tinggi untuk mengoreksi 

rancangan undang-undang yang telah disetujui Majelis Rendah.  

Masalah yang seringkali ditampilkan sebagai penolakan 

terhadap sistem bikameral, adalah efisiensi dalam proses legislasi. 

Karena harus melalui dua kamar, banyak anggapan bahwa sistem 

bikameral akan menganggu atau menghambat kelancaran pembuatan 

undang-undang. Sejak awal memang banyak yang sudah 

mempersoalkan manfaat yang dapat diperoleh dari adanya dua sistem 

seperti tersebut di atas dibanding dengan “ongkos yang harus dibayar” 

dalam bentuk kecepatan proses pembuatan undang-undang. Maka 

negara-negara yang menganut sistem bikameral dengan caranya 

masing-masing telah berupaya untuk mengatasi masalah tersebut, 
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antara lain dengan membentuk conference committee untuk 

menyelesaikan perbedaan yang ada antara dua majelis tersebut. 

 Jika terkelola dengan baik, kemungkinan sistem dua kamar 

akan lebih produktif karena segala tugas dan wewenang dapat 

dilakukan oleh kedua kamar tanpa menunggu atau tergantung pada 

salah satu kamar saja 

 

PENUTUP 

Dari pemaparan diatas, jelaslah bahwa sistim dua kamar 

(bikamral) yang baik adalah sistem bikameral yang kuat (symmetric 

bicameralism atau strong bicameralism), yaitu jika kekuatan kedua 

dua kamar nyaris sama kuat. Karena sistem inilah yang benar-benar 

mencerminkan bikameral murni untuk memperkuat Negara Kesatuan 

Republik Indonesia serta semangat otonomi daerah. 
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PENATAAN KEWENANGAN DPD 

 

Oleh : Dr. Ir. Chablullah Wibisono, MM 

 

 

TEMA DISKUSI TERARAH : 

 Apakah keberadaan, fungsi dan peran DPD sebagaimana 

diamanatkan Pasal 22C dan 22D UUD NRI Tahun 1945 sudah 

tepat ? 

 Apakah anggota DPD telah melakukan fungsi dan perannya 

selaras dengan aspirasi daerah pemilihan masing-masing ? 

 Apakah keberadaan, fungsi dan peran DPD perlu ditingkatkan 

sehingga sejajar dengan DPR ? 

 Apakah perlu penyempurnaan atau pembentukan Undang-Undang 

tertentu yang memperkuat pelaksanaan fungsi dan peran DPD 

sebagaimana dimaksud Pasal 22D ? 

 Apakah keberadaan DPD perlu ditiadakan 
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PERMASALAHAN GEOGRAFIS DAN POTENSI DI KEPRI 

YANG PERLU PERHATIAN DPD RI 

 Kepri merupakan wilayah perbatasan, bertetangga dengan 

Singapura, Johor, Thailand memerlukan perhatian DPDRI 

 Di Kepri memiliki 3 Kawasan Perdagangan Bebas yaitu Batam, 

Bintan dan Karimun 

 Wilayah Kepri 96 % laut, berada diperairan internasional 

 Di Batam memiliki 2 Lembaga Eksekutif yaitu Otorita Batam 

(sekarang BP Batam) dan Pemerintah Kota Batam 

 Pertumbuhan penduduk di Batam sangat tinggi 

 Terdapat 19 pulau terdepan 

 

PENGUATAN DPD RI PASCA PUTUSAN MK 

BERDASARKAN ANALISIS KONSTRUKSI HUKUM TATA 

NEGARA 
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 Menjelang satu dasar warsa perubaan UUD, DPD RI berpendapat, 

bahwa perlu adanya penataan kembali sistem ketatanegaraan 

meliputi semua cabang kekuasaan secara komprehensif dan tidak 

parsial dan ada 10 isu strategis yang tersisa pasca empat tahap 

perubahan UUD. Sepuluh isu strategis itu adalah memperkuat 

sistem presidensiil, memperkuat lembaga perwakilan, dibuka 

ruang bagi calon presiden perorangan, pemilahan pemilu nasional 

dan lokal, forum previllegeatum, optimalisasi peran Makamah 

Konstitusi, penambahan padsal HAM, penambahan bab komisi 

negara, penajaman bab tentang pendidikan dan perekonomian. 

 Terhadap 10 isu strategis tersebut, yang terpenting dalam 

konstruksi hukum tata negara adalah Memperkuat Lembaga 

Perwakilan, karena esensi terpenting dari perubahan secara Sistem 

Ketatanegaraan Indonesia pada formatnya seharusnya harus 

mampu menjabarkan prinsip Bhinneka Tunggal Ika dalam negara 

persatuan Indonesia.Pertanyaan yang perlu diajukan adalah 

apakah Negara Indonesia berkehendak menganut dua kamar 

dalam lembaga perwakilan, jika jawaban ia, maka pertanyaan 

hukum tata negara selanjutnya adalah sistem bikameral yang 

bagaimanakah yang dianut dalam perubahan UUD 1945 ? Jika 

sudah sepaham permasalahan ini, maka perubahan kelima UUD 

Negara 1945 menjadi sesuatu yang urgen. 

 Fakta sejarah telah memaparkan kepada publik, bahwa perubahan 

ketiga UUD 1945 ternyata gagasan pembentukan DPD RI dalam 

rangka restrukturasi parlemen Indonesia menjadi dua kamar telah 

diadopsi. Fakta yuridis konstitusional dapat dilacak secara implisit 

namun tidak tegas  pada BAB II dengan judul BAB Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, pada Pasal 2 ayat (1) Majelis 

Permusyawaratan Rakyat terdiri dari anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat dan Anggota Dewan Perwkilan Daerah yang dipilih 

melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-

undang. 

 Jika Urgensi Perubahan UUD 1945 kelima bertujuan untuk 

memperkuat lembaga perwakilan, yaitu ditujukan untuk 
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meningkatkan kualitas kebijakan dari segi derajat keterwakilan 

dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan, maka 

diperlukan mekanisme check and balance antar kamar dalam 

fungsi lembaga perwakilan. Menurut penulis Pasal 2 ayat (1) 

harus direkonstruksi lebih dahulu. 

 Rekonstruksi yang dimaksudkan adalah kita harus sepakat secara 

hukum tata negara apakah MPR  sebagaimana konstruksi hukum 

pasal 2 ayat (1) saat ini disepakati semata-mata sebagai forum 

belaka, sebagaimana subtansi pada pasal-pasal usulan perubahan 

kelima UUD 1945 yang diusulkan oleh DPD RI, karena menurut 

penulis belum ada rumusan teks hukum yang diusulkan oleh DPD 

RI terhadap rumusan pasal 2 ayat (1) UUD 1945, maka menurut 

penulis Pasal 2 ayat 1 UUD 1945 harus ditegaskan lebih dahulu 

dengan rumusan :” Pasal 2 ayat (1) Majelis Permusyawaratan 

Rakyat adalah Forum bersama yang terdiri Dewan Perwakilan 

Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah “. 

Konstruksi hukum terhadap rumusan ini dimaksudkan untuk 

menegaskan, bahwa parlemen Indonesia menjadi dua Kamar dan 

secara eksplisit saat ini dapat terlacak dari teks hukum negara Pasal 20 

UUD 1945 mengatur DPR dan Pasal 22 C dan Pasal 22D mengatur 

DPD. Perbedaan keduanya terletak pada hakekat kepentingan yang 

diwakili masing-masing. Dewan Perwakilan Rakyat dimaksudkan 

untuk mewakili rakyat, siapa yang dimaksudkan rakyat disini adalah 

Rakyat Indonesia oleh karena itu yang diwakili rakyat yang hidup 

didaerah-daerah yang sudah mengikuti pemilihan umum untuk 

memilih wakil rakyat yang terpilih untuk menduduki kursi di DPR, 

dalam prinsip “Bhinneka Tunggal Ika” DPR adalah mewakili prinsip 

Tunggal, yaitu satu kepentingan, yaitu kerakyatan yang dipimpim oleh 

hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan 

sebagaimana sila keempat. Tetapi Dewan Perwakilan Daerah 

hakekatnya mewakili Daerah Otonom yang masing masing memiliki 

karakteristik yang beraneka ragam, oleh karena itu DPD itu mewakili 

prinsip Bhinneka atau mewakili persatuan Indonesia pada sila ketiga 

Pancasila.   
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KONSTRUKSI HUKUM PUTUSAN MK TERHADAP UU NO 

MD3 

 Putusan MK dengan tegas menyatakan bahwa Pasal 102 ayat (1) 

huruf a, d, e, h dan Pasal 147 UU MD3 bertentangan dengan UUD 

1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, artinya 

setiap RUU yang diajukan oleh DPD tidak lagi melalui proses di 

Badan Legislasi melainkan diperlakukan setara dengan RUU yang 

diajukan oleh Presiden, dan akan tetap dianggap sebagai RUU 

yang diajukan oleh DPD. Putusan ini jelas mengembalikan jati 

diri DPD sebagai lembaga negara yang kedudukannya setara 

dengan DPR dan Presiden. 

 Satu nafas dengan putusan ini, Pasal 18 huruf (g), Pasal 20 ayat 

(1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 22 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), dan 

Pasal 43 ayat (1) UU P3 dinyatakan dianggap berlaku dan 

memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang ditambahkan frasa 

“DPD”, yang artinya 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 MD3 juga dianggap 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 berlaku pula terhadap Pasal 144 UU MD3 dimana 

pasal ini dianggap 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.” 
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 Dalam amar putusannya pula, MK menyebutkan bahwa Pasal 150 

ayat (3) UU MD3 berlaku dan memiliki kekuatan hukum 

mengikat sepanjang dimaknai ”DPD mengajukan Daftar Isian 

Masalah (DIM) 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 dapat disimpulkan bahwa DPD berwenang untuk 

terlibat dan membahas RUU mulai dari tahap pengantar 

musyawarah, tahap pengajuan dan pembahasan DIM, dan tahap 

pendapat mini. 

 

 

UU NO 12 TAHUN 2011 PEMBENTUKAN PERATURAN 

PERUNDANG-UNDANGAN 

 Pasal 1 angka 2 Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan 

tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum 

dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat 

yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam 

Peraturan Perundang-undangan. 

 Pasal angka 3. Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-

undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan 

persetujuan bersama Presiden. 

 Kekuatan Hukum berdasarkan hukum tata negara atau  legalitas 

kedudukan dan fungsi DPD RI  Keputusan Mahkamah Konstitusi 

(MK) nomor 92/PUU-X/2012 yang diketok pada 27 Maret 2013. 

Keputusan MK ini sifatnya final dan mengikat maka harus 

dilaksanakan hasil judicial review mengenai kedudukan, 

wewenang dan fungsi DPD RI. Keputusan MK nomor 92/PUU-

X/2012 hendaknya dilihat secara positif oleh semua pihak 

sehingga memiliki komitmen bersama untuk melaksanakannya.  
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 Untuk memahami harus dikembalikan kepada Paham 

Konstitusional yang dianut negara Indonesia sebagaimana 

dimaksud Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan: “Kedaulatan berada 

ditangan Rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang 

Dasar” 

 Konstruksi semiotika hukum berdasarkan analisis hermenuetika 

hukum tata negara terhadap konstruksi normatif “dilaksanakan 

menurut Undang-Undang Dasar”,maka secara hukum tata negara 

Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 92/PUU-X/2012 

yang diketok pada 27 Maret 2013 harus dilaksana menurut 

Undang-Undang Dasar, mengapa demikian, karena putusan MK 

tersebut telah memberikan tafsir resmi terhadap UU MD3, artinya 

DPR harus tunduk dengan PAHAM KONSTITUSIONAL. 

 DPR dan DPD adalah juga pelaksana kedaulatan rakyat menurut 

Undang-Undang Dasar, karena secara hukum tata negara baik UU 

No 27 Tahun 2009 (MD3) dan UU No 12 Tahun 2011(P3) 

sebagaimana secara tegas dinyatakan sbb: 

Pasal 1 angka 3 UU No 27 Tahujn 2009. Dewan Perwakilan 

Daerah, selanjutnya disingkat DPD, adalah Dewan Perwakilan 

Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 

Negara Republik IndonesiaTahun 1945  

 Pasal 1 angka 15 UU No 12 Tahun 2011. Dewan Perwakilan 

Daerah yang selanjutnya disingkaT DPD adalah Dewan 

Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

 Secara hukum tata negara DPR sebagai perumus UU No 27 Tahun 

2009 dan UU No 12 Tahun 2011 secara konstruksi HTN 

mengakui secara tegas, bahwa DPD adalah yang dimaksudkan 

adalah DPD dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. Artinya jika saja lembaga negara diakui 

secara peraturan perundang-undangan oleh DPR, mengapa 

kewenangannya direduksi? 
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 Secara Konstruksi Hukum Tata Negara hanya ada satu tafsir, 

bahwa DPR wajib melaksananakan Keputusan MK nomor 

92/PUU-X/2012. Pertanyaan dimana dasar kewajibannya secara 

peraturan perundang-undangan ? 

 Dasar hukumnya ada didalam UU No 27 Tahun 2009 sendiri, 

yakni yang berkaitan dengan mengajukan RUU dan ikut 

membahas RUU yang berkaitan dengan wewenang DPD RI 

sebagaimana dimaksud pada bagian Tugas dan Wewenang DPR 

 Jika pasal 102 Putusan MK dengan tegas menyatakan bahwa Pasal 

102 ayat (1) huruf a, d, e, h dan Pasal 147 UU MD3 bertentangan 

dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum 

mengikat, kemudian pasal ini masih dipertahankan oleh DPR 

maka anggota DPR tidak melaksanakan Pasal 79. 

 Persoalannya sebenarnya apakah Putusan MK nomor 92/PUU-

X/2012 termasuk regulasi atau mencakup peraturan yang 

disamakan dengan jenis peraturan perundang-undangan, jika kita 

analisis UU No 12 Tahun 2011 pada Pasal 8:  (1) Jenis Peraturan 

Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

ayat(1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, 

Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, 

Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang 

dibentuk dengan “Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah 

Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, 

Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, 

Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. (2) Peraturan 

Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui 

keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat 

sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan 

yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. 

 Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan (2) secara hukum taa negara 

memberikan konstruksin hukum, bahwa Keputusan MK dipahami 

sebagai mencakup peraturan yang ditetapkan oleh lembaga negara 

www.m
pr

.g
o.

id



Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia 141 

 

salah satunya MK, bagaimana kekuatan hukum mengikatnya ? 

Pasal 8 ayat (2) yang menyatakan :” diakui keberadaannya dan 

mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan 

oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau 

dibentuk berdasarkan kewenangan”. 

 Bukankah MK ketika mengeluarkan Putusan MK berdasarkan 

kewenangannya sebagaimana dimaksud pasal 24 c ayat (1) UUD 

Neg RI 1945 yang menyatakan “Mahkamah Konstitusi berwenang 

mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya 

bersifat final untuk menguji  undang-undang terhadap Undang-

Undang Dasar,..”  

 Berdasarkan konstruksi analisis di atas, maka Putusan MK 

sebenarnya tidak harus menunggu amandemen UU No 27 Tahun 

2009 dan Revisi UU No 12 Tahun 2011karena putusan MK 

adalah mencakup sebagai peraturan yang ditetapkan dan kekuatan 

hukum mengikatnya dibentuk berdasarkan kewenangan MK dan 

diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih 

tinggi. Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dari UU 

MD3 dan UUP3 adalah UUD Neg RI 1945, termasuk didalamnya 

Pasal 22 D yang berkaitan dengan kewenangan DPD RI. 

 Dengan demikian Secara legalitas kedudukan dan fungsi DPD RI 

semakin kuat berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) 

nomor 92/PUU-X/2012 yang diketok pada 27 Maret 2013 lalu. 

Keputusan MK ini sifatnya final dan mengikat maka harus 

dilaksanakan hasil judicial review mengenai kedudukan, 

wewenang dan fungsi DPD RI. Keputusan MK nomor 92/PUU-

X/2012 hendaknya dilihat secara positif oleh semua pihak 

sehingga memiliki komitmen bersama untuk melaksanakannya.  

 Keputusan MK itu memberikan ruang buat DPD RI berfungsi 

dalam proses legislasi bersama DPR RI dalam proses pembahasan 

yang terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) menyangkut atau 

terkait dengan kepentingan daerah pada pembahasan tingkat 

pertama. Keputusan Mahkamah Konstitusi telah memutuskan 

bahwa DPD RI berhak untuk turut serta dalam mengajukan dan 
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membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) di DPR bersama 

Pemerintah. Artinya, dengan adanya Keputusan MK tersebut 

maka semua undang-undang terkait kedaerahan yang dalam 

pembahasannya tidak melibatkan DPD RI dapat dinilai cacat 

hukum atau inkonstitusional. 

 Keputusan MK nomor 92/PUU-X/2012 juga memberikan 

legalisasi bahwa sebagai lembaga negara, DPD RI berhak 

menyusun program legislasi  nasional bersama DPR dan 

Pemerintah. Keputusan MK nomor 92/PUU-X/2012 harus 

disosialisasikan sehingga rakyat mengetahuinya dan dapat menilai 

hasil kerja yang dilakukan DPD RI untuk kepentingan daerah 

yang diwakilinya. 

 

 

FUNGSI DAN PERAN DPD PERLU DITINGKATKAN 

SEHINGGA SEJAJAR DENGAN DPR. 

 Di samping itu, anggota DPD RI harus lebih aktif untuk 

menginventaris masukan dari berbagai lapisan masyarakat, rakyat 

yang diwakilinya, menerima masukan dari kalangan akademisi, 

para ahli dan praktisi yang ada di daerah. Hal-hal yang 

menyangkut masalah daerah dan undang-undang tentang 

kemajuan daerah termasuk rencana amandemen kelima UUD 

1945. Keputusan MK dari permohonan judicial review yang 

diajukan DPD RI terkait dengan tugas, wewenang dan fungsi 

DPD RI memberikan dampak signifikan dalam mengubah 

ketatanegaraan di Indonesia. 

 Untuk selanjutnya, DPD RI akan terlibat dalam program legislasi 

nasional (Prolegnas) yang berhubungan dengan otonomi daerah 

dan semua kebijakan yang terkait dengan daerah. Adanya 

keputusan MK yang memberikan kewenangan yang sama kepada 

DPD RI dengan DPR RI dalam hal penyusunan prolegnas akan 

dapat mengubah sistem ketatanegaraan Indonesia. Menariknya, 

kedudukan DPD RI dan DPR RI serta Presiden akan menjadi 
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bersifat tripartit dalam hal pembahasan RUU, bukan seperti yang 

ada selama ini. 

 Terhadap fungsi dan kedudukan legislasi DPD RI pasca keputusan 

MK satu hal yang baik. Namun, keputusan MK itu harus diiringi 

dengan fungsi pengawasan dan fungsi anggaran sehingga terjadi 

keseimbangan di parlemen. Bila tidak dibarengi dengan fungsi 

pengawasan dan anggaran dikhawatirkan akan terjadi 

bikameralisme (sistem dua kamar di parlemen). 

 Pemahaman fungsi dan kedudukan DPD RI semakin penting dan 

perlu disosialisasikan agar jelas dan tegas sehingga pandangan 

skeptis terhadap lembaga negara termasuk DPD RI dapat 

dihilangkan dan mengakui lembaga DPD RI sebagai daerah 

perwakilan yang diwakilinya. Kedudukan, wewenang dan fungsi 

DPD RI harus dipahami, rakyat secara luas agar bisa melihat 

kinerja DPD RI lebih terukur sebab pasca Keputusan MK akan 

membuat DPD RI lebih berfungsi untuk memperjuangkan 

kepentingan daerah.  

 DPD RI harus lebih banyak melakukan sosialisasi kepada 

masyarakat, agar dapat mengetahui, memahami wewenang, 

kedudukan dan fungsi anggota DPD RI dalam melakukan fungsi 

representatif bagi rakyat, masyarakat pada daerah pemilihan 

anggota DPD RI. Peran, fungsi dan aktualisasi DPD RI di 

Senayan yang jumlahnya sedikit dibanding DPR RI harus 

dipahami masyarakat secara baik. Hal itu karena jika masyarakat, 

dapat memahami secara baik tugas, fungsi dan wewenang DPD RI 

maka akan menghasilkan kerja yang baik bagi para anggota DPD 

RI. 

KEBERADAAN, FUNGSI DAN PERAN DPD PERLU 

DITINGKATKAN SEHINGGA SEJAJAR DENGAN DPR 

 DPD RI harus dapat menjadi penyeimbang dari penerapan 

desentralisasi meskipun keputusan masih di tangan pemerintah 

pusat. DPD RI dengan tugas dan wewenangnya yang diputuskan 

MK itu akan lebih mudah mengimplementasikan keinginan 
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masyarakat dari daerah yang diwakilinya. Artinya kepentingan 

daerah akan terpenuhi karena sekarang ini DPD RI diperkenankan 

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 akan lebih tepat sasaran karena DPD RI lebih 

mengetahui karakteristik daerah yang diwakilinya. 

 Keputusan MK nomor 92/PUU-X/2012 diputuskan pada 27 Maret 

2013 dinyatakan, bahwa DPD RI dapat mengajukan RUU dan ikut 

membahas RUU yang diajukan itu dalam sidang dengan DPR RI 

dan Presiden RI. Kedudukan, wewenang dan fungsi DPD RI yang 

telah direvitalisasi dan diputuskan dalam keputusan MK 

mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat. Kondisi ini 

menjadikan peluang DPD RI ikut serta dalam pembangunan 

bangsa dan negara semakin besar. 

 Menurut UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD 

dan DPRD ada tiga substansi fungsi legislasi Pertama, 

kewenangan pengajuan RUU yang berkaitan dengan bidang kerja 

masing-masing. Kedua, kewenangan pembahasan RUU bersama 

DPR dan Pemerintah. Ketiga hak DPD RI untuk memberikan 

pertimbangan kepada DPR RI dalam pembahasan RUU APBN, 

pajak, pendidikan dan agama. 

 Memperjuangkan Kepentingan Daerah  dalam kaitan ini DPD RI 

mempunyai catatan tersendiri dalam memperjuangkan 

kepentingan rakyat di daerah seperti pada prolegnas. DPD RI 

memiliki parameter penentuan prioritas agar prolegnas 

mempunyai tujuan yang jelas dan bermanfaat bagi masyarakat di 

daerah. DPD RI mendorong adanya proses perencanaan 

partisipatif yang melibatkan masyarakat agar legislasi yang 

diproses sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 

 Keikutsertaan DPD RI dalam pembahasan Prolegnas merupakan 

kehendak dari UU Nomor 27 Tahun 2009, yang dalam ketentuan 

Pasal 224 ayat (1) huruf (i) menyebutkan tugas dan wewenang 

DPD RI adalah ikut serta dalam penyusunan Prolegnas yang 
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berkaitan dengan bidang otonomi daerah, hubungan pusat dan 

daerah dalam 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. Maksud DPD RI “ikut serta” adalah 

memberikan masukan secara aktif dengan mengajukan daftar 

RUU yang kemudian membahasnya dengan Banleg DPR RI. 

 Sudah sewajarnya jika DPD RI memandang bahwa perkembangan 

ketatanegaraan sekarang ini telah terjadi tumpang tindih dan tidak 

konsisten secara vertikal maupun horizontal dalam 

memperjuangkan kepentingan daerah, sehingga diperlukan 

langkah-langkah strategis di antara lembaga pembentuk undang-

undang yang melibatkan DPD RI.  

 Kewenangan DPD RI harus dimulai dari kebutuhan akan 

ketatanegaraan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 yang 

sama sekali tidak menginginkan Indonesia menjadi negara 

sentralistik. Hal itu karena Indonesia dibangun berdasarkan 

keragaman suku bangsa sehingga sistem ketatanegaraan 

menerapkan politik desentralistik yang berpedoman kepada 

kondisi kedaerahan. 

 

KEBERADAAN DPD SANGAT DIPERLUKAN 

 DPD RI harus dapat menjadi penyeimbang dari penerapan 

desentralisasi meskipun keputusan masih di tangan pemerintah 

pusat 

 Pemahaman fungsi dan kedudukan DPD RI semakin penting dan 

perlu disosialisasikan agar jelas dan tegas sehingga pandangan 

skeptis terhadap lembaga negara termasuk DPD RI dapat 

dihilangkan dan mengakui lembaga DPD RI sebagai daerah 

perwakilan yang diwakilinya 

Isu-isu strategis di Kepri memerlukan Perwakilan DPD Kepri 

untuk mencari solusinya, seperti: 
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 Isu kelembagaan FTZ, isu 19 pulau terluar, isu tata ruang, isu 

penyakit HIV, isu lintasan narkoba, isu ketenagakerjaan, dll 
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KONSEP PENATAAN KEBERADAAN,  

FUNGSI DAN PERAN DPD 

 

Oleh : Irman, SH.,MH 

 

 

APAKAH KEBERADAAN, FUNGSI DAN PERAN DPD 

SEBAGAIMANA DIAMANATKAN PASAL 22C DAN 22D UUD 

NRI TAHUN 1945 SUDAH TEPAT ? 

Terkait keberadaan, Fungsi dan Peran DPD sebagaimana 

diamanatkan Pasal 22C dan Pasal 22D UUD NRI Tahun 1945 

merupakan semangat yang lahir dari upaya reformasi dan diwujudkan 

dalam Amandemen UUD 1945. Masukanya lembaga baru bernama 

DPD ini sebagai upaya dalam mewakili aspirasi dan hak-hak 

masyarakat di daerah serta dalam upaya implementasi pemerintahan 

daerah yang memuat semangat otonomi daerah. Keberadaan, fungsi 

dan peran DPD yang awalnya dijadikan penguatan utusan daerah  

dalam hal urusan legislasi yang temuat dalam Pasal 22D, “DPD dapat 

mengajukan kepada DPR rancangan UU”, dalam hal ini prakteknya 

bahwa dalam kekuasaan legislasi DPD sangat lemah sehingga apa 

yang menjadi langkah DPD dalam proses legislasi hanya menjadi hal 

yang sia-sia. 

Dalam perjalanan Fungsi DPD banyak upaya-upaya yang 

dilakukan baik oleh DPD sendiri maupun dari pihak lalin untuk 

memperkuat peran dan fungsi DPD khususnya dalam hal legilasi, 

salah satu upaya yang dilakukan adalah melakukan Juducial Review 

terhadap UU MD3, yang hasilnya bahwa DPD dapat terlibat dalam 

prolegnas, DPD bisa mengajukan RUU dan DPD bisa ikut membahas 

RUU bersama dengan DPR, hanya saja DPD tidak dapat ikut dalam 

hal memutuskan dalam sidang paripurna pembentukan UU. 

Hal ini lah yang masih menjadi titik kelelamhan DPD, jika DPD 

hanya dijadikan lembaga yang memberikan masukan dan 

menyampaikan RUU namun tidak dapat ikut mengsekusi RUU. 
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Sehingga dalam hal landasan kewenangan dan peran serta fungsi yang 

termuat dalam Pasal 22C dan Pasal 22D perlu diperkuat kembali 

terkait keberadaan DPD sehingga tidak menjadi lembaga yanghadir 

namun hanya sebagai penonton. 

 

APAKAH ANGGOTA DPD TELAH MELAKUKAN FUNGSI 

DAN PERANNYA SELARAS DENGAN ASPIRASI DAERAH 

PEMILIHAN MASING-MASING ? 

Jika kita harus menjawab pertanyaan apakah anggota DPD telah 

melakukan fungsi dan perannya selaras dengan aspirasi daerah 

pemilihan masing-masing? Maka jawabanya sangat singkat sekali, 

jika kita hubungnkan dengan prakteknya selama ini. 

Berdasarkan ulasan di atas, bahwa terkait keberadaan dan fung 

DPD, maka DPD hanya dapat menerima masukan dan aspirasi 

pemilihan masing-masing namun DPD ditingkatkan pusat tidak dapat 

sepenuhnya memiliki kekuatan dalam mewujudkan aspirasi daerah 

pemilihan, salah satu contohnya berkiata mengai suat kebijakan yang 

nantinya akan dituangkan dalam UU, bisa saja dalam prosesnya sudah 

dimuatkan dalam rumusan UU namun dalam tahapan memutuskan 

menjadi kewenangan penuh oleh DPD, hal ini jelas kewenangan 

legislasi DPD sanggat lemah. 

 

APAKAH KEBERADAAN, FUNGSI DAN PERAN DPD PERLU 

DITINGKATKAN SEHINGGA SEJAJAR DENGAN DPR ? 

Keberadaan DPD perlu diperkuat, salah satu hallasi yang perlu 

diperkuat terkait dengan kewenangan legislasi yang penuh, artinya 

DPD tidak hanya sampai dalam tahapan pembahasan dalam suatu 

RUU namun dapat masuk dalam tapan memutuskan.  

Namun dalam pandangan saya kewenangan legilasi yang penuh 

dalam DPD tidak harus dalam semua RUU, namun di batasi dalam hal 

fungsi dan keberadaan DPD sebagai perwakilan daerah, seperti 

termuat dalam ketentuan Pasal 22D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 
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APAKAH PERLU PENYEMPURNAAN ATAU 

PEMBENTUKAN UU TERTENTU YANG MEMPERKUAT 

PELAKSANAAN FUNGSI DAN PERAN DPD SEBAGAIMANA 

DIMAKSUD PASAL 22D ? 

Dalam prakteknya selama ini kekuatan DPD masih lemah, dan 

hal yang harus didorong bukan melakukan Amandemen UUD NRI 

Tahunse 1945, namun DPD harus dilandasi dalam UU tersendiri 

sehingga memiliki kejelasan dan keberadaan serta fungsi nya yang 

tidak dibatasi oleh kekuatan DPR. Dan dalam harus juga dibangun 

kebiasaan ketatanegaraan yang mendorong perubahan dan pemaknaan 

fungsi DPD yang tidak hanya sebagai lembaga pelengap namun DPD 

dalam memberikan kontribusi yang nyata terhadap aspirasi 

masyarakat Daerah. 

 

APAKAH KEBERADAAN DPD PERLU DITIADAKAN ? 

Jika melihat pada perkembangan saat ini, peran dan fungsi DPD 

masih tidak efektif, selama ini DPD hanya disibukan terhadap upaya 

perubahan UU untuk memperkuat kewenangan lembaga DPD, namun 

tidak dapat mewujudkan aspirasi dan cita-cita masyarakat daerah. 

Sehingga banyak hal yang dilakukan oleh DPD hanya sia-sia.  

Hal ini jelas bahwa jika posisi kewenangan DPD masih pada 

upaya mengajukan dan ikut membahas dalam RUU dan tidak dapat 

masuk dalam tahapan memutuskan maka DPD tetap hanya menjadi 

lembaga yang sia-sia dan tidak perlu diadakan, karena kekuatan DPR 

akan tetap mendominasi dalam hal memutuskan suatu RUU, walau 

aspirasi dan cita-cita masyarakat daerah sudah dimuat dalam proses 

perumusan dan pembahasan suatu RUU. 

Sangat penting sekali penguatan kewenangan dan fungsi DPD 

dalam hal legislasi, karena keberadaan DPD merupakan Representasi 

Kepentingan Daerah dalam pengambilan keputusan ditingat Nasional, 

dan jika tidak diperkuat maka hanya menjadi hal yang sia-sia. 
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REPOSISI KELEMBAGAAN DEWAN PERWAKILAN 

DAERAH (DPD) REPUBLIK INDONESIA 

 

Oleh: Muhammad Pajri Marta Gunawan 

 

 

PENDAHULUAN 

Memasuki tahun terakhir periode kedua Dewan Perwakilan 

Daerah Republik Indonesia (selanjutnya disebut DPD) 2009-2014, 

anggota DPD terus berusaha memenuhi harapan masyarakat dan 

daerah untuk menyuarakan aspirasi m ereka kepada pengambil 

kebijakan di pusat. Namun, sejauh ini dapat dikatakan masyarakat di 

daerah belum merasakan betul manfaat kehadiran DPD sebagai 

lembaga perwakilan selain DPR. 

Padahal, dinamika ketatanegaraan kita memerlukan lembaga 

perwakilan daerah yang betul-betul mampu melaksanakan fungsi-

fungsi konstitusionalnya sehingga aspirasi daerah dapat diperjuangkan 

dalam setiap pengambilan keputusan tingkat pusat. Masyarakat 

berharap kehadiran DPD memiliki komitmen tinggi terhadap 

kepentingan daerah. Kelembagaan DPD yang lebih kompatibel dan 

berwibawa kini bergantung seberapa jauh anggota DPD bekerja untuk 

rakyat dan kepentingan daerah. 

Banyak kalangan menilai DPD dihadapkan pada terulangnya 

cerita lama potret lembaga perwakilan yang dianggap “antara ada dan 

tiada tidak menggenapkan, juga tidak mengganjilkan. Padahal, DPD 

merupakan lembaga negara yang memiliki kedudukan yang sama 

dengan DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat. Realitas 

keprihatinan tahun-tahun sebelumnya sepertinya bakal terulang. 

Menilik ke belakang, selama sembilan tahun popularitas DPD sebagai 

lembaga perwakilan sangatlah minim. 

Tidak banyak yang diketahui oleh masyarakat apa saja yang 

sudah dilakukan DPD untuk kepentingan daerah. Belum lagi 
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pemberitaan media yang amat terbatas soal kinerja-kinerja DPD 

selama periode pertama dan kedua. Kini pun, jelang Pemilu Legislatif 

9 April hingar bingar peserta pemilu dari partai politik lebih 

mendominasi pemberitaan media ketimbang pemilu anggota DPD. 

Salah satu penyebabnya mungkin akibat keberadaan DPD yang 

kurang ”seksi” dan populer. 

Kondisi DPD menjadi memilukan ketika karya legislasinya 

selama ini menjadi mubazir. 196 keputusan hasil DPD periode 

pertama dan 253 keputusan periode kedua (hingga 25 Oktober 2013) 

yang diajukan ke DPR tidak pernah ada tindak lanjutnya. Bukan 

mustahil plagiasi hasil DPD terjadi ketika RUU versi DPD tiba-tiba 

menjadi usul inisiatif DPR. Kondisi deligitimasi DPD, tampak bukan 

sekadar kelemahan yuridis konstitusional belaka, melainkan 

kepentingan parpol yang bernaung di DPR. 

 

RUMUSAN MASALAH  

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang akan 

dibahas penulis dalam paper ini mengenai: 

1. Bagaimana kedudukan, peran, dan fungsi DPD dalam Sistem 

Ketatanegaraan Indonesia berdasarkan pasal 22C dan 22D? 

2. Bagaimana mewujudkan peran ideal DPD sebagai lembaga 

perwakilan di Indonesia? 

 

TUJUAN PENULISAN  

Adapun  tujuan penulisan yang akan dibahas penulis dalam 

makalah ini adalah: 

1. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan, peran, dan fungsi DPD 

dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia berdasarkan pasal 22C 

dan 22D? 

2. Untuk mengetahui bagaimana mewujudkan peran ideal DPD 

sebagai lembaga perwakilan di Indonesia. 
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SEJARAH PEMBENTUKAN DPD RI 

Sejalan dengan tuntutan demokrasi guna memenuhi rasa 

keadilan masyarakat di daerah, memperluas serta meningkatkan 

semangat dan kapasitas partisipasi daerah dalam kehidupan nasional; 

serta untuk memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka 

dalam rangka pembaharuan konstitusi, MPR RI membentuk sebuah 

lembaga perwakilan baru, yakni Dewan Perwakilan Daerah Republik 

Indonesia (DPD RI). Pembentukan DPD RI ini dilakukan melalui 

perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 (UUD 1945) pada bulan November 2001. 

Sejak perubahan itu, maka sistem perwakilan dan parlemen di 

Indonesia berubah dari sistem unikameral menjadi sistem bikameral. 

Perubahan tersebut tidak terjadi seketika, tetapi melalui tahap 

pembahasan yang cukup panjang baik di masyarakat maupun di MPR 

RI, khususnya di Panitia Ad Hoc I. Proses perubahan di MPR RI 

selain memperhatikan tuntutan politik dan pandangan-pandangan yang 

berkembang bersama reformasi, juga melibatkan pembahasan yang 

bersifat akademis, dengan mempelajari sistem pemerintahan yang 

berlaku di negara-negara lain khususnya di negara yang menganut 

paham demokrasi. 

Dalam proses pembahasan tersebut, berkembang kuat 

pandangan tentang perlu adanya lembaga yang dapat mewakili 

kepentingan-kepentingan daerah, serta untuk menjaga keseimbangan 

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

Gagasan dasar pembentukan DPD RI adalah keinginan untuk lebih 

mengakomodasi aspirasi daerah dan sekaligus memberi peran yang 

lebih besar kepada daerah dalam proses pengambilan keputusan 

politik untuk  hal-hal terutama yang berkaitan langsung dengan 

kepentingan daerah. Keinginan tersebut berangkat dari indikasi yang 

nyata  bahwa pengambilan keputusan yang bersifat sentralistik pada 

masa lalu ternyata telah mengakibatkan ketimpangan dan rasa 

ketidakadilan, dan diantaranya juga memberi indikasi ancaman 

keutuhan wilayah negara dan persatuan nasional. Keberadaan unsur 

Utusan Daerah dalam keanggotaan MPR RI selama ini (sebelum 
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dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945) dianggap 

tidak memadai untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut 

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) lahir pada tanggal 1 Oktober 

2004, ketika 128 anggota DPD yang terpilih untuk pertama kalinya 

dilantik dan diambil sumpahnya. Pada awal pembentukannya, masih 

banyak tantangan yang dihadapi oleh DPD. Tantangan tersebut mulai 

dari wewenangnya yang dianggap jauh dari memadai untuk menjadi 

kamar kedua yang efektif dalam sebuah parlemen bikameral, sampai 

dengan persoalan kelembagaannya yang juga jauh dari memadai. 

Tantangan-tantangan tersebut timbul terutama karena tidak banyak 

dukungan politik yang diberikan kepada lembaga baru ini.  

Keberadaan lembaga seperti DPD, yang mewakili daerah di 

parlemen nasional, sesungguhnya sudah terpikirkan dan dapat dilacak 

sejak sebelum masa kemerdekaan. Gagsan tersebut dikemukakan oleh 

Moh. Yamin dalam rapat perumusan UUD 1945 oleh Badan 

Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia 

(BPUPKI).  

Gagasan-gagasan akan pentingnya keberadaan perwakilan 

daerah di parlemen, pada awalnya diakomodasi dalam konstitusi 

pertama Indonesia, UUD 1945, dengan konsep “utusan daerah” di 

dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), yang bersanding 

dengan “utusan golongan” dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

(DPR). Hal tersebut diatur dalam Pasal 2 UUD 1945, yang 

menyatakan bahwa “MPR terdiri atas anggota DPR ditambah dengan 

utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, menurut 

aturan yang ditetapkan dengan undang-undang.” Pengaturan yang 

longgar dalam UUD 1945 tersebut kemudian diatur lebih lanjut dalam 

berbagai peraturan perundang-undangan.  

Dalam periode konstitusi berikutnya, UUD Republik Indonesia 

Serikat (RIS), gagasan tersebut diwujudkan dalam bentuk Senat 

Republik Indonesia Serikat yang mewakili negara bagian dan bekerja 

bersisian dengan DPR-RIS.
[3]

 

Perubahan UUD 1945 telah membentuk sebuah lembaga dalam 

struktur ketatanegaraan Indonesia, yakni DPD RI. Meskipun DPD 
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lahir sejak Perubahan Ketiga UUD 1945, tepatnya saat dibacakan 

pasal mengenai keberadaan DPD pada Sidang Tahunan MPR tanggal 

8 November 2001, namun disepakati bahwa kelahiran DPD pada 

tanggal 1 Oktober 2004 ketika 128 anggota DPD terpilih untuk 

pertama kalinya dilantik dan diambil sumpahnya. Dengan kehadiran 

DPD dalam sistem perwakilan Indonesia, DPR didukung dan 

diperkuat oleh DPD. DPR merupakan lembaga perwakilan 

berdasarkan aspirasi dan paham politik rakyat, sedangkan DPD 

merupakan lembaga perwakilan penyalur keanekaragaman aspirasi 

daerah. 

Sistem perwakilan yang dianut Indonesia merupakan sistem 

yang khas Indonesia karena dibentuk sebagai perwujudan kebutuhan, 

kepentingan, serta tantangan bangsa dan negara Indonesia. Ketentuan 

UUD 1945 yang mengatur keberadaan DPD dalam struktur 

ketatanegaraan itu dimaksudkan untuk: (1)Memperkuat ikatan daerah-

daerah dalam wadah NKRI dan memperteguh persatuan kebangsaan 

seluruh daerah; (2)Meningkatkan agregasi dan akomodasi aspirasi dan 

kepentingan daerah-daerah dalam perumusan kebijakan nasional 

berkaitan dengan negara dan daerah; dan (3)Mendorong percepatan 

demokrasi, pembangunan, dan kemajuan daerah secara serasi dan 

seimbang.[4] Selain itu, dengan keberadaan DPD diharapkan 

menciptakan check end balances di tubuh parlemen, agar produk 

perundang-undangan yang dibuat lebih bersifat aspiratif. 

Keanggotaan DPD untuk pertama kalinya dipilih pada pemilu 

tahun 2004 berjumlah 128 orang yang terdiri atas 4 orang dari 32 

provinsi. Namun, pada Pemilu 2009, keanggotaan DPD berjumlah 132 

orang dengan tambahan keterwakilan 4 orang anggota provinsi 

Sulawesi Barat. Keanggotaan DPD untuk tiap provinsi adalah sama 

yakni 4 orang, sebagaimana diatur dalam Pasal 227 ayat (1) UU MD3. 

Pasal 22C UUD 1945 telah mengatur mengenai susunan dan 

kedudukan DPD dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia 

yang menyebutkan bahwa: 

 Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi 

melalui pemilihan umum. 
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 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. 

 Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali dalam 

setahun. 

 Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan 

undang-undang. 

DPD sebagai lembaga perwakilan rakyat dari daerah yang ada 

di pusat dalam menyalurkan aspirasi rakyat harus memiliki fungsi 

yang jelas. Fungsi parlemen dapat dibedakan menjadi tiga macam, 

yaitu: fungsi pengaturan (legislasi), fungsi pengawasan (kontrol), 

fungsi perwakilan dan representasi.[5] Pengaturan mengenai fungsi 

DPD ini dijabarkan dalam Pasal 22D UUD 1945 yang menyebutkan 

bahwa: 

 Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan 

Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan 

dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan 

dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaa sumber 

daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan 

dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. 

 Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-

undangan 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. 

 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 
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negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil 

pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai 

bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti. 

 

KEDUDUKAN, PERAN, DAN FUNGSI DPD DALAM SISTEM 

KETATANEGARAAN INDONESIA BERDASARKAN PASAL 

22C DAN 22D. 

Sebagai tindak lanjut pengaturan dalam konstitusi, maka UU 

MD3 mengatur juga fungsi, tugas, dan wewenang DPD. Untuk fungsi 

DPD diatur dalam Pasal 223, sedangkan untuk tugas dan wewenang 

DPD diatur pada Pasal 224 UU MD3. 

Selain itu, dengan mereposisi kewenangannya, DPD juga dapat 

menjadi mitra sekaligus check and balance bagi DPR, apabila dalam 

merancang dan membahas UU kepentingan partai lebih menonjol 

ketimbang kepentingan mayoritas rakyat. Hal ini penulis anggap perlu 

mengingat hubungan anggota-anggota DPR dengan partai politik 

sangat kental, apalagi umumnya anggota DPR adalah pengurus partai 

juga. Begitu juga sebaliknya, anggota DPR juga mengawasi kinerja 

dari anggota DPD. 

Akan tetapi, sistem bikameral yang efektif hanya mungkin 

dilakukan dengan melakukan penataan ulang terhadap fungsi legislasi 

secara total. Dengan demikian, sistem bikameral yang efektif tidak 

cukup hanya dengan mengubah Pasal 22C dan D UUD 1945. Kalau 

hanya terbatas pada Pasal 22C dan D UUD 1945 saja, maka potensial 

menimbulkan keganjilan-keganjilan dalam pelaksanaan fungsi 

legislasi 

Namun, dalam perjalanannya, sangat dirasakan bahwa fungsi 

dan wewenang sebagaimana tercantum dalam pasal 22 D UUD 1945 

setelah amandemen sulit mewujudkan maksud dan tujuan 

pembentukan DPD RI. Demikian juga sulit bagi anggota DPD RI 

untuk mempertanggungjawabkan secara moral dan politik kepada 

pemilih dan daerah pemilihannya. Pasal 22 D tersebut juga tidak dapat 

mencerminkan prinsip checks and balances antara dua lembaga 
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perwakilan (legislatif). Padahal, DPD RI sebagai lembaga negara 

memiliki legitimasi yang sangat kuat karena anggotanya dipilih secara 

langsung oleh rakyat. Sebagai lembaga negara, tentunya DPD RI 

harus memiliki kedudukan yang sama dengan lembaga negara lainnya, 

yang membedakannya adalah fungsi dan tugasnya. Karena mengalami 

keterbatasan itu, wajarlah apa yang dilakukan DPD RI untuk 

penguatan peran dan kewenangannya. 

 

PERAN LEMBAGA PERWAKILAN DPD 

Pasal 22D UUD 1945 sangat melemahkan peran DPD dalam 

bidang legislasi karena hanya memberikan wewenang sangat terbatas. 

Dalam pasal 40 diatur bahwa DPD merupakan lembaga perwakilan 

daerah yang berkedudukan sebagai lembaga Negara. 

 

FUNGSI LEMBAGA DPD 

DPD merupakan lembaga perwakilan daerah yang 

berkedudukan sebagai lembaga Negara dan mempunyai fungsi: 

Pengajuan usul, ikut dalam pembahasan dan memberikan 

pertimbangan yang berkaitan dengan bidang legislasi tertentu, 

Pengawasan atas pelaksanaan undang-undang tertentu (UU No.22 

Tahun 2003 Pasal 41). 

 

VISI DAN MISI DPD 

Konsensus politik bangsa Indonesia melalui reformasi 1998 

telah menghasilkan perubahan struktur ketatanegaraan Indonesia yang 

dituangkan dalam konstitusi. Perubahan tersebut antara lain 

menghadirkan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD 

RI) sebagai lembaga perwakilan selain Dewan Perwakilan Rakyat 

(DPR RI) 

Lembaga DPD RI dibentuk melalui Perubahan Ketiga UUD 

1945 tahun 2001 dalam rangka penguatan kelembagaan dari semula 

hanya setingkat Fraksi Utusan Daerah di MPR RI untuk mengatasi 
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masalah hubungan pusat-daerah dan memperkuat ikatan daerah-

daerah dalam NKRI serta membangun mekanisme check and balances 

antar cabang kekuasaan negara dan dalam cabang kekuasaan legislatif 

itu sendiri. 

Berdasarkan hal tersebut maka visi DPD RI adalah sebagai 

berikut : 

Menjadikan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia 

sebagai lembaga perwakilan yang mampu secara optimal dan 

akuntabel memperjuangkan aspirasi daerah untuk mewujudkan tujuan 

nasional demi kepentingan bangsa dan negara kesatuan Republik 

Indonesia 

Berdasarkan visi tersebut, rumusan misi DPD RI disepakati 

sebagai berikut: 

1. Memperkuat kewenangan DPD RI melalui amandemen UUD 

1945; 

2. Mengoptimalkan pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan dan 

penganggaran sesuai kewenangan yang ditetapkan oleh UUD 

1945 dan Undang-Undang; 

3. Memperkuat kapasitas pelaksanaan fungsi representasi yang 

mencakup penampungan dan penindaklanjutan aspirasi daerah dan 

pengaduan masyarakat serta peningkatan pemahaman masyarakat 

tentang kelembagaan DPD RI dalam rangka akuntabilitas publik; 

4. Meningkatkan hubungan dan kerjasama dengan lembaga-lembaga 

negara/pemerintah dan non pemerintah di dalam negeri dan 

lembaga perwakilan negara-negara sahabat termasuk masyarakat 

parlemen internasional; 

5. Meningkatkan kinerja dan kapasitas kelembagaan baik yang 

menyangkut tampilan perorangan para anggota DPD RI maupun 

pelaksanaan fungsi kesekretariatan jenderal termasuk tunjangan 

fungsional/keahlian. 
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TUGAS DAN WEWENANG LEMBAGA DPD 

(UUD 1945 Pasal 22D dan UU No.22 Tahun 2003 Pasal 42,43 dan 

45) 

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, pengelelolaan sumber 

daya alam dan suimber daya ekonomi lainnya, serta yang 

berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. 

2) Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-

undang yang berkaitan dengan 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 anggaraan 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, pengelelolaan sumber daya alam dan sumber 

daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan 

belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan 

hasil pengawasan itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai 

bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti. 

4) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari 

jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam 

undang-undang. 

 

PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DPD 

Dalam sistem ketatanegaraan di negara-negara demokrasi 

modern yang berdasarkan konstitusi, lazimnya memberikan peran, 

fungsi, dan kewenangan yang memadai pada lembaga-lembaga 
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perwakilan sebagai wujud kedaulatan rakyat, yang diwujudkan dalam 

mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi (check and 

balances). Fungsi legislatif yang dimiliki DPD masih terbatas yaitu 

mengajukan dan membahas rancangan undang-undang tertentu saja 

dan itupun tidak ikut dalam pengambilan keputusan. Demikian juga 

dalam fungsi penganggaran, dan fungsi pengawasan. 

Dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 

1945) yang sudah diamandemen, dinyatakan dalam pasal 22 D bahwa 

DPD memiliki fungsi bidang legeslasi, pengawasan, dan 

pertimbangan, yaitu: 

1) 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) 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 pendapatan dan 

belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan 

dengan pajak, pendidikan, dan agama. 

3) 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 DPR 

sebagai bahan pertimbangan untuk ditidak lanjuti. 

Namun, bukan berarti dengan adanya keterbatasannya selama 

ini DPD tidak berbuat apa-apa. Banyak hal yang telah dilakukan oleh 

DPD sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Salah satu contoh 
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adalah telah banyak mengajukan rencana undang-undang (RUU). 

Namun tidak memperoleh respon yang memadai dari DPR dan hanya 

dimasukkan ke dalam daftar tunggu di program legislasi nasionl 

(Prolegnas). Hal ini menimbulkan kesan seoleh-olah RUU yang 

diusulkan oleh DPD RI itu disamakan dengan RUU yang diajukan 

oleh masyarakat di luar lembaga negara, misalnya Lembaga Swadaya 

Masyarakat yang terkadang juga berkualitas. 

Apa yang disebutkan dalam pasal 22D UUD 1945 di atas 

menunjukkan bahwa fungsi dan kewenangan DPD sangat terbatas jika 

dikaitkan bahwa DPD adalah sebagai lembaga perwakilan yang 

ditetapkan oleh UUD 1945. Hal itu merupakan kendala yang dihadapi 

DPD. Kendala itu secara ringkas bisa disebutkan antara lain: 

kewenangannya di bidang legislasi hanya sebatas mengusulkan dan 

membahas tetapi tidak ikut dalam pengambilan keputusan; dalam 

bidang  

Pengawasan hanya sebatas memberikan masukan kepada DPR 

sebagai bahan pertimbangan; tidak ada ketentuan yang mengatur hak 

DPD untuk meminta keterangan dari pejabat negara, pejabat 

pemerintah dan lainnya seperti yang diberikan kepada DPR.  Padahal 

anggota DPD berkewajiban menyerap, menghimpun, menampung dan 

menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan daerah. Sementara harapan 

kepada DPD besar sekali karena diharapkan dapat menjadi solusi atas 

praktik sentralisme pada masa lalu yang dialami oleh masyarakat di 

daerah dengan adanya ketimpangan dan ketidakadilan. Bahkan, 

pernah timbul gejolak di daerah yang dikenal dengan pemberontakan 

daerah yang mengarah pada indikasi ancaman terhadap keutuhan 

wilayah negara dan persatuan nasional. Pada hal keberadaan DPD 

juga dimaksudkan untuk memperkuat integrasi nasional dan 

mengembangkan demokrasi khususnya yang berkaitan dengan daerah. 

  

EKSISTENSI DPD RI KEDEPAN 

Dalam kondisi keterbatasannya, DPD telah memberikan 

penguatan kehidupan demokrasi, khususnya yang berkaitan dengan 

daerah dengan menyerap aspirasi dan kepentingan daerah, serta 
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memperjuangkan kepentingan masyarakat dan daerah kepada 

Pemerintah atau di tingkat nasional. Hal ini juga akan mendekatkan 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan antara masyarakat 

dengan pemerintah. Pada kelanjutannya akan dapat memupuk dan 

memperkuat perasaan akan manfaat pemerintah serta memperkokoh 

persatuan dan kesatuan nasional. Bahwa DPD RI juga menunjukkan 

perkuatan demokrasi dapat dilihat dari beberapa segi, antara lain: 

Sistem pemilihan anggota DPD dilakukan secara langsung oleh rakyat 

sebagai pemilik kedaulatan. Selain itu, DPD sebagai perwakilan 

daerah menunjukkan akomodasi dan representasi wilayah artinya ada 

penyebaran perwakilan dari seluruh wilayah/provinsi di Indonesia. 

Penguatan DPD RI tidak perlu dikaitkan dengan bentuk 

federalisme dengan sistem perwakilan bikameral. Memang benar 

bahwa banyak negara yang menganut federalisme menggunakan 

sistem perwakilan bikameral, tetapi juga banyak negara yang 

berbentuk negara kesatuan menganut sistem perwakilan bikameral. 

Penelitian yang dilakukan oleh IDEA hasilnya menunjukkan bahwa 

dari 54 negara demokratis yang diteliti terdapat 22 negara yang 

menganut sistem perwakilan unikameral, sedangkan sebanyak 32 

negara memilih sistem bikameral. Banyak juga negara dengan bentuk 

negara kesatuan memilih sistem bikameral di samping juga ada yang 

memilih unikameral.  

Dalam konteks Indonesia, yang memiliki wilayah sangat luas, 

terdiri dari ribuan pulau dengan tingkat heteroginitas tinggi, 

penduduknya banyak (empat besar di dunia), kiranya tidak salah jika 

Indonesia memilih sistem bikameral. Eksistensi DPD RI yang kuat ke 

depan harus dipertahankan, dan pilihan sistem perwakilan bikameral 

tidak perlu dikhawatirkan akan menuju federalisme. Tentu saja harus 

secara berlanjut dilakukan sosialisasi aturaan sistem ketatanegaraan 

yang disepakati dan menjaga dan memperkokoh jati di bangsa yaitu 

Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika. 
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KESIMPULAN  

Sejak berdirinya NKRI sudah ada perwakilan daerah tetapi 

hanya berbentuk utusan daerah. Hal itu dipandang tidak memadai dan 

tidak efektif. Kehadiran DPD RI yang anggotanya dipilih secara 

langsung oleh rakyat diharapkan dapat menjadi perwakilan 

masyarakat dan daerah yang dapat secara optimal mencerminkan 

kedaulatan rakyat dan efektif dapat menghubungkan antara daerah 

dengan pemerintah serta membawa kepentingan daerah pada tingkat 

nasional. Namun, DPD masih banyak mengalami kendala yang 

diakibatkan adanya keterbatasan fungsi dan kewenangan untuk 

mewujudkan harapan masyarakat dan daerah. 

Keterbatasan kewenangan DPD juga tidak sesuai dengan 

semangat dan jiwa yang terkandung maksud dan tujuan diadakannya 

DPD sebagai lembaga perwakilan daerah serta perwujudan prinsip 

check and balances. Berbagai upaya yang dilakukan, telah 

menunjukkan perkembangan dengan sinyal positif hubungan DPR dan 

DPD. Hubungan yang baik itu diharapkan akan wujud dalam 

kesederajatan dan kebersamaan DPR dan DPD dalam lembaga 

legislatif atas dasar prinsip check and balances dalam kerangka 

melaksanakan Pancasila, UUD 1945, koridor kokohnya NKRI yang 

berbhineka Tunggal Ika untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Atas 

dasar hal tersebut di atas dan dengan niat yang kuat untuk 

mengembangkan demokrasi modern berdasarkan konstitusi dalam tata 

kenegaraan, maka eksistensi DPD RI harus dipertahankan dan 

diperkuat kapasitas kelembagaannya sebagai badan legislatif. 

DPD merupakan lembaga perwakilan yang terbentuk pasca 

Perubahan ketiga UUD 1945 tahun 2001. Kedudukan, peran, dan 

fungsi DPD diatur secara tegas diatur pada Pasal 22C dan 22D UUD 

1945. Namun, DPD tidak dapat disebut sebagai lembaga legislatif 

dikarenakan kewenangan terbatas tidak sampai ikut memutuskan 

RUU tertentu, berbeda dengan DPR. Kewenangan yang disebut dalam 

UUD 1945 tersebut direduksi lagi pengaturannya dalam UU MD3 dan 

UU P3. 
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Pasca Putusan MK, fungsi legislasi DPD menjadi setara dengan 

fungsi legislasi yang dimiliki DPR dan Presiden yaitu: DPD berhak 

dan/atau berwenang mengusulkan RUU tertentu 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 juga berhak dan/atau 

berwenang untuk membahas RUU tertentu tersebut sejak awal hingga 

akhir tahapan, namun DPD tidak memberi persetujuan RUU menjadi 

UU. 

Untuk mewujudkan peran ideal DPD sebagai lembaga 

perwakilan, perlu penguatan fungsi legislasi pada tataran konstitusi 

melalui Perubahan UUD 1945. Namun, ada strategi lain guna 

mengoptimalkan peran DPD, yakni: Pertama, DPD harus makin 

mempertegas posisi sebagai ’penyambung lidah rakyat’ terkait dengan 

kepentingan daerah di tingkat nasional. Kedua, menjadikan DPR 

sebagai lembaga mitra parlemen dalam rangka berbagi beban dan 

tanggungjawab menghasilkan RUU tertentu. Ketiga, DPD harus 

mengambil inisiatif/peran aktif dalam berbagai hal terkait dengan 

masalah kebangsaan, baik yang bersifat lokal maupun nasional. 

Keempat, membangun pola koordinasi dan kerjasama DPD dengan 

DPRD dan Pemda. Perlu dibuat mekanisme resmi konsultasi daerah 

agar DPD mendapatkan informasi yang akurat dari DPRD dan Pemda 

tentang prioritas aspirasi daerah yang diperjuangkan guna tepat 

sasaran. 

 

SARAN  

Melalui DPD ini diharapkan hubungan dengan otonomi daerah 

dan pusat dan daerah, pembentukan, dan pemekaran serta 

penggabungan daerah ,pengelolaan sumber daya alam,dan sumber 

daya ekonomi lainnya,serta yang berkaitan dengan perimbangan 

keungan pusat dan daerah bisa berjalan dengan baik. 

 

www.m
pr

.g
o.

id



Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia 165 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Arifin, Firmansyah, dkk. (2005). Lembaga Negara dan Sengketa 

Kewenangan Antar lembaga Negara, Jakarta: Konsorsium 

Reformasi Hukum Nasional (KRHN) bekerjasama dengan 

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI). 

Asshiddiqie, Jimly (2005). Konstitusi dan Konstitusionalisme 

Indonesia, Jakarta: Konstitusi Press. 

Budiardjo, Miriam (2003). Dasar-Dasar Ilmu Politik, cetakan 

keduapuluh lima, Jakarta: PT Gramedia Pustak a Utama. 

Efriza dan Syafuan Rosi (2010). Parlemen Indonesia Geliat 

Volksraad Hingga DPD, Menembus Lorong Waktu Doloe, Kini, 

dan Nanti, Bandung: Alfabeta CV. 

Jauhari, Haris, dkk., Jalan Berliku Amandemen Komprehensif Dari 

Pakar, Politisi, hingga Selebriti (Jakarta: Kelompok DPD di 

MPR RI, 2009). 

Kelompok DPD Di MPR RI (2013). Buku Saku Anggota DPD RI, 

Jakarta: Sekretariat Jenderal DPD RI. 

Kelompok DPD Di MPR RI (2005). Eksistensi DPD RI 2009-2013: 

Untuk Daerah dan NKRI, Jakarta: Kelompok DPD di MPR RI. 

Piliang, J. Indra, dkk. (2009), Bikameral Bukan Federal, Jakarta: 

Kelompok DPD di MPR RI. 

Panitia Perancang Undang-Undang (2013). Fungsi Legislasi Dewan 

Perwakilan Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, 

Jakarta: Sekretariat Jenderal DPD RI. 

Panduan Pemasyarakatan UUD NRI 1945 dan Ketetapan MPR RI 

(2011), Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI. 

Putusan MK No.92/PUU-X/2012 tentang Permohonan Uji Materi 

Kewenangan DPD atas UU MD3 dan UU P3 terhadap UUD 

1945. 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 

www.m
pr

.g
o.

id



166 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia 

 

PENATAAN KEWENANGAN  

DEWAN PERWAKILAN DAERAH RI 

 

Oleh : Muhammad Zuhri 

 

LATAR BELAKANG 

Keberadaan DPD RI adalah amanah UUD NKRI 1945 dan 

menjadi bagian dari sistem ketatanegaraan Indonesia.  Adalah Partai 

Kebangkitan Bangsa (PKB) melalui Musyawarah Kerja Nasional di 

Jakarta, pada 5-6 Fenruari 2016, salah satu rekomendasinya 

mengusulkan agar DPD RI dibubarkan. 

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merupakan lembaga 

perwakilan yang baru dibentuk pascareformasi. Pembentukan DPD 

dilakukan melalui Perubahan III UUD ’45, pada November 

2001. Sejak perubahan tersebut, sistem perwakilan dan parlemen di 

Indonesia berubah dari unikameral ke bikameral (dua kamar). 

Seluruh anggota DPD dan seluruh anggota DPR merupakan anggota 

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).  

Namun dalam praktiknya  anggota dewan perwakilan daerah 

(DPD ) seolah tidak ada pekerjaan, oleh sebab itu,  wajar apabila 

Partai Kebangkatan Bangsa mengusulkan DPD dibubarkan. Tapi 

dalam ketatanegaraan diperlukan mekanisme untuk membubarkan, 

membekukan, dan/atau merubah kedudukan DPD RI, sebab waktu 

akan membentuk DPD RI telah melalui proses panjang, dan 

mengeluarkan dana yang tidak sedikit nilainya. 

 

TUJUAN  

Sesuai arahan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik 

Indonesia (MPR-RI), tanggapan saya ini agar dapat tatanan 

ketatanegaraan lebih baik dan benar-benar berguna bagi kemaslatan 

rakyat Indonesia. Sebab, apabila melihat dari fungsi dan tugasnya 
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DPD RI ini cukup berat, sementara giliran membuat keputusan DPD 

RI tidak dilibatkan. 

 

PERMASALAHAN 

Dilihat dari keberadaan anggota DDP RI yang secara legalitas 

sangat dan bahkan lebih kuat, karena sama-sama dipilih langsung oleh 

rakyat. Bedanya secara pribadi ketika mencalonkan diri sebagai 

anggota DPD RI, maka individu berupaya sekuat tenaga agar dapat 

menjadi perwakilan daerah ( independen ), tidak melalui partai politik, 

seperti harus mengumpulkan kartu tanda penduduk (KTP) warga, 

kampanye, dan lain-lain mengeluarkan biaya dan/atau dana sendiri-

sendiri. 

Ditinjau dari lingkup tugas tidak jauh beda dengan anggota 

DPR RI. Contohnya di Kmoisi I DPD RI memperhatikan urusan 

daerah dari masyarakat sebagai berikut:
1
 

1. Pemerintah daerah; 

2. Hubungan pusat dan daerah serta antar daerah; 

3. Pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah; 

4. Pemukiman dan kependudukan; 

5. Pertanahan dan tata ruang; 

6. Politik, hukum, HAM dan ketertiban umum; dan 

7. Permasalahan daerah di wilayah perbatasan negara. 

DPD RI merupakan alat kelengkapan DPD RI yang bersifat 

tetap, yang mempunyai lingkup tugas pada otonomi daerah; hubungan 

pusat dan daerah; serta pembentukan, pemekaran, dan penggabungan 

daerah. Namun, hasil dari kegiatan anggota DPD RI yang melakukan 

tugas dan wewenang mereka ketika reses, atau hasil dari mendengar 

keluhan dari konstituen, tidak diajak sewaktu membahas, dan/atau 

menentukan kebijakan, yang hanya dilakukan oleh anggota DPR RI.  

Jadi, seolah-olah anggota DPD RI ini sebagai “kacung” anggota DPR 

RI.  

                                                   
1https://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Daerah_Republik_Indonesia - diakses Hari: 
Selasa, 27 September 2016 Pukul : 06.21 WIB 
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Ironisnya, keberadaan DPD RI ini tida gratis, pemerintah 

mengeluarkan dana seperti pembayaran gaji, dan lain-lain yang 

kegiatan berkaitan dengan tugas mereka. Mungkin, alasan PKB 

berkeinginan membubarkan DPD RI agar pengeluaran pemerintah 

tidak mubazir. Di Indonesia, tanah air saya tercinta ini, banyak 

peraturan perundang-undangan yang dibuat dengan jerih-payah dan 

dana besar pun, dalam implementasinya sangat minim. 

DPD RI selaku lembaga perwakilan daerah yang mewakili 

karakter keterwakilannya berdasarkan daerah-daerah, artinya lebih 

specifik mewakili daerah masing-masing. Berbeda dengan anggota 

DPR RI yang keberadaannya keterwakilannya dari partai-partai.  

Soyagyanya dipadukan antar hasil kerja DPR RI dan DPD RI sewaktu 

merumuskan kebijakan khususnya dalam hal paraturan perundang-

undangan, karena DPD RI yang mengetahui daerahnya masing-

masing. 

Jumlah 132 Senator / anggota DPD RI terpilih dari 33 provinsi , 

yang diharapkan mewakili daerah masing-masing  mereka.
2
 Selain itu 

560 anggota terpilih DPR RI periode 2014-2019, Komisi Pemilihan 

Umum (KPU) juga menerbitkan Keputusan No: 417 / Kpts / KPU / 

Tahun 2014 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan 

Perwakilan Daerah (DPD) hasil Pemilu Legislatif  2014.
3
 

Keberadaan anggota DPD RI itu bukan tidak berdasar, artinya 

resmi dan diakui pemerintah sesuai dengan perwujudan Pasal 1 ayat 

(2) yang berbunyi: ”Kedaulatan berada di tangan rakyat dan 

dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. 

 

 

 

 

                                                   
2https://simomot.com/2014/05/15/inilah-132-senator-anggota-dpd-ri-terpilih-dari-33-provinsi/ 
diakses: Hari: Selasa, 27 September 2016 Pukul : 07.15 WIB 
3https://simomot.com/2014/05/15/inilah-132-senator-anggota-dpd-ri-terpilih-dari-33-provinsi/ 
diakses: Hari: Selasa, 27 September 2016 Pukul : 07.Wib 
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TANGGAPAN/PENUTUP 

Dari uraian diatas maka saya menanggapi rencana akan dibuat 

rumusan/penataan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah RI sebagai 

berikut : Mengusulkan bicameral murni (strong bicameral): nama 

lembaganya DPD RI. Strukturnya sama dengan DPR RI, Fungsinya 

persis sama dengan DPR RI (mengajukan RUU, ikut membahas dan 

ikut memutuskan, melakukan pengawasan dan punya hak budgeting, 

keanggotaan di MPR bersifat institusi yang maksudnya (mungkin) 

menghemat biaya yang dikeuarkan Negara apabila keberadaan DPD 

tidak difungsikan maksiman. 
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KONSEP PENATAAN KEBERADAAN,  

FUNGSI DAN PERAN DPD 

 

Oleh : Pery Rehendra Sucipta, SH.,MH 

 

 

APAKAH KEBERADAAN, FUNGSI DAN PERAN DPD 

SEBAGAIMANA DIAMANATKAN PASAL 22C DAN 22D UUD 

NRI TAHUN 1945 SUDAH TEPAT ? 

Jika ditelaah pokok-pokok kewenangan DPD yang diatur dala 

pasal 22 D, apalagi jika ingin tahu hubungan kerjasama dengan DPR, 

baik dalam kegiatan usul prakarsa maupun dalam hal pembahasan 

RUU, bahkan juga untuk mengajukan bahan pertimbangan kepada 

DPR; akhirnya diketahui tidak adanya posisi equal tetapi inequality 

(ketidak-setaraan) lah yang ada antara DPD itu dengan DPR. Dengan 

kata lain posisinya lebih subordinated bukan coordinated dengan 

DPR. 

Tidak sama hanya dengan posisi antara House of 

Representatives dan senate di Amerika Serikat, atau dengan posisi 

antara Eerste Kamer dan Tweede Kamer di Staten Generalnya 

Belanda ataupun Dewan Negara dan Dewan Rakyat di Parlemen 

Malaysia.  

Meskipun DPD punya hak prakarsa (inisiatif)untuk RUU, 

namun yang dominan membuat final political decision adalah DPR. 

Demikian pula dalam hal pembahasan RUU dan juga pertimbangan 

atas RUU APBN dan RUU lainnya. 

Begitu pula posisi DPD terkait kewenangan pengawasan 

(control) bahkan juga kontrol terhadap pelaksanaan UU yang betalian 

dengan otonomi daerah sekalipun, tetap saja semua hasil pengawasan 

itu bermuara laporannya adalah DPR dan itupun hanya bernilai 

sebagai bahan pertimbangan bagi DPR untuk ditindaklanjuti dan tidak 

tegas pula dalam UUD itu pihak mana yang akan menindaklanjutinya. 
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DPD tidak memiliki wewenang pembentukan UU bersama-

sama dengan DPR dan Presiden dan tidak punya wewenang didalam 

menetapkan anggaran (APBN). Lemahnya peran DPD itu sebagai 

perwakilan lokal mengaburkan tujuan utama yang ingin diciptakan 

melalui sistem parlemen dua kamar (bikameral) di dalam sistem 

legislatif kita.  

Bikameralisme yang terbentuk sangatlah semu, karena DPD 

hanya menjadi bentuk lain dari “utusan daerah” dengan wewenang 

sempit yaitu hanya untuk memberikan pertimbangan. Terlihat dengan 

jelas bahwa sistem bikameral yang diterapkan tidak lah sesuai dengan 

prinsip bikameral yang umum dipahami, yaitu adanya fungsi parlemen 

yang dijalankan oleh kedua kamar secara seimbang dalam hal legislasi 

maupun pengawasan. 

Dengan demikian, jelaslah bahwa fungsi DPD hanyalah sebagai 

co-legislator disamping DPR. Sifat tugasnya hanya menunjang 

(auxiliary agency) terhadap tugas-tugas konstitusional DPR.  

 

APAKAH ANGGOTA DPD TELAH MELAKUKAN FUNGSI 

DAN PERANNYA SELARAS DENGAN ASPIRASI DAERAH 

PEMILIHAN MASING-MASING ? 

Dengan fungsi dan wewenang yang seperti itu maka sebenarnya 

DPD dapat dikatakan tidak mempunyai fungsi ketatanegaraan yang 

berarti. Peran-perannya yang sering dilakukan untuk menyampaikan 

aspirasi rakyat daerah terhadap pusat sebenarnya dapat dilakukan oleh 

Ormas dan LSM atau oleh Media massa. DPD hanya menjadi penting 

kalau terjadi sesuatu yang akan  jarang terjadi dan sifatnya insidental 

berdasarkan UUD 1945, yakni terjadinya perubahan atas UUD dan 

terjadinya impeachment terhadap Presiden/Wapres yang prosesnya 

sampai ke MPR. 

Pemberian ruang partisipasi daerah dalam penyelenggaraan 

negara secara nasional untuk bersama-sama menentukan kebijakan 

nasional tidak memiliki makna ketika jembatan penghubung antara 

daerah dan pusat, terutama yang berpusat di parlemen hanya sebagai 
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hiasan pelembagaan saja. Alasanya posisi DPD sebagai subordinated 

DPR. Sehingga  menjadikan lembaga ini tidak dapat memperjuangka 

kepentingan dari daerah yang mereka wakili. Secara politik, DPD 

sebagai lembaga tinggi belum mampu menunjukan taring politiknya 

untuk lebih menunjukan eksistensi dan kinerja yang efektif dalam 

sistem parlemen di Indonesia. Sebab, peran DPD dalam menjalankan 

fungsi legislasinya, tidak diikuti dengan pemberian kekuasaan dan 

kewenangan yang memadai.  

Persentase  hasil aspirasi  masyarakat  dan  daerah  yang  

ditindaklanjuti oleh Alat Kelengkapan DPD RI merupakan salah satu 

alat untuk mengukur sasaran “meningkatnya kualitas dukungan 

representasi melalui pengolahan aspirasi  masyarakat  dan  daerah” 

karena  semakin  tinggi  persentase hasil asmasda  yang  

ditindaklanjuti  menunjuk kan  kualitas  dukungan  semakin baik. 

Untuk mengetahui apakah Anggota DPD telah melakukan 

fungsi dan perannya selaras dengan aspirasi daerah pemilihan masing-

masing, maka dalam laporan kinerja Sekjen DPD RI, dapat terlihat 

bahwa realisasi  hasil  asmasda  yang  ditindaklanjuti  oleh  alat  

kelengkapan DPD  RI pada  tahun  2015  sebanyak  80  (delapan  

puluh) laporan atau sebesar 75%   dari   106   (seratus   enam   puluh)   

hasil   asmasda   yang ditargetkan. Dari  data  tersebut  dapat  

diketahui  bahwa  capaian  indikator sasaran ini adalah sebesar 114% 

dari target sebesar 70%. 

 

APAKAH KEBERADAAN, FUNGSI DAN PERAN DPD PERLU 

DITINGKATKAN SEHINGGA SEJAJAR DENGAN DPR ? 

Pembentukan DPD dimaksudkan agar mekanisme check and 

balance dapat berjalan relatif seimbang, terutama yang berkaitan 

dengan kebijakan di pusat dan kebijakan di daerah. 

Menurut Ramlan Surbakti, beberapa pertimbangan Indonesia 

membentuk DPD : Pertama,distribusi penduduk Indonesia menurut 

wilayah sangat timpang dan terlampau besar terkosentrasi di Pulau 

Jawa; Kedua, sejarah Indonesia menunjukkan aspirasi kedaerahan 
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sangat nyata dan mempunyai basis materiil yang sangat kuat, yaitu 

adanya pluralisme daerah otonom seperti daerah istimewa dan daerah 

khusus.(Ramlan Surbakti dalam Saldi Isra, 2004, Penataan Lembaga 

Perwakilan Rakyat, Sistem Trikameral di Tengah Supremasi DPR”) 

DPD dilahirkan sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat 

yang akan menjembatani kebijakan (Policy), dan regulasi pada skala 

nasional oleh pemerintah (pusat) di satu sisi dan daerah disisi lain. 

(Solly Lubis) 

Hadirnya DPD sebagai perubahan strategi dari pola representasi 

kepentingan Daerah melalui penetapan utusan daerah di MPR kepada 

pola representasi melaui Dewan yang khusus di tugasi konstitusi 

untuk memperjuangkan kepentingan daerah. 

Khusus mengenai pemerintah dan otonomi daerah dikatakan 

bahwa di daerah itu akan berlangsung sekaligus dua arus kebijakan, 

yakni berlangsungnya kekuasaan pusat di daerah dari satu arah secara 

top down, dan bahwa harus sekaligus berlangsung pendemokrasian 

pemerintahan dan akomodasi aspirasi masyarakat daerah dari arah 

lain, secara bottom up, maka dapat dikatakan bahwa konstitusi 

mengamanatkan kepada DPD untuk menjembatani kedua kepentingan 

kebijakan ini. Inilah yang menjadi benang merah paradigma politis 

yang menjadi acuan bagi DPD dalam menjalani tugasnya. 

Disamping itu, DPD juga harus tidak lupa me-refer kepada 

pasal 18 A dan Pasal 18 B yang mengintroduksi untuk berfungsinya 

paradigma-paradigma filosofis-kultural, yakni patokan agar aplikasi 

hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dilaksanakan dengan 

memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah . 

Padahal, persyaratan dukungan untuk menjadi anggota DPD 

jauh lebih berat daripada persyaratan dukungan untuk menjadi 

anggota DPR. Artinya, kualitas legitimasi anggota DPD itu sama 

sekali tidak diimbangi secara sepadan oleh kualitas kewenangannya 

sebagai wakil rakyat daerah (regional representatives) 

Menurut Ni’matul Huda, keberadaan DPD dalam struktur 

ketatanegaraan Indonesia antara lain dimaksudkan untuk : 
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1) Memperkuat ikatan daerah-daerah dalam  wadah  NKRI  dan  

pemperteguh persatuan kebangsaan seluruh daerah; 

2) Meningkatkan agregasi dan akomodasi aspirasi dan kepentingan 

daerah-daerah dalam   perumusan kebijakan nasional bekaitan 

dengan Negara dan daerah-daerah; 

3) Mendorong percepatan demokrasi, pembangunan dan kemajuan 

daerah secara serasi dan seimbang. 

Antara DPD dan masyarakat di daerah secara politik 

mempunyai keterikatan yang  sangat  dalam, artinya keduanya saling 

membutuhkan untuk 

Perimbangan dalam fungsi legislasi menjadi faktor utama dalam 

mekanisme lembaga perwakilan rakyat. Bagaimanapun, dengan 

perimbangan itu, terutama dalam sistem dua kamar, dimaksudkan 

untuk melaksanakan mekanisme checks and balances antarkamar di 

lembaga perwakilan rakyat. 

Menurut Jimly Ashiddiqie, dengan adanya dua majelis di suatu 

negara dapat menguntungkan karena dapat menjamin semua produk 

legislatif dan tindakan-tindakan pengawasan dapat diperiksa dua kali 

(double check). Keunggulan sistem double check ini semakin terasa 

apabila Majelis Tinggi yang memeriksa dan merivisi suatu rancangan 

itu memiliki keanggotaan yang komposisinya berbeda dari majelis 

rendah. 

Dari segi produktifitas, kemungkinan sistem dua kamar (yang 

efektif) akan lebih produktif karena tugas dan wewenang dapat 

dilakukan oleh kedua kamar tanpa menunggu atau tergantung pada 

salah satu kamar saja. 

Dalam kongres Amerika Serikat, misalnya DPR dan Senat 

punya kesempatan untuk mengecek semua rancangan undang-undang 

sebelum disampaikan kepada presiden. Dengan demikia, dalam 

legislasi, Senat punya kewenangan yang relatif seimbang dengan 

DPR.  

Dalam hal fungsi rekkrutmen jabatan publik, DPD tidak kalah 

memprihatinkan jika dibandingkan dengan fungsi legislasi, fungsi 
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kontrol, dan fungsi anggaran. Oleh karenanya, DPD seharusnya 

dilibatkan dalam proses rekrutmen jabatan-jabatan publik. Pelibatan 

itu menjadi sebuah keniscayaan karena rekrutmen jabatan publik yang 

hanya dilakukan oleh DPR amat mungkin bias kepentingan politik 

partai politik. Artinya, jika DPD diberi ruang yang cukup dalam 

proses ekrutmen jabatan publik, kepentingan politik partai di DPR 

bisa diimbangi oleh DPD. 

 

APAKAH PERLU PENYEMPURNAAN ATAU 

PEMBENTUKAN UU TERTENTU YANG MEMPERKUAT 

PELAKSANAAN FUNGSI DAN PERAN DPD SEBAGAIMANA 

DIMAKSUD PASAL 22D ? 

Dalam  perkembangannya  untuk  mendudukkan  fungsi  

legislasi DPD RI sesuai UUD 1945, pada tanggal 14 September 2012, 

DPD RI telah menyampaikan permohonan  pengujian  undang-undang  

(uji  materi)  atas  UU  MD3  dan  UU Pembentukan  Peraturan  

Perundang-undangan  (UU  P3) terhadap  UUD  1945 kepada   

Mahkamah   Konstitusi   (MK)   dalam   Perkara   Nomor   92/PUU-

X/2012.  

Permohonan  uji  materi  dimaksud  dilakukan  untuk  

memperoleh  penafsiran  yang lebih  tepat  dan  pasti  bagi  

kepentingan  bersama  dalam  sistem  legislasi  antara DPR,  DPD,  

dan  Presiden. Pada  hari  Rabu,  tanggal  27  Maret  2013,  MK  telah 

memutus perkara  tersebut dan  dimuat  dalam  Berita  Negara  

Republik  Indonesia Nomor 26 Tahun 2013. Putusan MK meneguhkan 

5 (lima) hal, yaitu:  

a) DPD terlibat dalam pembuatan program legislasi nasional 

(prolegnas); 

b) DPD  berhak  mengajukan  RUU  yang  dimaksud  dalam  Pasal  

22D ayat  (1) UUD   1945   sebagaimana   halnya   atau   bersama-

sama   dengan   DPR   dan Presiden,   termasuk   dalam   

pembentukan   RUU   Pencabutan   Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang; 
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c) DPD berhak membahas RUU secara penuh dalam konteks Pasal 

22D ayat (2) UUD 1945; 

d) Pembahasan  UU  dalam  konteks  Pasal  22D  ayat  (2)  bersifat  

tiga  pihak (tripartit), yaitu antara DPR, DPD, dan Presiden; dan  

e) MK  menyatakan  bahwa  ketentuan  dalam  UU  MD3  dan  UU  

P3  yang  tidak sesuai   dengan   tafsir   MK   atas   kewenangan   

DPD   dengan   sendirinya bertentangan dengan UUD 1945, baik 

yang diminta maupun tidak 

Dengan   adanya   putusan   MK   ini   maka   memperkuat   

posisi   DPD   RI melaksanakan  tugas  wewenangnya  terutama  

dalam  fungsi  legislasi  dan  telah mengubah  paradigma  proses  

pembuatan  undang-undang (law making process) yang semakin 

efisien. Kewenangan legislasi DPD RI yang selama ini samar-samar 

baik  secara  praktik  maupun  pengaturan  di  dalam  UU  MD3  dan  

UU  P3  menjadi lebih   kuat.   Ini   semakin   memperkuat   lembaga   

DPD RI dan tentu akan memperkuat  NKRI,  yang  salah  satu  

semangat  terbentuknya  DPD  RI adalah sebagai  lembaga  pemersatu  

daerah-daerah  di  Indonesia  sebagaimana  amanat dan semangat dari 

pembentukan DPD RI dalam UUD 1945. 

Namun, yang terpenting adalah memberikan perimbangan 

dalam fungsi legislasi menjadi faktor utama dalam mekanisme 

lembaga perwakilan rakyat. Bagaimanapun, dengan perimbangan itu, 

terutama dalam sistem dua kamar, dimaksudkan untuk melaksanakan 

mekanisme checks and balances antarkamar di lembaga perwakilan 

rakyat. Maka, bila ingin memperkuat pelaksanaan fungsi dan peran 

DPD sebagaimana dimaksud Pasal 22, yang harus dilakukan adalah 

melakukan amandemen terkait fungsi dan peran DPD, salah satu nya 

dengan memrikan perimbangan dalam fungsi legislasi. Karena 

bilahanya penguatan peran dan fungsi DP melalui penyempurnaan 

atau pembentukan UU tertentu, tetap saja tidak boleh melampaui 

peran dan fungsi DPD di konstitusi hari ini yang menempatkan DPD 

sebagai co-legislator disamping DPR. Sifat tugasnya hanya 

menunjang (auxiliary agency) terhadap tugas-tugas konstitusional 

DPR. 
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APAKAH KEBERADAAN DPD PERLU DITIADAKAN ? 

Keberadaan DPD dimaksudkan dalam rangka mereformasi 

struktur parlemen Indonesia menjadi dua kamar (bikameral) yang 

terdiri atas DPR dan DPD. Dengan struktur bikameral itu diharapkan 

proses legislasi dapat diselenggarakan berdasarkan sistem double-

check yang memungkinkan representasi kepentingan seluruh rakyat 

secara relatif dapat disalurkan dengan basis sosial yang lebih luas. 

Yang satu merupakan cerminan representasi politik di DPR 

(politicalrepresentation), sedangkan yang lain mencerminkan prinsip 

representasi territorial atau regional (regional representation) di DPD. 
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MASIHKAH SISTEM PARLEMEN “BANCI” SINE QUA NON 

DALAM PENGUATAN LEMBAGA DPD RI DALAM 

AMANDEMEN UUD 1945 KE 5 

 

Oleh : Riko Riyanda, S.IP, M.Si 

 

 

Abstrak 

Terbentuknya DPD (Dewan Perwakilan Daerah) berawal dari 

keinginan untuk menghimpun dan memperjuangkan aspirasi daerah di 

tingkat pusat yang selama rezim orde baru tidak terwakili dengan 

adanya utusan daerah. Mengacu teori yang dikemukakan oleh Andrew 

S.Ellis Negara Indonesia mempraktekkan teori weak bicameral 

(bicameral lunak) bahkan sangat lunak dibandingkan dengan negara 

kesatuan yang menganut sistem bikameral. Dengan keadaan ini 

otomatis DPD kehilangan fungsi sebagai lembaga legislatif, sebab 

anggota DPD tidak mempunyai hak kewenangan untuk mengambil 

keputusan. Atau dengan kata lainnya DPD mempunyai kewenngan 

yang sangat terbatas padahal dari segi legitimasi DPD sama hal yang 

dengan DPR RI merupakan lembaga yang diwakili secara demokratis 

karena sama sama dipilih oleh rakyat di daerah pemilihannya masing-

masing. 

Pendapat Heinz Eulau dalam definisi wakil, anggota DPD baik 

personal maupun institusional merupakan wakil dari warga negara 

yang ada di lingkup perwakilan secara keseluruhan. Khusus 

pengecualian bagi  keterwakilan DPD RI, itu tidak disertai dengan 

penguatan dalam kewenangan (strong bicameral) dalam membuat 

legislasi tapi hanya sebatas mengajukan dan membahas, keputusan 

tetap ada di tangan DPR RI.  

Permasalahan keterbatasan kewenangan DPR RI tidak ada jalan 

selain segera mengajukan amandemen UUD 1945 yang ke 5, sebab 

pilihanya cuma ada dua, yakni menjadikan DPD RI merupakan suatu 

lembaga yang kuat secara kewenangan dalam membangun demokrasi 
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atau bubarkan saja. Jika dibubarkan maka berubah bentuk ke sistem 

unicameral (satu kamar) seperti negara sosialis komunis di Negara 

Cina. Sebagai negara besar dengan jumlah populasi penduduk terbesar 

ke 4 di dunia dan terdiri dari berbagai macam suku-suku di daerah, 

maka sudah sepatutnya lah DPD RI ini diperkuat kewenangannya 

sebagai sarana untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat di daerah. 

Pengejawantahan kewenangan DPD yang lebih kuat (kewenangan 

memutuskan) maka Indonesia selangkah lebih maju dibanding dengan 

negara-negara di Benua Afrika, sebab negara-negara dengan jumlah 

populasi penduduk besar di dunia memutuskan menggunakan sistem 

bicameral seperti Negara Amerika Serikat dan India.  

Kata kunci: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kewenangan, 

Amandemen   

 

PENDAHULUAN 

Pergantian rezim orde baru ke reformasi menghendaki adanya 

perubahan bentuk sistem kenegaraan. Sistem perubahan itu adalah 

perubahan bentuk dari sistem perwakilan lemabaga-lembaga negara. 

perubahan itu adalah sebagai reaksi atas tuntutan dari tokoh-tokoh 

perubahan agar kemudian menjadikan rakyat Indonesia menjujung 

tinggi nilai-nikai demokrasi.  

Senada dengan itu, untuk memenuhi tuntutan demokrasi, 

memenuhi rasa keadilan masyarakat daerah, memperluas dan 

meningkatkan semangat dan kapasitas partisipasi daerah dalam 

kehidupan nasional, serta untuk memperkuat Negara Kesatuan 

Republik Indonesia, maka salah satu perubahan fundamental UUD 

1945 yang diperbaharui adalah mengenai susunan dan kedudukan 

MPR yang meliputi pula lahirnya institusi baru yakni, DPD. 

Pembentukan DPD ini dilakukan melalui amandemen ketiga Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945) 
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pada 9 November 2001. Sejak perubahan itu, maka sistem perwakilan 

Indonesia berubah dari sistem unicameral menjadi sistem bikameral.
1
 

Setelah amandemennya UUD 1945 untuk ketiga kalinya pada 

tanggal 9 November 2001, memunculkan peran DPD sebagai 

perwakilan daerah, sesungguhnya menjadi menarik untuk dibahas dan 

dikaji lebih lanjut. Dimana UUD 1945 pasal 2 (1) disebutkan:  

“Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan 

Perwalikan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang 

dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan 

Undang-Undang. “
2
 

Adapun dasar pemikiran perubahan sistem perwakilan tersebut 

adalah berkembangnya pandangan tentang perlu adanya lembaga yang 

dapat mewakili kepentingan-kepentingan daerah, serta mejaga 

keseimbangan antar daerah dan antara pusat dengan daerah secara adil 

dan serasi. Gagasan dasar pembentukan DPD adalah keiginan untuk 

mengakomodasi aspirasi daerah sekaligus memberi peran lebih besar 

kepada daerah dalam proses pengambilan keputusan politik untuk hal-

hal terutama yang berkaitan langsung dengan kepentingan daerah. 

Keinginan tersebut berangkat dari indikasi yang nyata bahwa 

pengambilan keputusan yang bersifat sentralistik pada masa lalu telah 

mengakibatkan ketimpangan dan rasa ketidakadilan, dan diantaranya 

juga memberi indikasi ancaman keutuhan wilayah negara dan 

persatuan nasional.
3
 Dari konstitusi yang mengatur lembaga ini, akan 

dapat diketahui kontribusi politik apa yang akan diberikan oleh 

lembaga ini kedepannya. 

Berangkat dari perubahan amandemen UUD 1945 dengan 

bentuk bikameral, disini memberikan maksud dan tujuan bahwa di 

Indonesia harus ada yang mewakili aspirasi di daerah sejalan dengan 

amendenen tersebut. Dibentuknya DPD telah melahirkan harapan-

harapan baru dari seluruh rakyat yakni, terciptanya pemerataan hasil-

                                                   
1 Marcus Gunawan. Buku Pintar Calon Anggota dan Anggota Legislatif (DPR, DPRD, dan 

DPD) Visi Media Pustaka, Jakarta, 2008, hlm.122. 
2  Amandemen ke 3 UUD 1945 9 November 2001. 
3 Reni Dwi Purnomowati. Implementasi Sistem Bikameral dalam Parlemen Indonesia, Raja 
Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 214. 
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hasil pembangunan sekaligus peningkatan kesejahteraan di seluruh 

wilayah Indonesia. Selain itu DPD memiliki fungsi penting dan 

strategis dalam menyerap aspirasi dan permasalahan yang terjadi di 

daerah sekaligus memperjuangkannya dalam kebijakan nasional. 

Akan tetapi lemahnya kewenangan dan kedudukan dari DPD dalam 

sistem ketatanegaraan Indonesia menyebabkan timbulnya 

permasalahan akuntabilitas kepada masyarakat daerah.  

DPD bahkan tidak mempunyai kekuatan konstitusional dalam 

mengeluarkan wewenangnya untuk kepentingan daerah. Karena DPD 

sesungguhnya tidak mempunyai wewenang sampai pada tingkat 

pengambilan keputusan, termasuk dalam proses legislasi, seluruh 

wewenang DPD hanya sampai pada tingkat memberikan 

pertimbangan. DPD memiliki wewenang sangat terbatas dan hanya 

terkait dengan soal-soal kedaerahan sehingga DPD tampak hanya 

menjadi penasehat DPR. Akhirnya, keluhan dari berbagai pihak yang 

berkepentingan, anggota DPD dan daerahnya merasa ketidak-efektifan 

secara politis, sehingga mengakibatkan kinerja yang dihasilkan DPD 

tidak seperti yang diharapkan daerahnya. Fungsi dan peran DPR 

bukan ikut memberi fungsi yang seimbang terhadap DPD, sehingga 

parlemen ini menjadi timpang dalam pelaksanaannya.  

Dalam pasal 22D ayat 1, disebutkan bahwa Dewan Perwakilan 

Daerah hanya mempunyai kekuasaan untuk mengajukan Rancangan 

Undang-Undang, selama itu berkaitan dengan otonomi daerah dalam 

fungsi pertimbangan dan pengawasan. Terlihat jelas bahwa DPD 

seakan menjadi penasehat DPR dalam soal-soal yang berkaitan 

dengan daerah, tanpa memiliki suara yang menentukan kebijakan. 

Dalam hal ini kamar ke dua Indonesia hanya mempunyai hak untuk 

mengajukan RUU, tetapi tidak mempunyai hak untuk memveto atau 

menolak RUU.
4
 Kewenangan yang diberikan oleh konstitusi terhadap 

lembaga DPD ini tidak dapat meguntungkan daerah apabila DPR dan 

pemerintah tidak aspiratif terhadap kepentingan daerah, karena 

dibentuknya DPD ditujukan agar aspirasi dan kepentingan daerah 

dapat tersalurkan dengan optimal.  

                                                   
4 Amandemen ketiga UUD 1945 pasal 22D ayat 1. 
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Padahal di era reformasi saat ini, dalam mewujudkan negara 

yang demokratis setidaknya perlu kesadaran bahwa anggota DPD 

merupakan sosok yang amat dibutuhkan oleh daerah, bangsa, dan 

negaranya.  Kehadiran DPD seharusnya bisa memberikan solusi 

terhadap sistem politik yang sentralistik sepanjang lima dasawarsa 

terakhir. Akan tetapi, keberadaan DPD tidak mempunyai fungsi 

seperti yang diharapkan karena tidak lebih dari sekedar aksesori 

demokrasi dalam sistem perwakilan. Hal ini dapat dilihat dari pasal-

pasal yang mengatur tentang kewenangan DPD. Pada kewenangan 

DPD sangat terasa unsur diskriminatifnya apalagi dengan ekspektasi 

masyarakat untuk berpartisipasi secara luas dan kompetitif.
5
 

Di samping itu, secara moral ia juga bertanggung jawab kepada 

konstituen yang telah memilihnya, tanggung jawab itu perlu 

diwujudkan dalam berbagai karya nyata yang memperhatikan 

kepentingan daerah, konstituen, bangsa dan negara. Mereka harus 

menampilkan diri sebagai milik daerah, bangsa dan negara, bukan 

semata-mata memperjuangkan kepentingan dirinya sendiri.
6
 Terlepas 

dari itu semua, anggota DPD itu sendiri harus memahami betul 

persoalan-persoalan krusial, potensi-potensi, karakteristik, kekhasan, 

dan kearifan daerahnya. Dan selain itu juga apakah nantinya kehadiran 

DPD ini akan mampu membawa perubahan yang berarti bagi 

masyarakat daerah.
7 
 

 

RUMUSAN MASALAH 

1. Bagaimana hubungan konsep keterwakilan dalam lembaga DPD 

RI setelah amandemen UUD 1945? 

2. Bagaimana alasan penguatan DPD RI melalui jalur amandemen 

untuk penguatan lembaga keterwakilan daerah di pusat? 

 

 

                                                   
5 Purnowati. Op,.Cit..hlm. 5. 
6 Gunawan. Op,.cit..hlm. 31. 
7 Ibid,. hlm.34 
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PEMAHAMAN DPD RI SEBAGAI SISTEM BIKAMERAL  

Sistem bikameral lebih banyak dianut di negara-negara yang 

berbentuk federasi seperti Amerika Serikat. Dengan sistem ini negara 

bagian dalam federasi terwakili dalam parlemen melalui senat. 

Sedangkan rakyat secara keseluruhan terwakili dalam parlemen 

melalui house of representatif.  Mungkin ada dua alasan mengapa para 

penyusun konstitusi memilih sistem bikameral. Alasan pertama adalah 

untuk membangun sebuah mekanisme pengawasan dan keseimbangan 

(checks and balances) serta untuk pembahasan sekali lagi dalam 

bidang legislatif. Alasan kedua adalah membentuk perwakilan untuk 

menampung kepentingan tertentu yang biasanya tidak cukup 

terwakilkan oleh majelis pertama.  

Secara khusus, bikameral telah digunakan untuk menjamin 

perwakilan yang memadai untuk daerah-daerah di dalam lembaga 

legislatif, hasil dari kesenjangan representasi di majelis kedua amat 

bervariasi di dalam berbagai sistem di dunia. Dalam praktek 

ketatanegaraan sistem legislatif bikameral memiliki keuntungan antara 

lain : 

a. Secara resmi dapat mewakili seluruh atau beragam pemilih 

misalnya negara bagian, wilayah, etnik atau golongan. 

b. Memfasilitasi pendekatan musyawarah dalam penyusunan 

peraturan perundang-undangan. 

c. Mencegah disahkannya Undang-Undang yang cacat atau ceroboh. 

d. Mekanisme pengawasan yang lebih baik atas lembaga eksekutif. 

Di Indonesia penah berlaku sistem parlemen bikameral, yaitu 

pada masa konstitusi RIS (Republik Indonesia Serikat), dimana pada 

saat itu bentuk negara Indonesia adalah negara federal dan dengan 

sistem pemerintahan yang parlementer. Akan tetapi, bentuk parlemen 

bikameral saat itu tidak berlangsung lama. Dengan berlakunya UUDS 

1950, parlemen Indonesia kembali menjadi bersistem unicameral. 

Senat sebagai kamar ke dua atau majelis tinggi dalam kontitusi RIS 

merupakan perwakilan teritorial, mewakili negara bagian yang 

menyuarakan kepentingan daerah. 
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Saat ini, sesuai dengan amandemen ke empat UUD 1945, MPR 

(Majelis Permusyawaratan Rakyat) menjadi parlemen Indonesia, dan 

dengan bentuk bikameral yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat 

(DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) atau di dalam teori 

bicameral merupakan kamar kedua atau majelis tinggi dari parlemen, 

dan merupakan kamar kedua atau majelis tinggi untuk perwakilan 

teritorial dengan tugas menyuarakan aspirasi kepentingan masyarakat 

daerah. 

Sistem bikameral dapat di golongkan sebagai kuat dan lunak. 

Andrew S. Ellis menggolongkan sebagai berikut: dalam sistem 

bikameral yang kuat (strong bicameral), pembuatan Undang-Undang 

biasanya dimulai dari majelis manapun, dan harus dipertimbangkan 

oleh kedua majelis dan forum yang sama sebelum bisa disahkan. 

Dalam sistem lunak (soft bicameral), majelis yang satu memiliki 

status yang lebih tinggi dari yang lain, misalnya, majelis pertama 

mungkin dapat mengesampingkan penolakan atau amandemen RUU 

yang diajukan oleh majelis kedua.
8
 Hal ini mensyaratkan tingkat 

kedudukan yang lebih tinggi, seperti mayoritas absolut dari anggota-

anggotanya.  

Majelis kedua juga bisa dilarang atau dibatasi secara ketat 

dalam menolak atau melakukan amandemen RUU keuangan. Bila 

majeis kedua merupakan perwakilan dari daerah-daerah, kekuatan dari 

majelis kedua bisa saja bervariasi tergantung dari apakah RUU yang 

diperdebatkan berkaitan langsung dengan daerah-daerah tersebut. Dan 

sebuah sesi bersama (joint session) dari kedua majelis dapat 

digunakan sebagai mekanisme untuk menyelesaikan konflik sehingga 

sebagian besar anggota dari majelis kedua memiliki timbangan porsi 

yang lebih besar dalam pengambilan keputusan akhir. 

Melihat dari penggolongan sistem bikameral yang ada sekarang, 

maka keparlemenan Indonesia lebih menggunakan sistem 

bikameralisme lunak (weak bicameralisme or soft bicameralisme), 

bahkan lebih lunak dari upper house yang berlaku di negara-negara 

kesatuan yang menggunakan sistem bikameral, karena sesuai dengan 

                                                   
8 Purnowati, op. Cit., hlm. 23 
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penjelasannya majelis yang satu memiliki status yang lebih tinggi dari 

yang lain.  

 Diadopsinya sistem bikameral merefleksikan keinginan untuk 

membuat sistem parlementer berjalan. sistem bikameral ini dibentuk 

dengan tujuan menyuarakan aspirasi masyarakat daerah, dan 

diharapkan dengan dibentuknya sistem ini, kepentingan rakyat daerah 

dapat terakomodasikan sehingga diharapkan dapat menghindari 

kesenjangan dan ketidakadilan antara pusat dan daerah, dan 

diharapkan pula dengan sistem ini dapat mencegah disintegrasi 

bangsa. 

Di Indonesia sendiri walaupun dalam struktur ketata-

negaraannya sekarang terdapat hubungan yang sejajar antara 

kedudukan DPR dan DPD yang bila digabung menjadi MPR, namun 

pada hakekatnya DPD tetap saja dibawah anggota DPR, karena tidak 

punya hak dalam pengambilan keputusan (mensahkan RUU secara 

otonom), meskipun memenuhi kriteria fungsi sebagai badan legislatif 

yang ikut serta dalam melakukan fungsi membentuk Rancangan 

Undang-Undang (legislasi), melakukan pengawasan (controling) dan 

memberikan pertimbangan dalam anggaran (buddgeting) sama halnya 

seperti DPR, tetapi tetap saja DPD dalam artian yang sesungguhnya 

berada di bawah DPR, karena DPR secara tidak langsung berhak 

untuk menentukan menerima dan menolak Rancangan Undang-

Undang yang telah diajukan oleh anggota DPD, begitu juga dalam 

hasil pengawasan yang tidak bisa ditindak lajuti (imperatif), DPR 

yang menentukan apakah hasil pengawasan DPD tersebut akan 

digunakan atau tidak dalam pemberlakuannya.  

Dari kekuasaan-kekuasaan yang diberikan oleh konstitusi 

kepada kamar ke dua atau majelis tinggi Indonesia ini (DPD), kita 

dapat mengetahui bahwa kontribusi politik yang akan dibangun oleh 

lembaga Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Apakah dengan diberikan 

kekuasaan seperti yang terdapat dalam konstitusi Indonesia saat ini 

sudah memenuhi tujuan dibentuknya lembaga ini, yaitu sebagai 

lembaga yang mewakili rakyat daerah dalam menyuarakan aspirasi 

daerah dan kepentingan konstituennya. 
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HUBUNGAN KONSEP LEMBAGA KETERWAKILAAN 

DALAM LEMBAGA DPD RI SETELAH AMANDEMEN UUD 

1945 

Duduknya seseorang di lembaga perwakilan baik melalui 

pemilihan umum maupun karena pengangkatan atau penunjukan 

melahirkan akibat hubungan si-wakil dan yang diwakili.
9
 Mengenai 

hubungan si wakil dan yang diwakili ini, ada beberapa teori yang 

menjelaskan hal tersebut, dari posisi wakil yang menjelaskan 

hubungan antara wakil dengan yang diwakili, terdapat dua teori klasik 

yang menjelaskan yaitu teori mandat dan teori kebebasan.
10

 Teori 

mandat ini muncul di Perancis dan dipelopori J.J Rousseau, Maksud 

dari teori mandat adalah: si wakil dianggap duduk di lembaga 

perwakilan karena mendapat mandat dari rakyat sehingga disebut 

Mandataris. 

Dalam penjelasan Austine Ranney,
11

 dengan prespektif teori 

mandate seorang wakil hanya boleh bertindak berdasarkan apa yang 

sudah digariskan oleh pihak yang diwakilinya. Tidak berdasarkan apa 

yang dikreatifitaskan sendiri oleh sang wakil. Pada satu sisi hal ini 

menguntungkan, karena ada fungsi kontrol yang langsung dari wakil. 

Namun di pihak lain tidak ada varian tindakan yang dapat dilakukan 

oleh sang wakil dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh 

pihak yang diwakilinya.   

Berdasarkan pendapat Heinz Eulau,
12

 Konsep perwakilan itu 

sendiri dapat dilihat dari dalam konsep-konsep antara lain tentang 

wakil, terwakil, fokus perwakilan, posisi wakil, dan respon wakil. 

Dalam definisi wakil, maka anggota DPD melihat dirinya baik 

personal maupun institusional merupakan wakil dari warga negara 

                                                   
9 Megawati dan Ali Murtopo. Parlemen Bicameral, Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia 
Sebuah Evaluasi, UAD Press, Yogyakarta, 2006, hlm. 38 
10 Ade Juamiarti Marlia, DPD Sebuah Lemabaga Politik Dari sisi Konsep Perwakilan, dalam 

jurnal Analisa Politik, Volume 2, Nomor 11 Juni 2006, Laboratorium Ilmu Politik, FISIP 
UNAND, Padang. 
11 Arbi Sanit, Perwakilan Politik di Indonesia, Jakarta, CV Rajawali, 1985, hlm. 37. (dalam 

Jurnal analisa pilitik laboratorium ilmu politik).  
12Ade Jumiarti Marlia, DPD Sebuah Lembaga Politik Dari Sisi Konsep Perwakilan,  Jurnal 

Analisa Politik,Volume 2, Nomor 11 Juni 2006. Laboratorium Ilmu Politik, FISIP, Universitas 
Andalas 
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yang ada dilingkup perwakilan secara keseluruhan. Mengenai konsep 

wakil itu sendiri, dalam konsep perwakilan seorang wakil hendaklah 

memenuhi kualifikasi tertentu sesuai dengan tantangan tugas yang 

akan dilakukan nantinya. Kualifikasi ini tidak hanya berkaitan sumber 

daya yang dimiliki ia pantas sebagai wakil, namun juga memiliki 

kecakapan dalam tugas yang akan diemban. Dalam artian seorang 

wakil harus membuktikan bahwa secara kapasitas ia memiliki 

kemampuan teknologi politik sebagai wakil dari sejumlah anggota 

masyarakat.  

Diadopsinya sistem bikameral merefleksikan keinginan untuk 

membuat sistem parlementer berjalan. sistem bikameral ini dibentuk 

dengan tujuan menyuarakan aspirasi masyarakat daerah, dan 

diharapkan dengan dibentuknya sistem ini, kepentingan rakyat daerah 

dapat terakomodasikan sehingga diharapkan dapat menghindari 

kesenjangan dan ketidakadilan antara pusat dan daerah, dan 

diharapkan pula dengan sistem ini dapat mencegah disintegrasi 

bangsa. 

Di Indonesia sendiri walaupun dalam struktur ketata-

negaraannya sekarang terdapat hubungan yang sejajar antara 

kedudukan DPR dan DPD yang bila digabung menjadi MPR, namun 

pada hakekatnya DPD tetap saja dibawah anggota DPR, karena tidak 

punya hak dalam pengambilan keputusan (mensahkan RUU secara 

otonom), meskipun memenuhi kriteria fungsi sebagai badan legislatif 

yang ikut serta dalam melakukan fungsi membentuk Rancangan 

Undang-Undang (legislasi), melakukan pengawasan (controling) dan 

memberikan pertimbangan dalam anggaran (buddgeting) sama halnya 

seperti DPR, tetapi tetap saja DPD dalam artian yang sesungguhnya 

berada di bawah DPR, karena DPR secara tidak langsung berhak 

untuk menentukan menerima dan menolak Rancangan Undang-

Undang yang telah diajukan oleh anggota DPD, begitu juga dalam 

hasil pengawasan yang tidak bisa ditindak lajuti (imperatif), DPR 

yang menentukan apakah hasil pengawasan DPD tersebut akan 

digunakan atau tidak.   
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Dari kekuasaan-kekuasaan yang diberikan oleh konstitusi 

kepada kamar ke dua atau majelis tinggi Indonesia ini (DPD), kita 

dapat mengetahui bahwa kontribusi politik yang akan dibangun oleh 

lembaga Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Apakah dengan diberikan 

kekuasaan seperti yang terdapat dalam konstitusi Indonesia saat ini 

sudah memenuhi tujuan dibentuknya lembaga DPD, yaitu sebagai 

lembaga yang mewakili rakyat daerah dalam menyuarakan aspirasi 

daerah dan kepentinggan konstituennya.  

 

ALASAN PENGUTAN DPD RI MELALUI JALUR 

AMANDEMEN UUD 1945 KE 5  

Penguatan lembaga DPR RI sebagai sine qua non yang harus di 

dukung oleh semua pihak agar lembaga ini kemudian tidak seperti 

lembaga “banci” yang lemah kewenangannya atau keberadaannya 

jusrtu menambah beban anggaran negara saja. Padahal seperti 

diketahui bersama kelahiran DPD RI ini merupakan semangat 

otonomi daerah yang mana ikut memperjuangkan aspirasi masyarakat 

di daerah di tingkat pusat. Mengingat Indonesia ini terdiri dari 

berbagai macam daerah dan jumlah penuduk yang dengan jumlah 

populasi ke 4 terbesar di dunnia maka kehadiran DPD merupakan 

keharusan agar lembaga ini dapat memberikan pengaruh yang besar 

bagi masyarakat daerah di Indonesia. 

Tidak hanya soal jumlah daerah yang banyak, amandeman 

UUD 1945 ke 5 harus segera dilakukan sebab untuk pencalonan DPD 

RI haruslah melaui seleksi yang sangat ketat dan hanya diwakili oleh 

4 wakil anggota DPD yang mewakili setiap daerah provinsi. 

Legitimasi keterwakilan DPD juga tidak kalah kuatnya dibanding 

anggota DPR RI. Dan untuk menjadi anggota DPD RI membutuhkan 

dana kampanye yang besar untuk duduk di salah satu 4 kursi yang 

disediakan jatah setiap daerah.  

Kewennagan yang perlu dilakukan DPD kedepan setelah revisi 

UUD 1945 adalah: DPD harus mempunyai hak untuk membuat 

Undang-Undang. Selama ini UUD 1945 hanya memberi peran pada 

DPR tanpa adanya peran legislasi, DPD tidak ada artinya bagi 
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pembangunan politik masa depan. DPD punya peran untuk menjaga 

tetap tegaknya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, 

memperbaiki pola hubungan pusat-daerah, mewujudkan “cheks and 

balances” meningkatkan aspirasi daerah serta mewujudkan 

kesejahteraan masyarakat lokal. Kemudain barometer majunya 

perekonomian nasional itu adalah terletak telah maksimalkannya 

potensi daerah-daerah di seluruh nusantra. 

 

KESIMPULAN 

Dari uraian sebelumnya, sampailah penulis pada kesimpulan 

bahwa lembaga DPD RI dibentuk sessuai dengan amandemen UUD 

1945 pasal 22D mengenai fungsi dan wewenangnya yakni,  pasal 22 D 

UUD 1945. Namun dalam prakteknya dapat disimpulkan 

kelembagaan DPD, pertama, sistem parlemen Indonesia lebih 

menggunakan sistem bikameralisme lunak (weak bicameralisme or 

soft bicameralisme) bahkan sangat lunak dibandingkan dengan negara 

kesatuan yang menganut sistem bikameral. Kedua, pemisahan 

kelembagaan, baru pada tingkat institusi belum mencapai tingkat 

kewenangan.  

Ketiga, lembaga legislatif Indonesia terdiri dari 3 kamar 

(treecameralisme), yakni DPR, DPD dan MPR, karena MPR memiliki 

tugas dan kewenangan sendiri. Oleh karena itu untuk mewujudkan 

harapan reformasi adanya chek and balances antar lembaga 

diperlukan kembali penyempurnaan. Ke empat, legitimasi kebasahan 

anggota DPD juga memiliki kesamaan dengan anggota DPR RI, 

karena sama sama dipilih oleh rakyat (Demokratis), maka 

seharusnyalah kewenangannya diperkuat, jika tidak lembaga ini 

dibubarkan. Ini tantangan bagi DPD RI ini ke depan agar tersus 

konsern dalam memperjuangkan amandeman UUD 1945 ke 5. 

Mengingat lahirnya DPD ini adalah semangatnya 

memperjuangkan aspirasi masyarakat di daerah dan tetap berada di 

koridor chek and balances maka  agenda amandemen UUD 1945 yang 

ke lima haruslah menjadi visi utama yang mesti diprioritaskan untuk 

seluruh anggota DPD RI, tidak dipungkiri lagi dengan keterbatasan 
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fungsi dan kewenangan, lembaga DPD tidak bisa maksimal dalam 

memperjuangkan daerah, kerena apa-apa RUU (Rancangan Undang-

Undang) yang diaujukan oleh DPD sering kali mentok di DPR, 

seyogyanya dengan perubahan amandemen ini, anggota DPD bisa 

lebih meningkatkan lagi perannya untuk memperjuangkan daerah di 

tingkat nasional, secara aturan legal formal itu memang sulit untuk 

dilakukan karena komposisi DPR lebih banyak dari pada DPD RI. 
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MEMPERKUAT KELEMBAGAAN DPD 

SEBAGAI LEMBAGA PERWAKILAN 

 

Oleh : Rizki Jayuska
1
 

 

 

PENDAHULUAN 

Lahirnya lembaga baru dalam sistem kelembagaan negara 

selalu membawa pertanyaan mengapa lembaga tersebut perlu ada, apa 

dasar filosofi atau gagasan apa yang menghendaki kelahiran lembaga 

baru tersebut. Apabila dilihat dalam tataran kepentingan umum, maka 

pertanyaan yang akan muncul tentunya apa tujuan dan manfaat 

lembaga itu untuk masyarakat. Begitupun Dewan Perwakilan Daerah 

(DPD) yang diketahui juga sebagai lembaga perwakilan baru produk 

amandemen atau tepatnya pada perubahan ketiga atas UUD 1945 yang 

dihasilkan melalui Pemilu 2004.
2
 

Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR 

RI), Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) 

diharapkan menjadi salah satu kamar dari sistem parlemen dua kamar 

(bicameral) dalam format baru perwakilan politik Indonesia. Jika 

DPR RI merupakan parlemen yang mewakili penduduk yang diusung 

oleh partai politik, sementara DPD adalah parlemen yang mewakili 

wilayah atau daerah dalam hal ini propinsi tanpa mewakili dari suatu 

komunitas atau sekat komunitas di daerah (antara lain yang berbasis 

ideologi atau parpol), melainkanfigur-figur yang bisa mewakili 

seluruh elemen yang ada di daerah.
3
 

Tidak sedikit harapan terhadap Dewan Perwakilan Daerah 

(DPD) ketika keberadaan lembaga ini pertama kali diwacanakan 

dalam proses perubahan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 generasi 

pertama (1999-2002). Harapan agar adanya mekanisme checks and 

                                                   
1 Dosen Prodi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam 
2 T.A. legowo DKK , Lembaga Perwakilan Rakyat di Indonesia,( Jakarta: Forum Masyarakat 
Peduli Perlemen Indonesia, 2005 ) h.132 
3 Miki Pirmansyah, Eksistensi Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Bikameral Indonesia, 
Jurnal Cita Hukum, Vol. I No. 1 Juni 2014, Jakarta: UIN. 
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balances antarlembaga-lembaga negara yang lebih efektif ketimbang 

pada masa Orde Baru, adalah salah satu pendorong paling kuat untuk 

lahirnya pemikiran mengenai bikameralisme yang melahirkan DPD.
4
  

Sayang, sejak disepakatinya kehadiran DPD, sudah dapat 

diduga bahwa ”kamar kedua” dalam lembaga perwakilan rakyat ini 

tidak akan punya peran signifikan. Jika dibandingkan dengan Dewan 

Perwakilan Rakyat (DPR), dugaan itu terkait dengan terbatasnya 

kewenangan DPD dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sebagai 

lembaga legislatif, misalnya, DPD hanya dapat mengajukan dan ikut 

membahas rancangan undang-undang (RUU) tentang otonomi daerah; 

hubungan pusat-daerah; pembentukan, pemekaran dan penggabungan 

daerah; pengelolaan sumber daya alam dan ekonomi lain; serta 

perimbangan keuangan pusat-daerah.  

Dengan kewenangan yang begitu terbatas, DPD tidak dapat 

mempunyai fungsi legislasi. Bagaimanapun, dalam teori perundang-

undangan, fungsi legislasi harus dilihat secara utuh yaitu dimulai dari 

proses pengajuan sampai menyetujui sebuah RUU menjadi undang-

undang. Ketimpangan fungsi legislasi menjadi semakin nyata dengan 

adanya Pasal 20 Ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa 

kekuasaan membentuk undang-undang berada di tangan DPR. Tidak 

hanya itu, Pasal 20A Ayat (1) UUD 1945 secara eksplisit menentukan 

bahwa fungsi legislasi hanya dimiliki oleh DPR.
5
 

Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tertuang dalam 

perubahan tahap ketiga Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yakni 

terdapat pada pasal 22C, 22D, dan 22E UUD  I 1945. kemudian diatur 

lebih lanjut pada perubahan keempat UUD 1945 yang konteknya 

sebagai bagian dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) hal ini 

tertuang dalam  asal  ayat 1 UUD 1945 dikatakan bahwa MPR terdiri 

dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan anggota Dewan Perwakilan 

Daerah (DPD) yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih 

lanjut dengan undang-undang. 

                                                   
4 Suara Pembaruan, 27 September 2016 
5 Saldi Isra dan Zainal Arifin Mochtar, Menuju Bikameral Efektif Dalam Rangka Memperkuat 
Fungsi Legislasi DPD, Jurnal Nasional, Jakarta.  
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Berdasarkan hasil kajian sejumlah kalangan, lembaga 

perwakilan rakyat setelah perubahan UUD 1945 merupakan lembaga 

legislatif tiga kamar.
6
 dengan menempatkan MPR sebagai kamar 

tersendiri dalam lembaga perwakilan rakyat. Hal itu disebabkan oleh 

Pasal 2 Ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Majelis 

Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah”. Dalam hal ini Bagir 

Manan menegaskan, MPR menjadi wadah badan perwakilan tersendiri 

karena susunannya yang menyebutkan terdiri dari anggota-anggota 

DPR dan DPD.
7 

Dalam susunan dua kamar (bikameral), tambah Bagir 

Manan, bukan anggota yang menjadi unsur tetapi badan yaitu DPR 

dan DPD. Kalau anggota yang menjadi unsur, maka MPR adalah 

badan yang berdiri sendiri. Dengan demikian, hasil perubahan UUD 

1945 tidak menempatkan MPR menjadi sidang gabungan (joint 

session) antara DPR dengan DPD.  

Hal ini berbeda dengan lembaga legislatif di Amerika Serikat, 

misalnya, yang menempatkan Congress sebagai gabungan (joint 

session) antara House of Representatives dan Senate. Dalam Article I 

Section 1 Konstitusi Amerika Serikat dinyatakan, “... Congress of the 

United States, which shall consist of a Senate and House of 

Representatives”. Dari rumusan Article I Section 1 tersebut, Congress 

merupakan penggabungan Senate dan House of Representatives 

sebagai institusi. Joint session digunakan untuk menyelesaikan 

wewenang bersama Senat dan DPR.
8
  

Melihat kewenangan yang terdapat dalam Pasal 22D UUD 

1945 ditambah dengan sulitnya menjadi anggota DPD, Stephen 

Sherlock memberikan penilaian yang amat menarik. Menurut peneliti 

dari Australian National University ini, DPD merupakan contoh yang 

tidak lazim dalam praktik lembaga perwakilan rakyat dengan sistem 

bikameral karena merupakan kombinasi dari lembaga dengan 

                                                   
6 Dalam  Makalah Saldi Isra, Bagir Manan, 2003, DPR, DPR, dan MPR…, hal. 75. Lihat juga 

Abd. Rahman, 2007, Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Perwakilan 

Indonesia, makalah disampaikan dalam Pertemuan Ahli Hukum Tata Negara, diselenggarakan 
oleh Univ. 45, Makassar, 30 Juni. 
7Op Cit Saldi Isra 
8 Ibid 
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kewenangan yang amat terbatas dan legitimasi tinggi (represents the 

odd combination of limited powers and high legitimacy). Kombinasi 

ini, tambah Stephen Sherlock, merupakan contoh yang tidak lazim 

dalam praktik sistem bikameral manapun di dunia.
9
 

 

RUMUSAN MASALAH 

1. Bagaimana Memperkuat Kelembagaan DPD Sebagai Lembaga 

Perwakilan? 

 

MACAM-MACAM LEMBAGA PERWAKILAN 

Sejak awal munculnya gagasan demokrasi perwakilan, muncul 

pemikiran untuk menciptakan wadah demokrasi perwakilan yang 

bertugas menghasilkan keputusan-keputusan penting dalam urusan 

bernegara demi kesejahteraan warga yang diwakili. Pada umumnya 

dikenal ada 2 (dua) macam lembaga perwakilan atau parlemen, yaitu 

parlemen dua kamar (bicameral parliament)) dan parlemen satu 

kamar (unicameral parliament).
10

 

Sistem satu kamar (unicameral parliament) adalah sistem 

pemerintahan yang hanya memiliki satu kamar pada parlemen atau 

lembaga legislatif. Banyak negara yang menggunakan sistem satu 

kamar, terutama negara kesatuan yang kecil dan homogen dan 

menganggap sebuah majelis tinggi atau kamar kedua tidak perlu, 

sementara itu lembaga perwakilan dua kamar pada hakikatnya 

merupakan suatu bentuk wadah demokrasi perwakilan yang terdiri 

dari dua kamar atau dua dewan dalam lembaga legislatif. Bentuk 

lembaga perwakilan semacam ini merupakan hasil proses panjang 

penyelenggaraan negara di berbagai belahan dunia.
11

 

                                                   
9 Stephen Sherlock, 2005, Indonesia‟s Regional Representative Assembly: Democracy, 
Representation and the Regions, Centre for Democratic Institutions Research School of Social 

Sciences, Australian National University. 
10 Mahfud MD, Konstitusi dan hukum dalam kontroversi isu,(Jakarta: rajawali pers, 2009) Hal 
181 
11 Muhamad Ridwan Indra, Amburadulnya Amandemen UUD 1945, (Jakarta: Trisula, 2006), hal 
39. 
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Lalu atas dasar apa negara memilih kedua sistem tersebut? Para 

penganjur sistem satu kamar berpendapat bahwa satu kamar 

mencerminkan mayoritas dari kehendak rakyat karena dipilih 

langsung oleh rakyat. Proses mayoritas inilah yang dianggap sesuai 

dengan konsep demokrasi dan secara teori prosedur pengambilan 

pendapat dan keputusan dapat berjalan dengan relatif cepat. Di lain 

pihak para penganut sistem dua kamar berpendapat bahwa kekuasaan 

satu kamar harus dibatasi, karena memberi peluang untuk 

menyalahgunakan wewenang. Anggota-anggotanya akan lebih mudah 

terpengaruh oleh situasi politik, karena dipilih langsung oleh rakyat 

melalui partai politik. Dalam sistem dua kamar, lembaga tinggi sedikit 

lebih banyak akan dapat menetralisir kecenderungan itu melalui 

pembahasan yang lebih moderat.  Hal serupa yang diungkapkan oleh  

Ramlan Subakti dan Bagir Manan yang menyatakan bahwa sistem dua 

kamar merupakan suatu mekanisme check and balances antar kamar-

kamar dalam suatu badan perwakilan. Sehingga nantinya diharapkan 

akan mengurangi penyalahan wewenang serta jual beli politik di 

lembaga perwakilan rakyat yang dapat berpengaruh besar terhadap 

kelangsungan hidup bernegara dan keutuhan NKRI yang selama ini 

terlihat sangat timpang dan terkesan sangat sentralistik dan 

menimbulkan akumulasi kekecewaanmyang sangat mengakar bagi 

masyarakat daerah terhadap pemerintah pusat. 

Adam Bactiar juga menambahkan bahwa secara teoritis urgensi 

pembentukan DPD adalah untuk membangun mekanisme kontrol dan 

keseimbangan (checks and balances) dalam lembaga legislatif itu 

sendiri, disamping antarcabang kekuasaan negara (legislatif, eksekutif, 

yudikatif). Disamping itu juga untuk menjamin dan menampung 

perwakilan daerah-daerah yang memadai untuk memperjuangkan 

aspirasi dan kepentingan daerah dalam lembaga legislatif. 

Kepentingan daerah tidak cukup hanya diwakili dalam gagasan 

(representation in ideas), tetapi kepentingan daerah perlu diwakili 

dalam bentuk kehadiran orang daerah (representation in present). 

Oleh sebab itu, untuk mengakomodasi aspirasi dan kepentingan 

daerah secara efektif dan adil dalam rangka pembuatan keputusan 
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politik secara nacional, dan untuk memberdayakan potensi daerah, 

maka diperlukan suatu lembaga perwakilan selain lembaga DPR yang 

dapat mewadahi unsur/wakil daerah. 

Secara politis, sesuai dengan konsensus politik bangsa 

Indonesia, maka keberadaan DPD akan memperkuat ikatan daerah-

daerah dalam wadah NKRI; semakin meneguhkan persatuan 

kebangsaan seluruh daerah-daerah; akan meningkatkan agregasi dan 

akomodasi aspirasi dan kepentingan daerah-daerah dalam perumusan 

kebijakan nasional serta mendorong percepatan demokrasi, 

pembangunan dan kemajuan daerah secara berkeadilan dan 

berkesinambungan. Keberadaan DPD untuk memperjuangkan aspirasi 

masyarakat daerah dan memiliki legitimasi yang kuat seperti halnya 

memberikan implikasi harapan yang kuat pula dari rakyat kepada 

lembaga DPD, karena anggota DPD secara perorangan. 

 

MEMPERKUAT DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM 

PENGATURAN  

Memperkuat Peran Legislasi Dewan Perwakilan Daerah dalam 

Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  

1. Mengakomodasi Jenis Strong Bicameralism  

Giovanni Sartori membagi sistem parlemen bikameral ke dalam 

tiga jenis. Pertama, sistem bikameral yang lemah atau asymmetric 

bicameralism atau weak bicameralism atau soft bicameralism. Sistem 

dikatakan lemah jika salah satu kamar menguasi kamar 

lainnya.Dominasi Dewan Perwakilan Rakyat dalam lembaga legislatif 

di Indonesia merupakan salah satu representasi akurat dari model 

bikameral lemah. Menyitir pernyataan Riawan Tjandra, fungsi Dewan 

Perwakilan Daerah yang seharusnya menjadi kekuatan kamar 

penyeimbang bagi Dewan Perwakilan Rakyat, tidak lebih daripada 

aksesori sistem perwakilan di Indonesia yang masih kental dengan 

unikameral. Tujuan lahirnya model parlemen bikameral yakni 

mengembangkan misi kontrol antar kamar, maka bikameral lemah 

layak dihindari.  
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Kedua, perfect bicameralism, yang terjadi apabila kedua kamar 

di parlemen benar-benar seimbang. Sepintas, model ini barangkali 

dinilai tepat. Namun, sesungguhnya perfect bicameralism justru bisa 

menjadi penghambat kinerja kedua kamar di parlemen. Perfect 

bicameralism hanya akan menimbulkan kebingungan di lembaga 

legislatif, sebab wilayah kerja kedua kamar persis seimbang, dan 

terjadi anomali dalam pengambilan keputusan. Perfect bicameralism 

dalam arti yang benar-benar seimbang antara kedua kamar bertendensi 

pada model unikameralisme. Alih-alih membangun bikameralisme, 

ternyata berujung penyeragaman. Penyeragaman dalam dua lembaga 

yang berbeda nama tetapi mempunyai kesamaan persis dalam proses 

dan keseluruhan mekanisme kerja di parlemen atau legislatif.  

Ketiga, model bikameral yang kuat atau strong bicameralism 

atau symmetric bicameralism. Bikameral dikatakan kuat karena kedua 

kamar memiliki kapasitas kekuatan yang nyaris atau hampir sama. 

Masing-masing kamar (majelis tinggi dan majelis rendah) dirancang 

dengan peta kekuatan yang tidak identik, tetapi hampir sama atau 

seimbang.  Ditinjau dari konteks legislasi, misalnya dalam model 

bikameral yang kuat, setiap rancangan undang-undang akan dicek 

oleh kedua kamar. Masing-masing kamar juga mempunyai hak untuk 

menolak atau menyetujui rancanan undang-undang tertentu. Model 

bikameral yang kuat menunjukkan hirarki yang setara. Kedua kamar 

secara struktural memiliki kelembagaan yang berbeda tetapi bekerja 

bersama untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu.  

2. Mengakomodasi Jenis Likely Bikameralism  

Giovanni Sartori juga membagi tiga macam bikameral menurut 

komposisi atau struktur keanggotaan di masing-masing kamar. 

Pertama, bikameral yang memiliki unsur yang sama atau similar 

bicameralism. Unsur yang sama persis antara kamar pertama dan 

kamar kedua bertendensi pada unikameralisme.  

Kedua, bikameral yang unsurnya sangat berbeda atau 

differentiated bicameralism. Rentang perbedaan dari struktur 

komposisi yang terlalu jauh hanya akan menimbulkan kebingunan 
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dalam penyaluran aspirasi. Tidak jarang, hal tersebut justru berujung 

pada kebuntuan proses kerja.  

Ketiga, bikameral yang unsurnya agak berbeda atau likely 

bicameralism. Artinya, komposisi masing-masing kamar memiliki 

tingkat atau rentang perbedaan yang tidak terlalu jauh. Perbedaan 

yang tidak jauh dari masing-masing kamar niscaya ada, sehingga tidak 

terjadi peleburan identitas. Identitas parsial tetap dijaga dalam 

semangat kerja sama. Indonesia merupakan negara kesatuan tetapi 

tetap memberi tempat terhadap otonomi daerah, bhineka tunggal ika. 

Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak bisa memposisikan model 

struktur legislatifnya dalam tataran similar bicameralism atau 

differentiated bicameralism. Similar bicameralism hanya akan 

mengancam pluralitas yang membentang di setiap wilayah Indonesia. 

Begitu juga differentiated bicameralism justru menjadi ancaman 

terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Komposisi 

yang tepat bagi negara Indonesia ialah likely bicameralism yang 

mengacu pada penghargaan tertadap masing-masing entitas dan 

perpaduan dalam kesatuan Negara Indonesia. Perbedaan tetap dihargai 

dan diberi tempat, tetapi perbedaan dalam batas-batas yang telah 

ditetapkan dalam konsensus, dalam volonte generale, kehendak umum 

sebagaimana termaktub dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  

Implementasi model likely bicameralism kurang lebih telah 

termanifestasi dalam prosedural pemilihan para anggota yang duduk 

di lembaga legislatif di Indonesia. Dewan Perwakilan Daerah 

merupakan representasi daerah, dalam hal ini merupakan perwakilan 

dari tiap provinsi di Indonesia. Sementara Dewan Perwakilan Rakyat 

merepresentasi hak politik setiap warga masyarakat Indonesia. 

Rentang perbedaan jumlah (secara komposisi) yang terlampau jauh 

antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah juga 

mengganggu efektivitas kontrol antar kamar. Ketentuan Pasal 76 ayat 

(1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

menentukan bahwa Dewan Perwakilan.  
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Kedua, dalam fungsi anggaran. Pasal 22D Ayat (2) UUD 1945 

menyatakan, …memberikan pertimbangan kepada DPR atas 

rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja 

negara. Sama dengan fungsi legislasi, dalam fungsi anggaran DPD 

juga mempunyai fungsi anggaran yang sangat terbatas yaitu terbatas 

pada memberikan pertimbangan kepada DPR dalam proses 

pembahasan rancangan undang-undang APBN. Padahal, 

pertimbangan hanyalah sebagian kecil saja penggunaan hak dalam 

fungsi anggaran. Semestinya, DPD diberi kewenangan untuk 

mengusulkan, mempertimbangkan, mengubah, dan menetapkan 

anggaran seperti DPR. Menurut Kevin Evans, kalau kesempatan itu 

tidak ada, Majelis Tinggi seharusnya diberi hak menunda persetujuan 

rancangan APBN.
12

 

Ketiga, fungsi pengawasan. Tidak berbeda dengan fungsi 

legislasi dan fungsi anggaran, dalam fungsi pengawasan pun DPD 

mempunyai kewenangan yang sangat terbatas. Pasal 22D Ayat (3) 

UUD 1945 menyatakan bahwa DPD dapat melakukan pengawasan 

atas pelaksanaan undang-undang mengenai: (a) otonomi daerah, (b) 

hubungan pusat dan daerah, (c) pembentukan dan pemekaran serta 

penggabungan daerah, (d) pengelolaan sumber daya alam dan sumber 

daya ekonomi lainnya, (e) pelaksanaan anggaran pendapatan dan 

belanja negara, (f) pajak, (g) pendidikan, dan (h) agama. Kemudian, 

hasil itu disampaikan kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk 

ditindaklanjuti.  

Dengan terbatasnya kewenangan yang dimiliki DPD, sulit 

dibantah bahwa keberadaannlembaga negara ini lebih merupakan sub-

ordinasi dari DPR. Keterbatasan itu memberi makna, gagasan 

menciptakan dua kamar dengan kekuatan berimbang untuk 

mengakomodasi kepentingan daerah dalam menciptakan keadilan 

distribusi kekuasaan gagal karena perubahan UUD 1945 yang bias 

kepentingan DPR. Kegagalan ini akan berdampak pada melemahnya 

artikulasi politik daerah pada setiap proses pembuatan keputusan di 

                                                   
12 evin Evans, (2002), Seputar Sistem Bikameral, dalam Bambang Subianto et.al (edit.), 

Menggagas Ulang Prinsip-prinsip Lembaga Kepresidenan, CPPS Paramadina dan Partnership 
for Governance Reform in Indonesia, Jakarta 
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tingkat nasional. Dengan demikian sulit membantah sinyalemen 

bahwa keberadaan DPD hanya sebagai pelengkap dalam lembaga 

perwakilan rakyat.  

Di samping itu, munculnya rumusan “reaktif” Pasal 7C yang 

menyatakan bahwa Presiden tidak dapat membekukan dan/atau 

membubarkan DPR. Sulit dibantah, Pasal 7C muncul sebagai reaksi 

terhadap sikap mantan Presiden Abdurrahman Wahid yang pernah 

berupaya untuk membubarkan DPR. Dalam konteks kebutuhan 

praktik ketatanegaraan ke depan, rumusan ini menjadi tidak masuk 

akal dengan adanya pilihan untuk tetap mempertahankan sistem 

presidensiil. Di samping itu, rumusan Pasal 7C dapat menimbulkan 

pertanyaan mendasar lainnya yaitu mengapa yang dilarang untuk 

dibekukan dan/atau dibubarkan hanya DPR? Lalu, apakah DPD boleh 

dibekukan dan/atau dibubarkan oleh Presiden?  

Ketidakseimbangan antara DPD dan DPR juga dapat dicermati 

dalam proses pemberhantian presiden dan/atau wakil presiden di 

tengah masa jabatannya (impeachment). Berdasarakan Pasal 7B Ayat 

(1) sampai Ayat (6) UUD 1945, usul pemberhentian dapat diajukan 

kepada MPR dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada 

Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus 

pendapat DPR apabila presiden dan wakil presiden tidak lagi 

memenuhi ketentuan yang terdapat dalam Pasal 7A UUD 1945. Kalau 

Mahkamah Konstitusi membenarkan pendapat DPR, maka MPR akan 

menyelenggarakan sidang untuk memutus usul DPR. Untuk itu, Pasal 

7B Ayat (7) UUD 1945 menentukan, keputusan MPR atas usul 

pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden harus diambil dalam 

rapat paripurna MPR yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari 

jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah 

anggota yang hadir. 

Kalau ditelaah ketentuan kuorum yang dalam proses 

impeachment di MPR, peran DPD dapat diabaikan. Saat ini jumlah 

anggota DPR 550 orang  dan anggota DPD 128 orang. Berarti anggota 

MPR berjumlah 678 orang. Menurut Refly Harun, impeachment dapat 

dilakukan tanpa melibatkan DPD karena jumlah anggota DPR yang 
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550 orang sudah lebih dari ¾ jumlah anggota MPR hanya berjumlah 

508 orang. Hal yang sama juga berlaku dalam proses perubahan UUD 

1945.  Celakanya, menurut Refly Harun lagi, konstitusi menyatakan 

bahwa bahwa MPR terdiri dari anggota-anggota DPR dan DPD. 

Artinya, kehadiran DPD dalam MPR tidak bersifat kelembagaan, 

melainkan perseorangan. Seandainya interpretasi konstitusi 

dipaksakan bahwa MPR ada apabila ada anggota DPR dan DPD yang 

hadir sekaligus, tanpa kehadiran anggota DPD maka forum MPR tidak 

absah, cukup bagi DPR untuk seorang saja anggota DPD agar forum 

MPR menjadi sah. Rakyat secara keseluruhan berjumlah 560 orang. 

Sementara itu, Pasal 22C Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 menetapkan bahwa jumlah seluruh anggota 

Dewan Perwakilan Daerah tidak lebih dari sepertiga anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat.  

Perlu dirancang ulang komposisi jumlah anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah. Paling 

tidak rentang perbedaan antara keduanya agak atau hampir sama, 

dengan cara mengurangi jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat, 

atau menambah jumlah Dewan Perwakilan Daerah. Hal ini 

disesuaikan dengan kekuatan keuangan negara. Alasan mengenai 

komposisi jumlah berkaitan dengan pengambilan keputusan, misalnya 

voting.  

Bagi para anggota DPD, kewenangan-kewenangan yang 

dirumuskan di atas tentu kurang memadai. Apalagi dalam pengalaman 

selama lima tahun DPD periode 2004-2009, telah ternyata bahwa 

keberadaan lembaga DPD ini terasa kurang banyak gunanya dalam 

dinamika sistem ketatanegaraan dalam kenyataan praktik. Karena 

itulah, muncul aspirasi untuk mengadakan (i) Perubahan Kelima UUD 

1945, dan/atau setidaknya (ii) Perubahan UU tentang Susduk yang 

dapat memperkuat kedudukan dan peranan DPD dalam praktik. 

Namun demikian, ide ini kandas, dikarenakan tidak berhasil 

meyakinkan para anggota DPR untuk berbagi peran dengan DPD 

dalam setiap pembentukan undang-undang. Oleh karena itu, di masa 

yang akan datang, meskipun memang disadari perlunya dilakukan 

Perubahan Kelima UUD 1945, tetapi inisiatif untuk itu sebaiknya 
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tidak datang dari kalangan DPD, melainkan haruslah datang dari 

partai-partai politik yang duduk di DPR. 

Dari segi etika, juga kurang elok jikalau inisiatif itu datang dari 

DPD, karena para calon anggota DPD sendiri sebelum terpilih 

menjadi anggota DPD sudah mengetahui persis bahwa yang harus 

dilakukan oleh DPD adalah sebagaimana yang sudah diatur dalam 

UUD 1945 yang sekarang. Mengapa mau menjadi anggota DPD jika 

sejak sebelumnya sudah mengetahui bahwa kedudukan dan peranan 

DPD itu memang tidak sekuat yang diharapkan? Jika sesudah terpilih 

baru mempersoalkan kedudukan DPD yang lemah, akan mudah 

nampak dari luar bahwa para anggota DPD hanya berusaha 

memperbesar kekuasaan sendiri, bukan berpikir tentang nasib rakyat 

di daerah-daerah. 

Ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk memperkuat atau 

menempatkan diri sebagai lembaga yang penting dalam sistem 

ketatanegaraan kita pada periode 2014-2019 yang akan datang. 

Pertama, berikan dukungan kepada ide Perubahan Kelima UUD 1945 

yang datang dari partai-partai politik yang berkuasa; Kedua, 

tingkatkan kinerja dengan „high profile‟ di segala bidang di mata 

publik; Ketiga, setiap anggota DPD sebaiknya mengalihkan sasaran 

kritik, bukan kepada DPR yang merasa disaingi oleh DPD, tetapi 

justru aktif dan kritis terhadap jalannya pemerintahan sesuai dengan 

kewenangannya. DPR harus diperlakukan sebagai partner, bukan 

saingan. 

Keempat, perjuangkan melalui undang-undang susduk agar 

pimpinan MPR dirangkap oleh pimpinan DPR dan DPD. Misalnya, 

Ketua DPR adalah Ketua MPR, sedangkan Ketua DPD sebaga Wakil 

Ketua MPR. Adakan dialogue-dialogue dan lobi-lobi informal dan 

tertutup dengan pimpinan partai-partai politik mengenai kemungkinan 

peningkatan kedudukan DPD di masa yang akan datang. Namun 

demikian, pendekatan-pendekatan semacam ini jangan memberikan 

kesan kepada publik bahwa inisiatif untuk memperbesar kekuasaan 

datang dari kalangan DPD sendiri. Kelima, dan hal-hal lain yang dapat 

didiskusikan bersama, sehngga kinerja DPD dapat menjalan lebih 
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efektif dan dirasakan kebergunaannya dalam sistem politik dan 

ketatanegaraan kita berdasarkan UUD 1945. 

 

KESIMPULAN 

Dengan kewenangan yang begitu terbatas, DPD tidak dapat 

mempunyai fungsi legislasi. Bagaimanapun, dalam teori perundang-

undangan, fungsi legislasi harus dilihat secara utuh yaitu dimulai dari 

proses pengajuan sampai menyetujui sebuah RUU menjadi undang-

undang. Ketimpangan fungsi legislasi menjadi semakin nyata dengan 

adanya Pasal 20 Ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa 

kekuasaan membentuk undang-undang berada di tangan DPR. Tidak 

hanya itu, Pasal 20A Ayat (1) UUD 1945 secara eksplisit menentukan 

bahwa fungsi legislasi hanya dimiliki oleh DPR. 

 Sama dengan fungsi legislasi, dalam fungsi anggaran DPD 

juga mempunyai fungsi anggaran yang sangat terbatas yaitu terbatas 

pada memberikan pertimbangan kepada DPR dalam proses 

pembahasan rancangan undang-undang APBN. Padahal, 

pertimbangan hanyalah sebagian kecil saja penggunaan hak dalam 

fungsi anggaran. 

Fungsi pengawasan. Tidak berbeda dengan fungsi legislasi dan 

fungsi anggaran, dalam fungsi pengawasan pun DPD mempunyai 

kewenangan yang sangat terbatas. Pasal 22D Ayat (3) UUD 1945 

menyatakan bahwa DPD dapat melakukan pengawasan atas 

pelaksanaan undang-undang mengenai: (a) otonomi daerah, (b) 

hubungan pusat dan daerah, (c) pembentukan dan pemekaran serta 

penggabungan daerah, (d) pengelolaan sumber daya alam dan sumber 

daya ekonomi lainnya, (e) pelaksanaan anggaran pendapatan dan 

belanja negara, (f) pajak, (g) pendidikan, dan (h) agama. Kemudian, 

hasil itu disampaikan kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk 

ditindaklanjuti.  

Ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk memperkuat atau 

menempatkan diri sebagai lembaga yang penting dalam sistem 

ketatanegaraan kita pada periode 20014-2019 yang akan datang. 
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Pertama, berikan dukungan kepada ide Perubahan Kelima UUD 1945 

yang datang dari partai-partai politik yang berkuasa; Kedua, 

tingkatkan kinerja dengan „high profile‟ di segala bidang di mata 

publik; Ketiga, setiap anggota DPD sebaiknya mengalihkan sasaran 

kritik, bukan kepada DPR yang merasa disaingi oleh DPD, tetapi 

justru aktif dan kritis terhadap jalannya pemerintahan sesuai dengan 

kewenangannya. DPR harus diperlakukan sebagai partner, bukan 

saingan. 
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MENGUKUR KINERJA ANGGOTA DPD RI 

 

Oleh : Saibansah Dardani 

 

 

Bagaimana mengukur kinerja seorang anggota DPD RI? 

Melalui pertanyaan ini, saya ingin mengajak kita semua untuk melihat 

kembali hasil putusan Sidang Umum MPR Tahun 1999, 2000, 2001 

serta tahun 2002. Yaitu, mengubah pasal-pasal UUD 1945 khususnya 

juga Pasal 2 Ayat (1). Pasal 2 Ayat (1) yang berbunyi, “Majelis 

Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui 

pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan Undang-undang”. 

Melalui perubahan tersebut keanggotaan MPR yang berasal dari 

utusan golongan dihapus dan yang berasal dari utusan daerah diubah 

menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah. Masalahnya, setelah 

DPD terbentuk dan berkiprah, kelahiranya tidak dilengkapi dengan 

"jenis kelamin" yang jelas. Laki tidak, perempuan juga enggak. Itulah 

gambaran mengenai DPD RI saat ini.  

Dengan kewenangan yang dibatasi bahka "dikebiri", 

menempatkan posisi seorang anggota DPD RI bak "pembantu" 

anggota DPD RI. Hanya saja, sebagai "pembantu" anggota DPD RI 

saat ini tidak diberi kejelasan apa "yang boleh" dan apa "yang tidak 

boleh" dikerjakan.  

Tidak semua dari tiga Tupoksi anggota DPD RI dapat dilakukan 

oleh sang "pembantu". Anggota DPD RI hanya boleh "membantu" 

mengawasi jalannya pemerintahan dan penerapan undang-undang. 

Atau, mengusulkan sebuah undang-udang serta menyampaikan pokok 

pikiran dan gagasan.  

Sedangkan untuk proses pembuatan undang-undang, tidak 

semuanya "pembantu" dilibatkan. Itulah makanya, "kodrat" anggota 
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DPD RI itu hingga hari ini masih dipertanyakan, laki kah atau 

perempuan. 

Meskipun, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sudah memberi 

ruang lebih besar kepada anggota DPD RI untuk lebih berkiprah 

dalam kegiatan di parlemen. Yaitu, hasil uji materi Undang-undang 

nomor 20 tahun 2009 tentang MPR, DPD, DPD dan DPDD.  

Pada 27 Maret 2007 lalu, MK telah mendudukkan kewenangan 

legislasi DPD RI sebagaimana diatur dalam konstitusi. Pengembalian 

kewenangan itu sebelumnya berdasarkan pada pengajuan permohonan 

uji materi UU MD3 dan UUP3 yang dilakukan DPD RI.  

Tegasnya, DPD memiliki peran yang sama DPD dalam 

penyusunan undang-undang. Sayangnya, perubahan peran ini justru 

masih dipandang oleh Parpol sebagai pergeseran peran dan resourse 

yang dikelola DPD selama ini.  

Maka, kembali pada pertanyaan di atas, bagaimana mengukur 

kinerja seorang anggota DPD RI? Kembali kepada kinerja masing-

masing anggota DPD RI. Jika masyarakat dapat melihat kinerja 

anggota DPD RI melalui undang-undang yang dihasilkan. Bagaimana 

dengan kinerja DPD RI? 

Di media berperan penting bagi anggota DPD RI. Yaitu, 

mensosialisasikan kinerja masing-masing anggota DPD RI. DPD RI 

secara kelembagaan harus dapat memperjuangkan alokasi anggaran 

lebih besar untuk belanja publikasi. Karena dengan begitulah, 

masyarakat dapat melihat kinerja seorang anggota DPD RI.  

Dan memang, seperti disampaikan oleh pakar hukum tata 

negara Refli Harun menilai penguatan kinerja DPD bisa melalui 

kelembagaan (institusional) dan individual perorangan) anggotanya. 

Masing-masing anggota dapat melaksanakan fungsi dan tugasnya. 

Secara individual DPD harus meningkatkan kinerjanya dengan 

meningkatkan performancenya secara individu. Seperti dilakukan 

Fahira Idris. Sebab, bagaimana pun sulit jika harus dibandingkan 

dengan DPD RI. DPD RI bagaimana pun dalam pembahasan APBN, 

rakyat tetap menunggu putusan DPD RI. Bukan DPD RI.  

www.m
pr

.g
o.

id



Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia 207 

 

Dengan demikian, peran DPD RI lebih kepada individual. 

Yaitu, harus mampu merespon berbagai peristiwa yang ada khususnya 

di daerah seperti kasus freeport, pertambangan, dan lain-lain terkait 

kekayaan alam di daerah, sehingga bisa menjadi news maker 

(pembuat berita).  

Intinya, untuk mengukur kinerja seorang anggota DPD RI dapat 

dilihat dari seberapa banyak kinerjanya tercover media. Itu! 
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OPTIMALISASI FUNGSI LEGISLASI  

DEWAN PERWAKILAN DAEAH  

DALAM RANGKA PENGUATAN KELEMBAGAAN 

 

Oleh : Seftia Azrianti 

 

 

PENDAHULUAN 

Dalam kelembagaan negara, salah satu tujuan utama amandemen 

UUD 1945 adalah untuk menata keseimbangan (check and balance) 

antaralembaga negara. Hubungan itu ditata sedemikian rupa sehingga 

tidak terjadi pemusatan kekuasaan pada salah satu insititusi negara 

saja. Dengan penumpukan kekuasaan pada satu institusi negara maka  

Kehidupan ketatanegaraan yang lebih demokratik  tidak mungkin 

diwujudkan. 

Dalam perjalannanya sistem ketatanegaraan Indonesia 

mengalami perubahanyang sangat mendasar sejak adanya amandemen 

UUD 1945 yang dilakukan MPR pada tahun 1999 sampai dengan 

2002. Perubahan tersebut dilator belakangi adanya kehendak check 

and balance yang setara dans eimbang di antara cabang-cabang 

kekuasaan, mewujudkan supremasi hukum dan ekadilan, serta 

menjamin da melindungi hak asasi manusia.  

Bentuk nyata dari perubahan mendasar dari hasil amandemen 

UUD 1945 adalah perbedaan yang subtansial tentang kelembagaan 

negara menurut UUD 1945. Secara kronologis subtansi pengaturan 

kelembagaan negara dalam perubahan UUD 1945 adalahs ebagai 

berikut perubahan pertama UUD 1945 memuat pengendalian 

kekuasaan presisden dan tugas serta wewenang Dewan Perwakilan 

Rakyat dan preiden dalam hal pembentukan undnag-undang. 

Perubahan kedua, UUD 1945 menata ulang keanggotaan, fungsi, hak 

maupun cara pengisiannya. perubahan ketiga membahas ulang 

kedudukan dannkekuasaan MPR, jabatan presiden yang ebrlaitan 

dengan tata cara pemilihan secara langsung. pembentukan lembaga 
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negara baru yaitu mahkamah konstitusi, Dewan Perwakilan Daerah, 

dan Komisi Yudisial serta pengaturan tambahan Bahan Pemeriksa 

Kekuangan ndan perubahan keempat UUD 1945 meliputi keanggotan 

MPR , pemilihan presiden dan wakil presiden dan tahap kedua dan 

kemungkinan presiden/wakil presiden berhalangan tetap serta 

kewenangan presiden.  

Mencermati amademen UUD 1945memberikan implikasi 

kepada DPR menjadi lembaga supreme di antara lembaga-lembaga 

yanga da. dengan kondisi ini kedudukan DPR heavy daripada DPD 

dengan hegemoninya yang dominan karena DPR dalam prsoses 

legislasi DPR sbagai lembaga penentu kata putus dalam membentuk 

dan memberi persetujuan terhadap agenda kenegaraan. mengingat 

didalam tatanannya DPD merupakan bagian dari legislative yang 

seharusnya mempunyai andil didalam pembuatan perundang-

undangan.  

Produk legislative adalah produk peraturan yang ditetapkab 

oleh atau dengan melibatkan peran lembaga perwakilan rakyat baik 

sebagai legislator ataupun co legislator, dalam sistem hukum 

Indonesia dewasa ini, pada tingkat nasional yang dapat disebut 

sebagai lembaga legislator utama adalah dewan perwakilan rakyat 

(DPR) perkataan legislator utama itu penting untuk membedakannya 

dengan lembaga legislative yang  bersifat penunjang atau sebagai co-

legislator. 

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) kedudukannya tidak setara 

dengan DPR tidak dapat disebut dengan legislator utama. sifat 

kelembagaannya hanya menunjang auxiullay organ terhadap fungsi 

legislative oleh DPR atau co legislator. 

DPD sebagai lembaga baru merupakan hasil penyempurnaan 

dalam hal representasi rakyat diparlemen dari latarbelakang menurut 

perancang UUD 1945 DPR merupakan wakil sadah dari partai politik 

akan tetapi tidak semua orang masuk kedalam partai politik sehingg 

DPR tidak mewakili seluruh rakyat. sehingga lahir DPD mengesahkan 

bahwa di Indonesia menganut sistem ketatanegaraan lembaga yang 

bicameral (sistem dua kamar) 
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PEMBAHASAN 

Pembentukan Dewan Perwakilan Daerah dimaksudkan agar 

mekanisme check and balance dapat berjalan relative seimbang 

terutama yang ebrkaitan dengan kenijakan di pusat dan kebijakan 

daerah. menurut Ramlan Surbakti beberapa pertmbangan Indonesia 

membentuk DPD adalah pertama distribusi penduduk Indonesia 

menurut eilayah sangat timpang dan terlampau besar terkonsentrasi di 

jawa. dan kedua sejarah Indonesia menunjukkan aspirasi kedaerahan 

sangat nyata dan mempunyai basis materill yang sangat kuat yaitu 

adalanya prularisme daerah otonom se[erti daerah-daerah istimewa 

dan daerah khusus. 

Adapun kedudukan lembaga DPD Pasal 22 UUD 1945 dan UU 

MD3  menetapkan DPD adalah merupakan lembaga perwakilan 

daerah yang berkedudukan sebagai lembaga negara. dan anggita DPD 

dari setiap provinsi ditetapkan sebanyak empat orang.  

Dalam perspektif otonomi daerah seharusnya pengoptimalan 

peran pemerintah daerah dalam melakukan kewenanganya untuk 

memberikan pelayanan kepada rakyat harus menjadi strategi utama  

namun yang saat ini sering ditemukan adalah malahan menjadi isu 

primer adalah tentang tarik ukurnya kewenangan dinatara pemerintah 

pusat maupun provinsi dan kabupaten/kota. 

Dewan perwakilan daerah sebagai lembaga legislative 

seharusnya memiliki dan mempunyai fungsi legislasi namun hal ini 

seperti lembaga yang ada tapi tiada yang artinya dinyatakan sebagai 

lembaga legislative tetapi fungsi legilsasinya tidak ada hal ini bisa 

dikatakan sebagai lembaga negara yang mandul hal ini terlihat dari 

fungsi DPD dialam UUD 1945 yaitu DPD pada Pasal 22 D ayat 2 

UUD 1945 hanya memberikan kewenangan kepada DPD sampai 

sebatas pembahasan rancangan Undang-undang bersama DPR namun 

itu hanya sebatas hal hal yangd itentukan didalam UUD 1945 dan juga 

hanya sekedar memberi pertimbangan kepada DPR dalam draft UU 

APBN serta UU yang berkaitan dengan pajak,pendidikan, dan agama. 

Dengan kewenangannya yangs ekarang DPD sama sekali tidak 

bisa dikatakan memilik fungsi legislasi. karena menurur saldi isra  

fungsi legislasi harus dilihat secara utuh mulaid ari proses pengajuan 
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sampai menyetujui rancangan undang-undang. ketimpangan didalam 

UUD 1945 inilah yang melahirkan perluasan ketimpanganmlain 

didalam undang-udnag sebagai peratruan di bawah undang-undang 

Dasar menurt hierarki peraturan perudnang-undnagan kita. dimulai 

dari UU nomor 22 tahun 2003 hingga perubahannya UU nomor 17 

tahun 2014. 

menurtu konsep sistem ketatanegaraan yang menganut 

bicameral murni, kedua kamar diberi tugas dan wewenang yang sama 

misalnya dalam menetapkan undang-udnang,s edang yang terjadi di 

Indonesia khususnya pada lembaga DPD dan DPR konsep bicameral 

tidak dijalankan dengan pembagian fungsi dan wewenang yang sama. 

lembaga perwakilan merupakan lembaga representatif yang 

memiliki fungsi representasi yang akan melahirkan fungsi fungsi lain 

seperrti fungsi legislasi, menurut jimliy asshidiqie menyatakan bahwa 

awalnya DPD dimaksudkan kamar kedua (second bicameral)  di 

indoensai. namun ketentuan kamar kedua harus memenuhi persyaratan 

bikameralisme, yaitu kedua kamar sama sama punya otoritas 

menjalankan fungsi legislative . DPD sama sekali tidak mempunyai 

kekuasaan legislative. Pasal 22 UUD 1945 meniratkan tidak ada 

satupun dari pasal didalam UUD 1945 yang meyatakan fungsi DPD 

sebagai pembuat Undang-undang meskipun itu sekalipun berkaitan 

dengan masalah daerah. 

pembentukan lembaga DPD bukanlah tanpa alasan mengingat 

sistem geografi di Indonesia maka dengan adanya DPD dapat 

mewakili secara kelseluruhan masyarat atau rakyat di 

indoensia.namun kenyataannya setelah lembaga ini lahir lembaga ini 

tidak mempunyai kewenangan yang sepadan untuk menjalankan dan 

memperjuangkan asprasi rakyat indoensia. diantara hambatan dari 

kenyataan yang ada didalam UU nomor 17 tentang MD3 pun tidak 

ada makna menjelaskan fungsi legislasi didalam DPD . DPD hanya 

sebatas mengajukan RUU dan hasilnya juga diputuskan oleo 

preseiden, ikut membahas undang-undang tetapi undnag-undang 

tersebut hanya di batas undang undang tertentu, seperti undang-

undnag yang  erkaitan dengan otonomi daerah hubungan pusat dan 

daerah, pembentukan pemekaran,dan penggabungan daerah 
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pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi laiinya serta 

peimbangan keuangna dipusat dan didaerah dan untuk hal krusial 

mengenai daerah pun DPD tidak memiliki kewennagan untuk 

memutuskan undang-undang yang berkaitan tersebut.  

Menurut adam bachtiar sebenarnya dalam ranah konstitusi DPD 

mempunyai kewenangan legislasi cukup signifikan karena fungsi 

legislasi DPD adalah mengusulkan dan ikut membahas RUU tertentu. 

merujuk pengertian ikut membahas dalam pasal 20 ayat 2 menurut 

pengertian bahwa ikut membahas adalah hingga pada tahap 

memutuskan. hal ini juga dapat dilihat pengertian umum sebagaimana 

dijelaskan dalam kamus besar bahasa Indonesia. 

Dasar perlunya kamar kedua adalah untuk mencegah kesalahan 

legislasi yang dilakukan oleh satu kamar, untuk mencipakan prinsip 

saling memgotrol didalam parlemen, agar kebijakan atau keputusan 

yang dibuat dapat memperoleh dukungan mayoritas sehingga dapat 

diterima dan stabil, penyederhanaan sistem perwakilan dngan 

menghilangkan usnur golongan, adanya integrasi kepermtimgan 

daerah, dan legislasi lebih produktif karena dapat dilakukan oleo 

setiap kamar. 

Kekuasaan DPD mendekati ekkuasaan Bundsret di Austria 

dalam hal bajhwa semua kekuassa yang dimiliki berujung pada kamar 

pertama namun bundsret dapat mengajukan keberatan terhadap RUU 

yang telah ditujui oleo nationalret walaupun keberatan tersebut dapat 

ditolak melalui persidangan khusus. 

Berkaitan dengan UU MD3 yang ebberapa pasal tentang DPD 

sudad diperbaik dari putusan MK nomor 92 tahun 2012 belum 

terealisasi secara ekseluruhan didalam undang-undnag MD3 yang 

baru yaitu undang-undang nomor 17 tahun 2014. hal ini dilihat dari 

pengabaian DPR dan presiden yang tidak melibatkan UU MD3 dapat 

dipandang pelecehan terhadap putusan MK dengan demikian 

pembentukan II MD3 telah cacat formal. adanya hak dan wewenang 

DPD mengajukan dan membahas semua RUU yang ebrkaitan dengan 

otoda dan materi muatan lainnya bentuk partisipasin dan pemerataan 

kewenangan yang seimbang, hal ini ditunjukkan agar otonomi daerah 

dalam politik hukum nasional tidak menjadi bias ekepntingan.  
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keterlibatan DPD damlam prsoes legislasi justru menyelesaikan 

masalah secara tuntas berkaitan dengan kepentingan otonomi daerah 

lainnya jika hgnaya DPR yang ebrperan tanpa DPD persoalan otonomi 

daerah dalam proses legislasi seperti masala yang disapu secara diam 

diam, artinya masalah hanya selesai pada elit politik tidak pada praktis 

di daerah. 

UU MD3 yang mengatur kewenangan DPD sebagian besar 

dirumuskan tidak sesuai dengan UUD 1945 padahal DPD dibentuk 

utnuk mengikut sertakan daerah dalam penyelenggaraan negara. 

bukan sekedar aksesoris dalam sister perwakilan Indonesia.  

 

KESIMPULAN 

Dapat disimpulkan bahwa memang sudah jelas bahwasannya 

DPD bukan merupakan lembaga legislative melainkan hanya sekedar 

lembaga co-legislator. hal ini dpaat diliat bahwannya tidak ada 

satupun fungsi dalam semua peraturan perundang-undnagan yang 

berkaitan dengan DPD menjelaskan bawa DPD adalah lembaga 

legislative dengan fungsi legislatifnya.  hal ini juga dapat dilihat 

dalam Pasal 22 D UUD 1945 dan dijabarkan didalam UU MD3 yang 

menyebutkan bahwa DPD hanya berwenang mengajukan RUU 

tententu yang beraitan denganhal hal yang telah ditentukan dalam 

pasal tersebut namun disayngkan DPD RI hanya ikut membahas 

usulannya pada tingkat pertama sedangkan dalam tataran memutuskan 

usulan tersebut menjadi udnang-undang DPD RI tidak mepunyai 

kewenangan sama sekaliKemudian DPD RI hanya bisa melakukan 

pengawasan dengan dasar perimbangan tanpa bisa memutuskan 

pertimbangan tersebut karena semua akan diserahkan kepada DPR , 

namun tidak ada transpari berikutnya dari DPR akan tindak lanjut dari 

pertimbangan tersebut, bahkan sekalipun untuk melayangkan 

keberatan terhadap tindakan pengambilan keputusan tersebut.  
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PENGUATAN FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN 

DAERAH DALAM SISTEM BIKAMERAL INDONESIA 

 

Oleh : Syarifa Yana, S.H., M.H 

 

 

PENDAHULUAN 

Berdasarkan sejarah yang ada, Indonesia sudah empat kali 

melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Perubahan 

itu dilakukan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam kurun 

waktu 1999 sampai dengan 2002. Amandemen tersebut berdampak 

pada perubahan terhadap sistem ketatanegaraan serta semakin 

menegaskan bahwa Indonesia menjalankan prinsip demokrasi.
1
 

Dilakukannya amandemen terhadap UUD NRI Tahun 1945 

dimaksudkan untuk menghidupkan kembali konsep trias politica 

dengan prinsip check and balance antara lembaga Negara. Sehingga 

kekuasaan tidak berpusat pada satu atau beberapa lembaga Negara 

yang ada. Salah satu perubahan terhadap struktur ketetanegaraan 

adalah perubahan menyangkut badan perwakilan rakyat, dimana 

lembaga MPR tidak lagi merupakan satu-satunya penyelenggaran 

kedaulatan rakyat. Selain perubahan ketentuan mengenai MPR dan 

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dibentuk pula Dewan Perwakilan 

Daerah (DPD)
2
 sebagai lembaga perwakilan yang baru.  

DPD dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan peran serta 

daerah-daerah di Indonesia dalam pengelolaan Negara khususnya 

                                                   
1 Secara teoritik dikatakan bahwa dalam sebuah negara yang demokrasi setiap warga negara dan 

unit-unit politik harus diwakili dan terwakili. Badan-badan perwakilan tersebut lazim disebut 
parlemen. Salah satu isu yang paling fundamental adalah penentuan berapa jumlah kamar dalam 

parlemen tersebut dan bagaimana proses pengambilan keputusan serta proses legislasi yang 

diemban oleh parlemen tersebut. King Faisal Sulaiman, Sistem Bikameral dalam Spektrum 
Lembaga Parlemen Indonesia, Yogyakarta, UII Press, 2013, Hlm. 22  
2 Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat lahir pada saat dilakukannya amandemen ketiga pada 
tahun 2001 dan diatur dalam Pasal 22 C dan 22 D UUDNRI Tahun 1945 
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pembentukan kebijakan-kebijakan nasional dan pengawasan serta 

sebagai bagian dari gagasan membentuk dua kamar (bikameral) 

sebagai perimbangan dalam melaksanakan mekanisme check and 

balance antar kamar di lembaga perwakilan rakyat. 

Adanya perubahan terhadap UUDNRI Tahun 1945 menegaskan 

bahwa DPD dan DPR merupakan sistem perwakilan, dimana 

perwakilan wilayah/ daerah (spatial/ Regional Representation) 

melalui DPD sedangkan perwakilan yang didasarkan pada 

keterwakilan politik (Political Representation) melalui DPR. 

Di Indonesia, hubungan antar kamar yaitu DPR dan DPD tidak 

mungkin menciptakan bikameral yang efektif. Pasalnya UUDNRI 

Tahun 1945 menegaskan dalam Pasal 20A ayat (1) bahwa DPR 

memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. 

Sementara fungsi tersebut tidak dimiliki oleh DPD. Pasal 20A ayat (1) 

dinilai lebih meninggikan fungsi DPR dibandingkan dengan DPD. 

Dari ketentuan yang demikian memberi pernyataan tegas bahwa 

kekuasaan membuat undang-undang hanya menjadi monopoli dari 

lembaga DPR sedangkan DPD hanya sebagai komplementer dari DPR 

semata.  

 

PELAKSANAAN FUGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN 

DAERAH DALAM SISTEM LEMBAGA PERWAKILAN 

RAKYAT 

Dalam Negara hukum yang menganut prinsip-prinsip 

kedaulatan rakyat, lahirnya lembaga perwakilan rakyat merupakan 

sebuah keniscahayaan. Dimana melalui perwakilan yang dipilih atau 

ditunjuklah diperoleh kesempatan untuk mempengaruhi pembentukan 

sebuah kebijakan. Oleh karena itu setiap keputusan baik yang bersifat 

kebijakan maupun undang-undang mengikat seluruh lapisan 

masyarakat.
3
 

                                                   
3 Sirajuddin dan Winardi, Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia, Malang, Setara Press, 
2015, Hlm. 92 
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Salah satu lembaga perwakilan rakyat di Indonesia adalah DPD 

yang diberi kewenangan untuk melaksanakan perannya berdasarkan 

perubahan ketiga UUDNRI Tahun 1945 melalui Pasal 22C dan 22D. 

Pembentukan DPD dimaksudkan dalam rangka mereformasi struktur 

perwakilan rakyat menjadi bikameral yang terdiri dari DPR dan DPD. 

Dengan struktrur bikameral diharapkan proses legislasi dapat 

dilaksanakan dengan sistem double check yang memungkinkan 

representasi kepentingan seluruh rakyat dapat disalurkan.  

Namun dalam kenyataan yang terjadi kewenangan yang 

diberikan kepada DPD tidak memposisikan lembaga tersebut setara 

dengan DPR. Kewenangan yang diberikan seakan hanya sebagai 

komplementer dari pada kewenangan yang ada pada DPR.  Hal ini 

terlihat dalam kewenangan DPD yang dijabarkan dalam Pasal 22 D 

UUDNRI Tahun 1945. 

Pasal 22D  

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 undangundang 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 
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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 Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari 

jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam 

undang-undang.’’ 

Dalam pasal diatas terlihat jelas bahwa kewenangan yang 

diberikan kepada DPD sangat dibatasi. DPD dinilai tidak mempunyai 

taring dalam posisinya sebagai perwakilan rakyat. DPD sangat lemah, 

kewenangannya hanya dalam takaran pengusul Rancangan Undang-

Undang (RUU) itupun hanya dalam permasalahan yang dihadapi 

daerah. Selain itu, walaupun DPD dapat ikut serta dalam pembahasan 

RUU yang berkaitan dengan daerah, namun DPD hanya bisa 

memberikan pertimbangan tanpa bisa berperan sebagai penentu/ 

pemutus arah kebijakan yang dibahas. Banyak pakar menyatakan 

bahwa kewengan yang diberikan konstitusi pada DPD hanya sebagai 

dewan pertimbangan DPR.  

Bagir Manan menyatakan bahwa DPD bukanlah badan legislatif 

penuh. DPD hanya berwenang membahas RUU dibidang tertentu saja 

yang disebut secara enumeratif dalam UUDNRI Tahun 1945. 

Terhadap hal-hal lain, pembentukan undang-undang hanya ada pada 

DPR dan Pemerintah. Dengan demikian rumusan baru UUDNRI 

Tahun 1945 tidak mencerminkan gagasan untuk mengikutsertakan 

daerah dalam penyelenggaraan seluruh praktik dan pengelolaan 

Negara.
4
 

Menurut penulis bahwa kewenangan yang diberikan pada DPD 

tidaklah bisa dikatakan sebagai fungsi legislasi. Karena fungsi 

legislasi bukan hanya berbicara pada tahap pengusul, namun fungsi ini 

baru dapat dikatakan berjalan jika dilaksanakan sampai dengan akhir 

tahapnya yaitu memutus atau menentukan arah kebijakan yang 

diusulkan. Jadi fungsi legislasi harus dimulai dari tahap pertama yaitu 

mengusulkan, memberi pertimbangan dan ikut dalam mengambil 

                                                   
4 Ni’matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta, PT Raja Grafinsi, 2005, Hlm. 154 
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keputusan. Sementara itu DPD tidak diberi kewenganan yang 

demikian, jadi tidak dapat dikatakan lembaga ini sebagai legislator. 

Kewenangan yang diberikan pada DPD tidaklah mencerminkan 

semangat awal ketika pembahasan pembentukannya, yaitu sebagai 

wadah check and balance di lembaga legislatif yang selama ini 

sentralistik di DPR. Dengan tidak adanya kewenangan yang penuh 

pada DPD, dikhawatirkan bahwa aspirasi dari daerah tidak dapat 

diperjuangkan secara utuh dalam tataran nasional. 

Jika dibandingkan dengan Negara yang juga menganut sistem 

bikameral seperti Amerika Serikat, sistem bikameral yang dijalankan 

Indonesia berbeda. Amerika Serikat dalam konstitusinya mengatur 

posisi senat (DPD) dan house of representative (DPR) sama kuatnya 

yaitu sebagai anggota Congress. Dalam membuat undang-undang 

misalnya, RUU yang diusul oleh senat dan house of representative 

harus menadapatkan persetujuan kedua dewan secara sendiri-sendiri. 

Setelah itu baru dibawa ke Presiden untuk mendapatkan pengesahan. 

Artinya antara dua lembaga senat dan house of representative 

mempunyai posisi yang setara dalam proses legislasi. Hal ini sangat 

berbeda jauh dengan praktek bikameral yang dilaksanakan di 

Indonesia, dimana hanya DPR dan Pemerintah yang mempunyai 

kekuasaan membuat undang-undang. 

 

KEWENANGAN DPD PASCA PUTUSAN MAHKAMAH 

KONSTITUSI  

Berkaitan dengan tidak adanya kewenangan yang penuh pada 

DPD memunculkan pengujian materiel ke Mahkamah Konstitusi atas 

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3), 

dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (P3) untuk mempertegas 

konstitusionalitas kewenangan legislasi DPD sebagaimana ketentuan 

Pasal 22 D UUDNRI Tahun 1945.  
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Pengujian tersebut melahirkan putusan Mahkamah konstitusi 

Nomor 92/PUU-X/2012 yang menyimpulkan lima pokok 

konstitusional DPD. Pertama, agar DPD terlibat secara setara dalam 

penyusunan program legislasi nasional. Kedua, rancangan undang-

undang yang dihasilkan diperlakukan sama dengan RUU dari presiden 

dan DPR. Ketiga, terlibat dalam pembahasan RUU tertentu dari awal 

hingga akhir. Keempat, pembahasan RUU tertentu bersifat 3 pihak 

(tripartit), yaitu DPR, DPD, dan presiden. Kelima, sebagai bagian tak 

terpisahkan dari proses pembahasan RUU tertentu, DPD terlibat pula 

dalam proses persetujuan sebuah RUU yang dibahas secara tripartit.
5
  

Pengujian kewenangan konstitusional DPD yang tercantum 

dalam Pasal 22D UUDNRI Tahun 1945 dilakukan untuk menemukan 

dasar konstitusional yang menyatakan serta membenarkan bahwa 

dalam konteks Pasal 22D, DPD memiliki kewenangan yang setara 

dengan DPR dan presiden. Hal yang akan dibahas terutama terkait 

dengan kewenangan DPD untuk membahas RUU yang tercantum 

dalam Pasal 22D ayat (2) dari awal hingga akhir termasuk tahap 

persetujuan.  

Dalam permohonan pengujian di Mahkamah Konstitusi 

terhadap UU No.12 Tahun 2011 tentang P3 dan UU No. 27 Tahun 

2009 MD3, bahwa Mahkamah Konstitusi telah memutuskan terhadap 

eksistensi DPD dalam fungsi legislasi. Peran DPD yang sebelumnya 

diberikan oleh UUDNRI Tahun  1945 kini tidak lagi diamputasi oleh 

UU MD3 dan UU P3.  

Dari putusan MK tersebut, DPD secara konstitusional telah 

mengalami penguatan dalam tiga aspek, yakni pertama, kewenangan 

DPD dalam mengusulkan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang 

berkaitan dengan daerah; Kedua, kewenangan DPD ikut membahas 

RUU yang berkaitan dengan daerah; Ketiga, keterlibatan DPD dalam 

penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Pada prinsipnya 

pembahasan awal rancangan undang-undang melibatkan tiga lembaga 

                                                   
5 Khamami Zada, Kewenangan Legislasi Dewan Perwakilan Daerah dalam Reformasi 
Kelembagaan Perwakilan Pasca Putusan Mahkamah konstitusi, 

journal.uinjkt.ac.id/index.php/citahukum/article/view/1839, diakses pada hari Rabu 28 
September 2016, Pukul. 17.00 WIB 
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(tripartit). Oleh karenanya, selain disampaikan secara tertulis oleh 

pimpinan DPD kepada pimpinan DPR, juga harus pula 

mengikutsertakan presiden dalam suatu RUU beserta penjelasan atau 

keterangan dan/atau naskah akademik. Adanya putusan MK atas 

penguatan kewenangan DPD  dalam legislasi adalah merupakan 

sebuah keniscayaan dan harus dilaksanakan 

Namun kewenangan DPD yang telah dikuatkan dalam Putusan 

Mahkamah Konstitusi dilemahkan kembali melalui pembentukan UU 

MD3 yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 

Tentang MD3. UU MD3 terbaru dianggap telah inskonstitusional 

materiel. Salah satu inskonstitusionalnya adalah dalam fungsi 

legislasi, yaitu mengenai pemasungan konstitusional terhadap DPD 

karena RUU yang diajukan DPD difilter oleh pimpinan DPR untuk 

disampaikan kepada Presiden. Lagi-lagi DPR memposisikan 

lembaganya diatas DPD dalam fungsi legislasi. 

Adanya perumusan kembali UU MD3 yang tidak menganulir 

putusan MK sebelumnya dianggap menghinakan MK sebagai salah 

satu lembaga Negara yang diberi kewenangan sebagai pengawal dari 

konstitusi (The Guardian of the constitusional), dimana putusannya 

bersifat final dan mengikat (final and binding). 

 

PENGUATAN KEWENANGAN DPD MELALUI 

AMANDEMEN UUD NRI TAHUN 1945 

Perubahan terhadap UUD NRI Tahun 1945 yang pernah 

dilakukan hingga empat kali pada kurun waktu 1999 sampai 2002 

yang membentuk DPD dan memberikan kewenangan pada lembaga 

tersebut tidaklah menampilkan bahwa lembaga tersebut merupakan 

salah satu lembaga perwakilan yang dapat menjembati kebijakan dan 

regulasi pada skala nasional.  

Terjadinya perubahan pada konstitusi tersebut yang awalnya 

semacam perubahan strategi dari pola representasi daerah melalui 

penempatan utusan daerah/ golongan di MPR dengan pola 

representasi melalui dewan yang khusus ditugasi konstitusi untuk 
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memperjuangkan kepentingan daerah belumlah dapat dimaknai seperti 

apa yang diinginkan ketika mengadakan perubahan terhadap lembaga 

perwakilan. 

Dari masalah yang dihadapi lembaga DPD sebagai lembaga 

perwakilan perlu kiranya melakukan penguatan atas kewenangan dari 

lembaga tersebut agar tidak lagi disimpangi dalam pelaksanaannya. 

Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengandemen 

kembali UUDNRI Tahun 1945. Penyempurnaan UUDNRI Tahun 

1945 kelak harus memberikan perubahan dengan menguatkan kembali 

kewenangan DPD dengan menambah atau menegaskan secara ekplesit 

bahwa DPD mempunyai kewenangan legislasi sebagai lembaga 

perwakilan.  

Dengan dilakukannya amandemen terhadap UUDNRI Tahun 

1945 juga dianggap sebagai bentuk apresiasi putusan yang sudah 

dikeluarkan oleh MK dalam menguatkan kewenangan DPD dalam 

bidang legislasi yaitu mengusulkan RUU, membahas RUU, dan 

menyusun Program Legislasi Nasional (Proglegnas). Walaupun 

melalui putusan MK tersebut kewenangan yang diperoleh DPD 

belumlah ideal karena DPD tidak diberikan kewenangan untuk 

memutuskan sebuah RUU menjadi undang-undang. Namun demikian 

proses tersebut tetap perlu diapresiasi dengan segera dilaksanakannya 

amandemen terhadap UUD NRI Tahun 1945.  

 

PENUTUP 

Sebagai lembaga perwakilan rakyat, DPD tidak bisa dikatakan 

sebagai lembaga yang diberi kewenangan legislasi. Bagaimanapun 

fungsi legislasi harus dilihat secara utuh dari tahap awal hingga tahap 

akhir, yaitu mulai dari tahap pengusulan, pembahasan sampai pada 

memutuskan sebuah undang-undang. Kewenangan yang diberikan 

pada DPD melalui Pasal 22 D hanya sebatas pengusul RUU itupun 

hanya dalam permasalahan yang dihadapi daerah. Sepanjang tidak 

berkaitan dengan kepentingan daerah DPD tidak mempunyai 

kewenangan untuk mengusulkan RUU. Dalam tahap pembahasan juga 

demikian, kewenangan DPD hanya sebatas member pertimbangan 
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tidak ikut dalam memutuskan arah kebijakan. DPD tidaklah 

mempunyai taring dalam proses legislasi, dan dianggap hanya sebagai 

dewan pertimbangan DPR. Untuk itu kewenangan DPD haruslah 

dikuatkan dengan melakukan amandemen terhadap UUDNRI Tahun 

1945 dan merumuskan secara eksplisit bahwa DPD mempunyai 

kewenangan legislasi sebagai lembaga perwakilan. Dengan adanya 

amandemen terhadap UUDNRI 1945 sebagai bentuk penguatan juga 

atas putusan yang sudah dikeluarkan MK dalam menguatkan 

kewenangan DPD. 
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